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"Gia đình là tế bào xã hội"?
HOÀNG THIỆU KHANG
Gia đình - khái niệm ấy vẫn đang nằm trong vùng bí mật đối với các khoa học - cả khoa học
xã hội lẫn khoa học tự nhiên. Chỉ có thể đưa khái niệm ấy ra ánh sáng khi biết thực thi một tổng
hòa các khoa học, có nghĩa là thực thi một cách tiếp cận triết học mang tinh thần của biện
chứng tự nhiên và biện chứng lịch sử.
Hiểu không đầy đủ hoặc thậm chí hiểu sai khái niệm này, chẳng những vi phạm đến tính
khoa học mà quan trọng hơn, còn phương hại đến sự tác thành nhân cách con người từ thuở
sinh thành đến tuổi thanh niên. Và như thế sẽ là sự phương hại đến cả một đời con người.
Nền giáo dục hiện đại quá lo toan đến phương pháp, lo chỉnh trang cách giáo dục... để rồi
quên mất việc đi tìm bản thể người trong tư cách sinh thành chủng loại ở từng cá thề con
người. Dường như các nhà giáo dục hiện đại đã bằng lòng với những kết luận về yếu tính con
người của triết học Cổ điển và những thập kỷ đầu thế kỷ XX? Sẽ không thể có một hệ thống
biện pháp, phương pháp giáo dục đúng đắn, hiệu quả khi nó chưa xác lập được nền tảng từ một
khái niệm chính xác và hoàn chỉnh về con người nơi sinh thành - nơi chưa có bóng dáng xã hội.
Có thể đồ thị hóa một lịch trình của nhân cách theo tinh thần của biện chứng tự nhiên. Nằm
trong bụng mẹ, con người bào thai đã thực thi một mối liên kết có hình đoạn thẳng. Hai điểm
mút của đoạn thẳng là đứa con và bà mẹ. Chất của đoạn thẳng này là chất vô thức - người. Đồ
thị đoạn thẳng này hiện ra ở cả thời kỳ con người sơ sinh: Và không nên quên, đó là một hạt
nhân, một nền tảng tinh thần bất biến của cá thể người suốt cả một đời
Bé sơ sinh lớn dần trong vòng tay của mẹ và rồi của bố. Đồ thị có đổi hình thái. Một mối
liên kết có hình tam giác được hình thành. Tuy đồ thị có thay đổi mà chất của mối liên kết thì
vẫn như trước. Nó mang chất huyết thống tự nhiên - chất vô thức - người.
Bé lại lớn dần lên, mối quan hệ được mở rộng đến những thành viên khác trong gia đình.
Bấy giờ, quan hệ huyết tộc được đồ thị hóa thành hình tứ giác, đa giác.
Đến đây, chất tự nhiên vô thức - người của cá thể được xem như hoàn tất về cơ bản. Về sau,
chất này vẫn phát triển; nhất là trong những nhân cách có tín ngưỡng mạnh mẽ về một lực
lượng siêu nhiên nào đó. Nhưng đó chỉ là quá trình biểu hiện cái hạt nhân đã có từ đầu, trên một
trình độ cao hơn - trình độ của một tiến trình ý thức phong phú đã chuyển hóa được thành vô
thức. Đó cũng là biện chứng phát triển của vô thức - người.
Nếu khảo sát tính người như thế thì liệu cái định nghĩa "gia đình là tế bào xã hội" có đứng
được hay không? Và nếu thừa nhận hạt nhân của nhân cách là một chất vô thức - người từ máu
mủ huyết tộc thì có nên đi tìm một hệ thống biện pháp, phương pháp để phát huy chất ấy
không? Đó mới chính là tư tưởng giáo dục của J.J. Rousseau - một tư tưởng đã bị bỏ qua bởi
những thái độ duy vật cạn cợt.
Gia đình là một cộng đồng máu tự nhiên. Phá vỡ mãi chất tự nhiên này, đòi xã hội hóa gia
đình thì cũng tức là đang hủy diệt gia đình. Phá vỡ gia đình đồng nghĩa với triệt tiêu một nguồn
cơ bản, quan trọng nhất của sự tác thành nên nhân cách.
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Gia đình cho con người những phẩm chất nhân tính. Xã hội sẽ cho con người những phẩm
chất xã hội, những tri thức. Và xét đến cùng thì nếu không có những phẩm chất nhân tính thì
cũng không thể có những phẩm chất xã hội tốt đẹp, những tri thức đúng đắn, sâu sắc những
năng lực xã hội dồi dào... Chả trách mà Khổng tử đã đòi tề gia rồi mới trị quốc, bình thiên hạ.
Kinh nghiệm thất bại của chúng ta trong giáo dục là chúng ta quá coi nhẹ nội dung gái
đình. Thậm chí, có khi trong những hoạt động chính trị xã hội, chúng ta đã vi phạm đến những
tình cảm tự nhiên thiêng liêng ấy. Trong sự phát triển con người, phát triển lịch sử theo hướng
tuyệt đối thì không thể chấp nhận được việc con cái đấu tố ông, bà, bố, mẹ; anh chị em đấu tố
lẫn nhau... Có thể thâu được một chút lợi nhỏ nào đó trước mắt mà di hại thì sẽ là vô cùng cho
mai sau.
Vả chăng, không một lực lượng nào, xét đến cùng, lại có thể hủy diệt được đơn vị tự nhiên
là gia đình, họ hàng huyết tộc.
Qua nhiều cơn bão lửa... gia đình hiện đại Việt Nam tan tác... tưởng con người đã nằm yên
bề là thực thể xã hội thuần túy nữa mà thôi. Nào ngờ, đến một lúc thích hợp, nó vẫn quay lại
với cha mẹ, anh em ruột rà, quay lại xu hướng về mồ mả tổ tiên. Có bao người con đã biết ân
hận cả một đời còn lại vì ngộ nhận nông nổi khi cực tả. Anh ta đang đi tìm mồ của bố, của
mẹ... bị lấp vùi đâu đã vì là những xác vô thừa nhận! Có những cuộc về quê hương của những
đứa con xa xứ, phiêu bạt. Có những lễ giỗ được tổ chức linh đình. Tôi đã tận mắt thấy một xe
ô tô lớn cho đầy những vị tướng, tá đã bạc đầu hớn hở về quê dự lễ trùng tu nhà thờ họ. Trên
báo chí mỗi ngày, có bao nhiêu thông báo về các cuộc họp đồng hương.
Cuộc trở về đơn vị gia đình huyết tộc của những con người Việt Nam đương đại thật là rộn
ràng, náo nhiệt. Trong không khí ấy, không phải không có những ăn năn, hối hận, đau lòng...
Đến nay thì mỗi con người Việc Nam đã thể hiện đều tưởng như giản dị này: gia đình
huyết tộc là gia đình huyết tộc. Chuyển nó thành một đơn vị xã hội - "một tế bào xã hội, là vi
phạm bản chất của cộng đồng này.
*
*

*

Phần vừa trình bày là sự tiếp cận với gia đình theo tinh thần của phép biện chứng tự nhiên.
Cũng cần tiếp cận với gia đình bằng tinh thần của phép biện chứng lịch sử để hoàn thành bức
tranh" bí mật này.
Động vật được tự nhiên hoàn tất bản chất ngay từ khi lọt lòng. Đó là những thực thể mang
chất bản năng thuần túy. Động vật sống không cần đến “xã hội” chủng loại của nó. Nó không
cần “gia đình”, chỉ cần một đùm bọc nào đó trong thời kỳ đầu của con mẹ bản năng.
Con người "bất hạnh" trước tự nhiên hơn. Tự nhiên không sinh trực tiếp ra con người. Tự
nhiên chỉ ban phát cho con người tiền đề sinh thể để con người tự lo xoay xở và tự tác thành
nên mình.
Quy luật sinh thành này ứng vào chỉ con người trong thời kỳ nguyên thủy lẫn con người về
sau, con người hiện đại.
Trong thời nguyên thủy, con người cũng được sinh ra trong gia đình, bằng gia đình. Tình
yêu thương những con người trong gia đình nảy nở một cách tự nhiên, vô thức vì nó gắn liền
với sự tồn tại của mỗi con người. Không một ai lại không tiềm tàng yêu mến những
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gì đã sinh ra mình, đảm bảo sự tồn tại của mình. Đó là tình cảm đầu tiên hình thành nên trái tim
con người-một tình cảm tự nhiên chưa hề nhuốm tính xã hội - một chất nhân tính thứ nhất.
Trong gia đình con người nguyên thủy chưa có sự phân công lao động đúng với nghĩa của
khái niệm “phân công”. Đó là một cuộc tự chọn công việc dựa theo tố chất tự nhiên cơ thể của
mỗi người đàn ông, đàn bà, trẻ con...
Cũng trong sự sản xuất ra những sản phẩm vật chất, kèm theo tình yêu thương tự nhiên, lòng
kính trọng cũng xuất hiện. Đó cũng là biện chứng tự nhiên của sự phát triển con người.
Chẳng là, đến một lúc nào đó của sự phát triển sức sản xuất, sự sản xuất đòi hỏi phải có sự
tham gia của kinh nghiệm sản xuất. Logic kinh nghiệm nằm nơi sự từng trải, có nghĩa là nằm
trong lực lượng những người có tuổi. Vai trò của kinh nghiệm càng cao thì vai trò tinh thần của
những người có tuổi cũng càng cao. Thế là xuất hiện trong cộng đồng tự nhiên gia đình một
lòng kính trọng bố mẹ. Đó cũng là một tình cảm tự nhiên. Tình yêu đã đi bước trước để cho
lòng kính trọng đi bước thứ hai tiếp theo. Một tình cảm tự nhiên tương ứng với sự tồn tại, một
tình cảm tự nhiên tương ứng với sự phát triển vật chất của con người.
Xét đến cùng, cái tình cảm kính trọng tự nhiên này sẽ làm cơ sở sâu xa nhất cho tinh thần
tôn giáo, tín ngưỡng. Từ kính trọng, con người sẽ có cách thể chiêm ngưỡng những thần tượng
siêu nhiên. Con người có khát vọng nối liền mình với cái siêu nhiên, khát vọng đồng dạng với
cái vi mô nhỏ nhoi là mình với cái vĩ mô tuyệt đối là thần thánh.
Và trong hiện thực cuộc sống tinh thần của cộng đồng người nguyên thủy thì đó sẽ là lòng
kính trọng những người già cả. Chúng ta hiểu vì sao trong tư tưởng con người nguyên thủy thì
người già nhất bộ lạc sẽ là hiện thân của thần thánh, là chiếc cầu nối giữa cuộc sống trần thế với
cõi siêu nhiên huyền bí.
Cộng đồng con người nguyên thủy với những tình cảm tự nhiên, những lẽ phải xuất phát từ
những quan hệ tự nhiên giữa người với người. Cộng đồng ấy là một thể quần tụ tự nhiên của
các gia đình, là gia đình tự nhiên mở rộng theo logic tổng số.
Hình thái quan hệ tự nhiên ấy vẫn được tiếp tục qua các thời kỳ lịch sử về sau khi quan hệ
xã hội vẫn là những quan hệ tự tự nhiên nẩy sinh trên cơ sở một nền sản xuất, một nền kinh tế tự
nhiên.
Đến thời kỳ những quan hệ sản xuất sản phẩm vật chất được xã hội hóa ngày càng cao, sự
sản xuất trút bỏ hình thái tự nhiên cổ truyền để đồi sang hình thái hiện đại. Hình thức gia đình
có một chuyển đổi quan trọng.
Nếu trước đây, gia đình vừa là cộng đồng tự nhiên huyết tộc, vừa là đơn vị kinh tế tự nhiên
thì nay, gia đình chỉ còn là một cộng đồng huyết tộc nữa mà thôi. Bấy giờ, trong các xã hội hiện
đại, có thể mỗi người trong nhà làm mỗi nghề nghiệp khác nhau.
Là một thành viên xã hội, con người hoạt động kinh tế, chính trị. . . trong những quan hệ xã
hội rộng lớn. Là một thành viên của gia đình con người vẫn quan hệ với nhau bằng tình máu
mủ, bằng những quan hệ huyết tộc tự nhiên trong trẻo. Đôi cánh “nàng thơ” không bao giờ bay
đi khỏi mái ấm gia đình. Đến thời tư bản, nàng chỉ bay đi khỏi những quan hệ xã hội mà thôi.
Như vậy, ai dám nói "gia đình là tế bào xã hội" ?
Nhìn cơ chế các xã hội từ tiền tư bản trở về trước - các xã hội mang quan hệ tự nhiên, việc
hiểu giạ đình là tế bào xã hội đã sai lầm về việc nhầm lẫn phạm trù.
Nhìn cơ chế xã hội hiện đại - một xã hội xây dựng trên những quan hệ mang tính xã
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hội giữa người với người, hiểu gia đình như trên là một sai lầm khoa học trầm trọng. Có thể tóm
lại trong những câu ngắn gọn để biểu thị tư tưởng chủ yếu của bài viết này: gia đình thuộc phạm
trù tự nhiên - người. Nó được điều hành bằng những logic tự nhiên. Nó không phải là một đơn vị
xã hội. Và sẽ là bi kịch gia đình khi ai đó định tổ chức ra đình theo kiểu "Khế ước xã hội".

Gia đình - một thiết chế từ hướng tiếp cận xã hội học
VŨ TUẤN HUY

Chúng ta biết rằng không có một loại hình gia đình đồng nhất, giống nhau ở mọi nơi và mọi
thời điểm. Những thay đổi lớn đang diễn ra quy mô trong gia đình, mức độ quan hệ thân tộc, mô
hình nơi ở, và các quan hệ bên trong đời sống gia đình. Những đặc điểm này thay đổi không chỉ
từ nền văn hóa này nền văn hóa khác mà còn từ gia đình này đến kia đình khác trong cùng một
nền văn hóa.
Trong tiếp cận đến vấn đề gia đình, các nhà nhân chủng học tập trung vào cấu trúc gia đình
thường bỏ qua khía cạnh tình cảm cửa đời sống gia đình. Các nhà tâm lý học tập trung vào sự
phát triển của trẻ em và sự điều chỉnh của cá nhân có lúc bỏ qua những biến đổi về văn hóa và
những khía cạnh của tổ chức xã hội. Xã hội học gia đình tập trung vào trật tự xã hội của đời sống
gia đình. Gia đình là đối tượng của nhiều khoa học chuyên biệt, và vì thế, việc sử dụng các khái
niệm của các lý thuyết khác nhau là điều thường xảy ra. Có thể ví mỗi gia đình là một tế bào xã
hội hay là gì đi nữa thì những ẩn dụ ấy cũng chỉ nói lên rằng gia đình có một vai trò quan trọng
nào đó đối với xã hội. Và nếu như người ta muốn gắn thêm cho cách hiểu như vậy nhưng ý
nghĩa nào khác thì thực sự chúng ta không thể tiến thêm một bước nào để hiểu về bản thân gia
đình và những quan hệ của nó với xã hội trong quá trình phát triển lịch sử, từ những quan niệm
như vậy. Cơ thể sống cấu tạo nên từ những tế bào. Nhưng xã hội không thể là tổng số của những
gia đình.
Bất kỳ xã hội nào muốn tồn tại đều phải giải quyết những vấn đề chung nhất: sinh con đẻ cái
để tạo ra thế hệ mới. Hợp pháp hóa hành vi đó trong hôn nhân; chăm sóc con cái, xã hội hóa:
truyền bá kiến thức được tích luỹ từ thế hệ này đến thế hệ khác; những khía cạnh tâm linh về ý
nghĩa của đời sống con người, phân bố quyền lực và kiểm soát xã hội; sản xuất, phân phối và
tiêu dùng của cải vật chất. Những nhiệm vụ đó được thực hiện theo một hệ thống các quy luật
đòi hỏi xã hội tạo ra những thiết chế (institution) của mình. Đó là một hệ thống các chuẩn mực,
giá trị, các địa vị và vai trò phát triển xung quanh những nhiệm vụ cơ bản của xã hội. Chính vi
vậy, các thiết chế biến đổi khi hệ thống các giá trị hoặc những điều kiện trong xã hội thay đổi và
giữa các nền văn hóa khác nhau thì các thiết chế có những đặc điểm khác nhau. Đây là căn cứ để
xác định gia đình là một trong những thiết chế xã hội cơ bản. Nó là cơ bản vì gia đình vốn phải
giải quyết khá nhiều những nhiệm vụ chung của xã hội bên cạnh các thiết chế xã hội khác: chính
trị, kinh tế, tôn giáo, giáo dục.
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Xem gia đình như một thiết chế xã hội giúp chúng ta định hướng đến những vấn đề gia đình.
Đó là vấn đề hôn nhân và sự hình thành đời sống gia đình, những biến đổi của tổ chức gia đình
và những chức năng của nó, mối quan hệ gia đình với các thiết chế xã hội khác: Biến đổi xã hội
đã tác động đến gia đình như thế nào và những phương điện nào. Ngày nay nhà khảo cổ học nói
với chúng ta rằng loài người có lịch sử ít nhất một triệu năm. Họ không thể nói với độ tin cậy
như vậy rằng hôn nhân cũng có lịch sử ít nhất một triệu năm. Nhưng chúng ta có thể giả định
hợp lý rằng hôn nhân trong những hình thức nào đó đã tồn tại qua toàn bộ lịch sử loài người".
Đây là quan điểm của Edward West Marck trong cuốn “Lịch sử hôn nhân” của ông viết gần
tám mươi năm trước đây. Và ông khẳng định rằng "hôn nhân bắt rễ trong gia đình chứ không
phải là điều ngược lại". Do đó, hôn nhân phải được kiểm soát bởi cộng đồng để bảo đảm tính
liên tục của gia đình.
Chúng ta chưa xét tới gia đình trong hình thức của nó là hạt nhân hay gia đình mở rộng. Mỗi
con người sau khi kết hôn thuộc về hai gia đình; gia đình riêng được gọi là gia đình sinh đẻ
(procreation family) và gia đình định hướng (orientation family), nơi người đó sinh ra và được
nuôi dưỡng trước khi bước vào hôn nhân. Vì mục đích của nó, đời sống hôn nhân có thể gọi là
thành công và hạnh phúc ít nhất khi hai vợ chồng có con và sống với nhau đến tuổi già, hoặc
trong sự bất hạnh khi hai vợ chồng ly dị nhau để không bị trở nên bất hạnh hơn. Đó chỉ là những
nét chung nhất. Đối với người Việt, hôn nhân là một điều mong muốn. Có nhiều con và nhất là
con trai là một giá trị truyền thống. Vì vậy, khi không có con hoặc không có con trai, cuộc hôn
nhân về phía người vợ sẽ không được đảm bảo.
Khi có con cái, hôn nhân dù kết thúc như thế nào thì gia đình vẫn còn đó. Vì vậy, trong mỗi
cuộc hôn nhân đều có một gia đình, nhưng trong mỗi gia đình chưa hẳn đã có một cuộc hôn
nhân. Con cái họ qua hôn nhân lại hình thành nên những gia đình mới. Nhưng bao giờ cũng vậy,
gia đình định hướng là điểm đầu tiên để các gia đình sinh đẻ móc nối vào đó tạo nên hệ thống
thân tộc.
Một chuẩn mực khác trong hôn nhân là cấm loạn luân. Sự hình thành của thiết chế thân tộc
là một yếu tố cần thiết vạch biên giới cho hôn nhân. Vì vậy dù xã hội biến đổi như thế nào thì
thiết chế thân tộc vần tồn tại để thực hiện chức năng đó và những nhu cầu xã hội khác. Tất nhiên
ở mức độ nào thì luật pháp đã quy định) nhưng trên thực tế thì lại là chuyện khác. Trong một
nghiên cứu quan hệ thân tộc ở một xã thuộc tỉnh Hà Bắc, năm 1992 của Viện Xã hội học, quan
hệ dòng họ ở đây là những quy định nghiêm ngặt vượt quá những đòi hỏi của luật pháp. Một đôi
trai gái tìm hiểu nhau và có ý định kết hôn. Nhưng khi về quê tìm đến họ hàng thì các cụ cao
tuổi trong họ dứt khoát không cho cười vi họ có một ông tổ chung đến họ là đời thứ 21 .
Trong những vấn đề của hôn nhân và gia đình, ý nghĩa và quyền lực của hôn nhân là những
vấn đề quan trọng nhất quyết định hình thức tổ chức của gia đình - yếu tố cấu trúc, gia đình sẽ
thực hiện những nhiệm vụ gì - yếu tố chức năng, và những quan hệ bên trong gia đình. Ý nghĩa
và quyền lực của hôn nhân đặt ở đâu không phải là một sự tùy tiện, mà được quy định bởi một
hệ thống các chuẩn mực, giá trị phản ánh trong các thiết chế tôn giáo, chính trị, kinh tế trong các
xã hội cụ thể.
Chuẩn mực xã hội truyền thống nhất xem hôn nhân là một hiện tượng thiêng liêng, được tạo
ra bởi thượng đế hoặc nhưng quyền lực siêu nhiên. Trong hình thức cực đoan của nó, hôn nhân
không chỉ là thiêng liêng mà còn là một lời nguyền. Đạo Cơ đốc xem hôn nhân như một trong
bảy lời nguyền.
Chuẩn mực truyền thống thứ hai cũng xem hôn nhân là thiêng liêng nhưng quyền lực
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của nó xoay quanh những nghĩa vụ xã hội. Nguồn gốc quyền lực không phải là thượng đế, mà
nhóm thân tộc, cộng đồng.
Chuẩn mực thứ ba mới xuất hiện xem hôn nhân tồn tại vì cá nhân. Trong ý nghĩa này, nguồn
gốc quyền lực thuộc về cá nhân. Mỗi cá nhân là người có trách nhiệm chủ yếu đối với hôn nhân
của mình.
Có ít nhất 3 ý nghĩa cơ bản này của hôn nhân tồn tại cho đến ngày nay. Sự thiếu đồng nhất
trong nguồn gốc quyền lực của hôn nhân là cơ sở cho hầu hết các vấn đề xung đột trong hệ
thống hôn nhân và gia đình.
Những vấn đề của hôn nhân và gia đình Việt Nam cần phải được nghiên cứu từ góc độ lịch
sử và thực nghiệm để đối sách làm sáng tỏ những chuẩn mực này của hôn nhân hoạt động ở
mức độ nào. Chắc chắn rằng chuẩn mực truyền thống đầu tiên chỉ hoạt động khi Thiên chúa
giáo bát rễ được trong xã hội Việt Nam. Còn chuẩn mực truyền thống thứ hai thì hầu như xuyên
suốt lịch sử, là nét đặc trưng của xã hội Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay không phải không có
những biến đổi.
Có thể chỉ ra những bằng chứng thực nghiệm trong kết quả điều tra KAP - 1993 về kế hoạch
hóa gia đình trong 7 tỉnh ở Việt Nam về sự nới lỏng những chuẩn mực hôn nhân. Nếu như trước
kia, một cô gái không chồng mà chửa thì chỉ có thể bỏ làng mà đi hoặc tìm đến cái chết, thì
ngày nay dư luận xã hội có sự khoan dung hơn. Số liệu cũng chỉ ra mức độ biến đổi khác nhau
giữa các vung, giữa đô thị và nông thôn.
Một khía cạnh khác về sự biến đổi của chuẩn mực hôn nhân là từ hôn nhân hoàn toàn do bố
mẹ sắp đặt trước đây đến ngày nay, Con cái có quyền tìm hiểu, được sự hướng dẫn, chấp thuận
của bố mẹ. Khi chính thế hệ bố mẹ đã có những thay đổi. Thế hệ con cái cũng không thể đòi hỏi
hơn về tự do cá nhân tuyệt đối trong điều kiện của những ràng buộc về kinh tế, văn hóa. Phải
chăng đây là mô hình hợp lý trong việc quyết định hôn nhân nhằm đảm bảo tính ổn định tối đa
của nó và giảm sự căng thẳng giữa các thế hệ. Cũng trong nghiên cứu của Viện Xã hội học về
quan hệ thân tộc ở một xã của tỉnh Tiền Giang, khi tìm hiểu về mô hình quyết định hôn nhân
của thế hệ trẻ ngày nay, chúng tôi nhận được câu trả lời từ các bậc cha mẹ rằng “nếu như trước
đây đối với chúng tôi cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thì ngày nay con cái đặt đâu bố mẹ ngồi
đấy”.
Sự ổn định của hôn nhân là một trong những đòi hỏi của xã hội truyền thống. Nhưng đời
sống hôn nhân cũng thực sự là cái nôi của những xung đột. Làm sao có thể duy trì quan hệ thân
thiết giữa hai con người khác nhau trong một thời gian dài mà không tránh khỏi những bất
đồng. Hệ thống gia đình gia trưởng và sự can thiệp của thiết chế thân tộc đã tạo ra sự ổn định
đó. Sự liên kết của hôn nhân được tạo ra bằng sức ép từ bên ngoài. chính vì vậy, hiện tượng ly
dị thường ít xảy ra trong những cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp đặt.
Nửa thế kỷ qua, xã hội Việt Nạm đã trải qua những biến đổi lớn về chính trị, kinh tế. Những
thành tựu về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, về quyền bình đẳng giữa hai giới tạo ra những cơ
sở tác động tích cực đến đời sống hôn nhân và gia đình. Mặt khác, những hậu quả của chiến
tranh, sự chuyển đổi sang kinh tế thị trường có những mặt ảnh hưởng tiêu cực. Hậu quả của cơ
cấu dân số nước ta hiện nay là phụ nữ bị đặt trong tình thế bất lợi về hôn nhân (marriage squize)
do mất câu ông về giới tính. Với việc bung ra của nền kinh tế thi trường, những hệ nạn xã hội
như mại dâm, cờ bạc, nghiện hút đang làm xói mòn thiết chế hôn nhân, nền tảng gia đình. Tỷ lệ
li dị đang có xu hướng tăng lên hiện nay là một chỉ báo về sự biến đổi của thiết chế hôn nhân.
Chủ đề này cần có những nghiên cứu chuyên biệt để làm sáng tỏ những yếu tố tác động, những
nguyên nhân và hậu quả của nó.
Những biến đổi xã hội nước ta trong mấy chục năm qua đã và đang tác động mạnh
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mẽ đến gia đình và chúng tôi giả định rằng hôn nhân đang có sự biến đổi từ những chuẩn mực
truyền thống sang chuẩn thực mới. Nói theo ngôn ngữ của nhà xã hội học Mỹ David R. Mace là
“hôn nhân đang trong quá trình lộn bên trong ra bên ngoài”. Ở mức độ nào cần có những
nghiên cứu theo giai đoạn (period) và theo nhóm (cohort) từ quan điểm lịch sử, đặt trong mối
tương quan giữa các biến số như tuổi, giới tính, học vấn, nghề nghiệp, nơi ở v.v… làm nổi bật
những đặc điểm của đời sống hôn nhân và gia đình Việt Nam, dự báo những biến đổi của nó
trong thập kỷ tới.
Phù hợp với những ý nghĩa cơ bản của hôn nhân là những hình thức nhất định của tổ chức
gia đình. Trong xã hội Việt Nam truyền thống, ý nghĩa của hôn nhân xoay quanh những nghĩa
vụ của xã hội, phù hợp với mong muốn của họ hàng, của cộng đồng. Và nếu như quy luật hôn
nhân là môn đăng hộ đối (endogamy)", thì người ta chỉ có thể đem gia đình, dòng họ ra mà so
sánh. Cái gia đình hạt nhân ấy được hình thành chỉ nhằm củng cố dòng họ, thân tộc. Gia đình ở
đây được quan niệm là gia đình mở rộng, và những quan hệ họ hàng được coi là những quan hệ
gia đình.
Khía cạnh tôn giáo trong việc thờ cúng tổ tiên của người Việt cũng góp phần mở rộng khái
niệm gia đình. Gia đình không chỉ những người có quan hệ huyết thống còn sống mà cả những
bậc tổ tiên đã khuất.
Nhưng căn cứ về những chỉ báo nhân khẩu học về mức sinh, mức tử vong, tuổi thọ bình
quân, mô hình nơi ở, thì gia đình mở rộng gồm 3 - 4 thế hệ sống chung dưới một mái nhà trong
xã hội Việt Nam truyền thống chắc không phải là phổ biến. Ở nông thôn, hộ gia đình thường là
gia đình hạt nhân. Chỉ một tỷ lệ nhỏ là gia đình mở rộng gồm bố mẹ, ông bà sống chung với vợ
chồng con trai trưởng như ở nông thôn miền Bắc hoặc với người con út như ở nông thôn Nam
bộ.
Trong xã hội nông nghiệp truyền thống, cơ sở kinh tế gia đình là tự cấp tự túc. Vì vậy, sự
tồn tại của gia đình hạt nhân tách biệt là điều khó khăn. Thiết chế thân tộc như một sự bổ sung
tích cực cho gia đình hạt nhân. Nó không chỉ là chỗ dựa về kinh tế khi cần thiết, mà thiết chế
thân tộc còn là chỗ dựa về tình cảm và vai trò quan trọng trong kiểm soát xã hội. Một khi đã
chấp nhận nguyên tắc như vậy thì đời sống gia đình hạt nhân chỉ là phụ. Việc vợ chồng sống
với nhau có hạnh phúc không không phải là điều quan trọng, và đôi khi ngay chính những
người trong cuộc giải quyết những xung đột trong hôn nhân của họ không phải vì lợi ích của
bản thân họ mà vì họ hàng, thân tộc hoặc sử dụng các quan hệ đó như một cứu cánh. Trong
những điều kiện kinh tế, xã hội như vậy, hệ thống gia đình gia trưởng đã có một vai trò nhất
định của nó. Trong hệ thống gia đình, quyền lực nằm trong tay người đàn ông, người chồng,
người cha, người già, người trưởng tộc. Người vợ và con cái ở vào địa vị phụ thuộc. Bản chất
của chế độ gia trưởng là tôi thỏa mãn nhu cầu của anh mà không giao cho anh một trách nhiệm
nào. Người đàn ông được trao quyền lực để duy trì sự ổn định của gia đình trong trật tự của hệ
thống gia trưởng.
Hệ tư tưởng Nho giáo đã củng cố quan hệ quyền lực này trong gia đình. Chế độ gia trưởng
sẽ dẫn đến độc đoán. Nhưng cơ sở kinh tế đó đã không đẩy quan hệ quyền lực ấy phát triển đến
tận cùng. Vì vậy, trong đời sống người ta thấy một hình thức dân chủ gia đình hay cộng đồng
nào đó.
Phù hợp với cấu trúc gia đình truyền thống là sự nổi bật của chức năng kinh tế và chức năng
sinh đẻ của gia đình. Giá trị truyền thống nhấn mạnh đến sự ổn định, hòa thuận, là đông con
nhiều cháu. Chức năng sinh đẻ được đặc biệt nhấn mạnh. Nó là một yếu tố quan trọng để củng
cố hôn nhân, làm tiền đề cho chức năng sản xuất trong điều kiện của lao động sản xuất dựa trên
sức người là chính.
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Trong các chức năng của gia đình Việt Nam, chức năng sản xuất chưa bao giờ biến mất,
ngay cả trong thời kỳ hợp tác hóa. khỉ với 5% đất đai, các gia đình làm được nửa thu nhập
của mình. Trong khi đó, với 95% đất đai, hợp tác xã chỉ cung cấp được một nửa thu nhập từ
kinh tế tập thể". Với việc chuyển sang kinh tế thị trường, hộ gia đình nông dân định hướng
sản xuất hàng hóa khác với hộ gia đình tự cấp tự túc. Chức năng kinh tế của hộ gia đình
nông thôn có sự biến đổi theo chiều sâu. Họ vẫn có chức năng sản xuất, tiêu dùng mặt khác
tham gia vào thị trường với một năng động mới.
Chính sách dân số của nước ta từ những năm 60 và đặc biệt trong những năm gần hướng
đến giảm quy mô gia đình. Khi những chuẩn mực xã hội biến đổi, quy mô gia đình lớn
được đánh giá lại, đông con là một gánh nặng hơn là lợi ích kinh tế. Con người tìm sự thỏa
mãn trong đời sống gia đình ở những khía cạnh khác hơn là cần phải sinh đẻ nhiều. Các yếu
tố nhân khẩu học cũng tác động mạnh đến chức năng sinh đẻ của gia đình. Giảm tỷ lệ tử
vong, đặc biệt là tử vong của trẻ sơ sinh là yếu tố quan trọng dẫn đến giảm mức sinh.
Nếu như ngay từ buổi đầu, con người tìm thấy gia đình là môi trường tốt nhất nuôi
dưỡng con cái, thì trong qua trình tiến hóa của nó, gia đình còn là cái nôi để hình thành và
ổn định nhân cách. Chức năng giáo dục của gia đình ngày nay càng tinh tế và linh hoạt hơn:
"Để chuẩn bị cho đứa con trong một thế giới mới, cha mẹ phải chấp nhận những vai trò
hoàn toàn mới. Nhiệm vụ của cha mẹ không phải là khuôn mẫu quy định tính phục tùng của
con cái, mà là hợp tác với chúng một cách linh hoạt, học cách sử dụng tự do bằng trí tuệ và
sự kiềm chế. Đây là một nhiệm vụ khó khăn hơn và đặt những gánh nặng lên gia đình hiện
đại".
Trong vài thập kỷ qua do hậu quả của đô thị hóa và công nghiệp hóa, gia đình phương
Tây đã trải qua những biến đổi mà người ta gọi là sự khủng hoảng, sự tan vỡ của gia đình
do việc mất chức năng của nó. Sự rối loạn của gia đình hiện đại dẫn đến sự luyến tiếc thời
đại hoàng kim của cuộc sống gia đình trong quá khứ. Tuy nhiên những nghiên cứu lịch sử
và thực nghiệm gần đây đã bác bỏ quan niệm đó. Theo Talcot Parsons, việc gia đình mất
chức năng không phải chỉ là vấn đề “mất” mà còn là "được". Cái được ở đây là sự giải
phóng. Cũng như tổ tiên của loài người không trở thành người nếu như không giải phóng
được đôi tay để chế tạo và sử dụng công cụ. Gia đình giải phóng một số chức năng sang các
thiết chế xã hội khác để tập trung vào những chức năng không thể giảm được của gia đình.
Đó là hình thành và ổn định nhân cách. Và nếu như có một sự rối loạn nào đó thì có nghĩa
là những chức năng đó chưa phát triển đến cái mức đòi hỏi của xã hội hiện đại. Gia đình
phương Tây cũng đang trong giai đoạn quá độ để thích nghi với những hoàn cảnh xã hội
mới.
Gia đình truyền thống luôn ở trong quá trình xung đột để phát triển thành gia đình đích
thực, hạt nhân hóa hoàn toàn. Chính vì vậy, gia đình Việt Nam trong quá khứ mang hình
thức nửa hạt nhân hóa. Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta
đang tạo ra những cơ sở chính trị, kinh tế cho quá trình biến đổi đó của gia đình. Thiết chế
thân tộc phải bị suy yếu đi nhưng không bao giờ hoàn toàn biến mất do những yêu cầu của
quy luật hôn nhân.
Nghiên cứu vấn đề hôn nhân và gia đình không tách rời vấn đề phụ nửa. Quan điểm về
quyền bình đẳng đòi hỏi địa vị phụ nữ phải được nâng cao trong các lĩnh vực của đời sống,
kể cả trong gia đình và ngoài xã hội; xem "giới" như một loại hình phân tích. Nghiên cứu xã
hội học gia đình trước đây xác định địa vị phụ nữ như những người mẹ, người nội trợ, kết
quả của những đặc điểm sinh học và nhu cầu xã hội không thay đổi. Hơn nữa trong quan
điểm này, gia đình không phải là một tập hợp những cá nhân với những kinh nghiệm, nhu
cầu khác
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nhau, mà là một nhóm dựa trên sự thống nhất về lợi ích và sự nhất trí. Hậu quả là vai trò của
phụ nữ không được phân tích như là kết quả của sự phát triển lịch sử cụ thể.
Trong điều kiện hiện nay, lao động của phụ nữ ngay trong kinh tế hộ gia đình nông thôn
ngày càng biểu hiện tính xã hội trực tiếp. Sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động xã hội
trong những khu vực khác là những yếu tố tích cực tạo ra những cơ sở mới cho các mối quan hệ
trong gia đình, sự chia sẻ trách nhiệm trong mối quan hệ bình đẳng. Địa vị của phụ nữ (và của
cả đàn ông) trong gia đình và ảnh hưởng của sự phân công vai trò giữa nam và nữ phải trở thành
tiêu điểm của sự phân tích.
Lĩnh vực hôn nhân và gia đình đề cập đến nhiều chủ đề và dẫn đến nhiều dạng nghiên cứu
khác nhau. Định hướng đến những vấn đề của gia đình sẽ quyết định lĩnh vực điều tra, những
câu hỏi được đặt ra, và khung lí thuyết để thu thập và giải thích các dữ kiện. Xem gia đình như
một thiết chế, điều đó có nghĩa là để hiểu gia đình, nó cần phải được xem xét trong mối quan hệ
với các thiết chế khác. Ngoài ra phải tính đến các yếu tố dân số, mô hình cơ động xã hội và
phân tầng xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà xã hội nông nghiệp truyền thống nhấn mạnh đến
họ hàng mở rộng, cha mẹ dành toàn bộ quyền quyết định trong việc dựng vợ gả chồng cho con
cái. Từ quan điểm lịch sử, quan điểm giai cấp và quan điểm về quyền bình đẳng của phụ nữ
nhằm "nhận diện cho đúng thực trạng của gia đình Việt Nam. hiểu được một cách sâu sắc sự
vận động và sự chuyển đổi cấu trúc, chức năng của gia đình trong những biến động kinh tế - xã
hội thời gian qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới của đất nước trên tất cả các mặt để thích
ứng được với hoàn cảnh của nền văn minh nhân loại".
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Sự hình thành gia đình nông thôn trong
hoàn cảnh kinh tế xã hội mới

KHUẤT THU HỒNG

I. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Gia đình có lẽ là một thiết chế nhạy cảm nhất đối với những thay đổi kinh tế - xã hội.
Ta có thể tìm thấy dấu ấn của những sự thay đổi này trong bất cứ giai đoạn phát triển nào
của gia đình, từ quá trình hình thành cuộc hôn nhân hay trong lúc các con còn nhỏ hoặc
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khi cặp vợ chồng đã già và con cái đã trưởng thành... Mặt khác, hoàn cảnh kinh tế - xã hội mới
sẽ dẫn đến những biến đổi trong mối quan hệ gia đình, từ vai trò của các thành viên, sự phân
công lao động, đến các quan hệ tình cảm vợ - chồng, cha mẹ - con cái... Lịch sử phát triển gia
đình Việt Nam cũng đã khẳng đinh điều đó. Các công trình nghiên cứu về gia đình đã cho thấy
những thay đổi căn bản của gia đình trong nhiều thập kỷ qua như hệ quả của những biến đổi xã
hội lớn. Tiếp tục nghiên cứu về gia đình của Viện Xã hội học, chúng tôi lần này tập trung vào
chủ đề sự hình thành gia đình nông thôn trong hoàn cảnh kinh tế xã hội mới. Nội dung chủ yếu
của nghiên cứu này là quá trình lựa chọn bạn đời: mô hình quyết định hôn nhân (hay vai trò
quyết định hôn nhân của bố mẹ hay con cái), tiêu chuẩn người vợ, người chồng, và tuổi kết hôn
phổ biến đối với phụ nữ.
Đường lối đổi thới của Đảng và Nhà nước bắt đầu từ những năm cuối thập kỷ 80 đã tác động
sâu sắc đến toàn bộ đời sống cơ cấu xã hội. Trong cơ chế mới, vai trò và vị thế của gia đình
được nâng cao một bước, gia đình trở thành chủ thể sản xuất, có toàn quyền đối với chiến lược
sân xuất và tiêu thụ của mình, do đó vai trò cá nhân cũng được nâng cao mặt khác, do cơ hội có
việc làm và thu nhập tăng lên, tự do của cá nhân càng được củng cố. Trong những điều kiện như
vậy, vai trò cá nhân trong việc thành lập gia đình có thể có những thay đổi lớn theo chiều hướng
có lợi cho cá nhân. Việc xóa bỏ bao cấp đã khiến cho gia đình phải đảm nhận trở lại một số chức
năng mà trước đây có sự hỗ trợ của nhà nước như xã hội hóa trẻ em. bảo hiểm và phúc lợi xã
hội. Mặt khác, với trình độ phát triển của xã hội hiện nay, tất cả các chức năng của gia đình
được thực hiện ở một cấp độ cao hơn. Điều đó có thể dẫn đến sự thay đổi trong tiêu chuẩn người
bạn đời tương lai. Bên cạnh đó, những biến đổi trong hệ thống giá trị cũng đem lại những nét
mới cho việc lựa chọn. Đồng thời khi vai trò của con cái ở đây được nâng cao thì những tiêu
chuẩn để đáp ứng yêu cầu của cá nhân cũng được đặt ra. Như vậy người bạn đời tương lai phải
hội đủ những tiêu chuẩn cần thiết để thực hiện trách nhiệm đối với gia đình, thích hợp với chuẩn
mực giá trị chung và với mong muốn của cá nhân.
Trên cơ sở những luận điểm như vậy chúng tôi đặt ra một số câu hỏi cụ thể sau đây:
1. Trong quá trình lựa chọn bạn đời ở nông thôn hiện nay, mô hình quyết định nào là phổ
biến? Liệu con cái đã có thể toàn quyền trong việc lựa chọn bạn đời hay chưa, bố mẹ giữ vai trò
như thế nào trong quá trình này?
2. Hiện nay những tiêu chuẩn nào của bạn đời tương lai được người ta quan tâm nhiều nhất
và chúng nằm trong một trật tự ưu tiên như thế nào?
3. Hoàn cảnh kinh tế - xã hội mới tác động như thế nào đến tuổi kết hôn của phụ nữ ở nông
thôn hiện nay?
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỌN MẪU

Đẻ trả lời những câu hỏi trên chúng tôi đã sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu và phỏng
vấn nhóm tập trung. Giai đoạn một chúng tôi tiến hành tại xã Trung Văn, Huyện Thanh Trì,
ngoại thành Hà Nội, đối tượng phong vấn là các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi kết hôn, những
người mới kết hôn và một số thanh niên chưa có gia đình để tìm hiểu về tiêu chuẩn người bạn
đời, vai trò quyết định của cha mẹ vợ con cái đối với việc lựa chọn và hôn nhân của các con.
Giai đoạn hai, để làm sáng tỏ hơn những thay đổi trong sự hình thành gia đình hiện nay bằng
cách so sánh các đặc điểm của từng thời kỳ lịch sử chúng tôi đã gặp gỡ 3 nhóm đối tượng ở xã
Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây:
1. Các cụ bà ở độ tuổi 60 trở lên và đã kết hôn từ năm 1954 trở về trước (thời kỳ phong kiến)
.
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2. Phụ nữ trung niên ở độ tuổi 30 - 58, kết hôn trong khoảng 1954 - 1988 (hay thời bao
cấp).
3. Phụ nữ trẻ mới có gia đình năm 1989 trở lại đây (thời kỳ đổi mới) và nữ thanh niên chưa
có gia đình.
Tổng số đã có 100 người đã được phỏng vấn và 2 cuộc phỏng vấn nhóm tập trung dành cho
cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách các tổ chức, đoàn thể xã hội ở địa phương.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy đã có nhiều thay đổi lớn trong việc hình thành
gia đình hiện nay so với những thời kỳ trước. Nếu so với thế hệ bà của họ thì quá trình lựa
chọn bạn đời của số phụ nữ mới kết hôn gần đây (từ năm 1989 cho đến thời điểm phỏng vấn)
đã có những biến đổi căn bản. So với thế hệ mẹ và chị của họ là những người kết hôn trong
khoảng 1954 - 1988 ta cũng thấy những khác biệt đáng kể.
1. Mô hình quyết định.
Nghiên cứu về sự phát triển của hôn nhân và gia đình qua các thời kỳ lịch sử, nhà xã hội
học Mỹ Wiliam N. Stephens (1963) rất chú ý đến quá trình lựa chọn bạn đời, các mô hình, tần
số và mức độ phổ biến của chúng trong các xã hội khác nhau. Theo ông, tương ứng với trình
độ phát triển của xã hội có 4 mô hình quyết định chủ yếu của quá trình lựa chọn bạn đời.
1. Hôn nhân được sắp xếp bởi cha mẹ và gia đình;
2. Tự do lựa chọn và được sự đồng ý của cha mẹ;
3. Tự do lựa chọn không cần ý kiến của cha mẹ;
4. Hôn nhân sắp đặt và tự do lựa chọn cùng tồn tại song song.
Sử dụng cách phân loại của Stephens để so sánh những thay đổi qua các thời kỳ chúng tôi
đã thu được một số kết quả như sau:
Tất cả số cụ bà trong diện phỏng vấn đều nói rằng hôn nhân của họ hoàn toàn do bố mẹ sắp
đặt. Có một số trường hợp còn bị gia đình ép buộc lấy làm vợ lẽ. Ngày ấy, theo các cụ cho
biết, nếu không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân chỉ còn cách bỏ làng trốn đi nơi khác. Mặc dù
là người cùng xóm nhưng họ chỉ biết mà không hề có dịp chuyện trò, tim hiểu người chồng
tương lai của mình cho đến ngày cưới. Những cụ bà là người nơi khác lấy chồng về địa
phương này thì trước đó còn không hề biết mặt chồng. Hầu hết họ nói rằng họ không hề gặp
mặt, không nói chuyện với người sẽ là bạn đời dù đã ăn hỏi vì xấu hổ và sợ mang tiếng là quá
bạo dạn phương châm hành động duy nhất của họ lúc đó là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy".
Hoàn cảnh sống của những phụ nữ trung niên kết hôn vào khoảng 1954 - 1988 (hay thời
bao cấp) khác hơn so với các bà mẹ của họ. Nhiều hoạt động tập thể như lao động sản xuất
trong hợp tác xã, sinh hoạt đoàn thanh niên đã tạo điều kiện cho nam nữ gặp gỡ và yêu đương.
Trường học cũng là nơi để họ quen biết nhau. Hầu hết đều tự lựa chọn đối tượng tìm hiểu rồi
xin phép bố mẹ cho kết hôn. Vẫn còn một số trường hợp theo sự sắp đặt của gia đình nhưng
nói chung không mâu thuẫn lắm so với mong muốn của cá nhân. Trong giai đoạn đầu của thời
kỳ này việc ép duyên vẫn còn tồn tại. Đã có người vì bị cha mẹ bắt phải lấy người mình không
yêu nên đã tìm cách thoát ly gia đình và nhờ đó mà trưởng thành. Tuy nhiên, nhiều người đã
nói như chị P.T.H. (kết hôn năm 1985) rằng "nếu tìm hiểu rồi mà gia đình không đồng ý thì
thôi, phải nghe bố mẹ”.
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Những thay đổi kinh tế xã hội diễn ra từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà
nước đã đem lại nhiều nét mới cho quá trình hình thành gia đình ở nông thôn. Các hình thức
hoạt động tập thề trước đây hầu như không còn vì lao động sản xuất nay chủ yếu tập trung trong
quy mô gia đình và sinh hoạt đoàn thể cũng không được duy tự do sự giảm sút đáng kể vai trò
của đoàn thanh niên. Song không vì thế mà điều kiện gặp gỡ của lớp trẻ bị thu hẹp. Trái lại cơ
hội tìm gặp và lựa chọn của họ lại được mở rộng hơn.
Thời gian đi học kéo dài hơn so với thế hệ trước là một yếu tố đáng kể. Nếu thế hệ là của họ
hầu như không được đến trường và trong thế hệ mẹ của họ số người học vấn cấp hai không
nhiều thì tất cả những người mới kết hôn gần đây đều được đi học và hậu hết đã tốt nghiệp phổ
thông cơ sở, một số có trình độ cấp ba hoặc trung cấp chuyên môn. Lý do học cùng trường cùng
lớp hay được đưa ra khi trả lời cầu hỏi về địa điểm và lý do quen biết người chồng tương lai.
Mặt khác, học vấn cao còn ảnh hưởng đáng kể tới việc nâng cao tự do cá nhân trong việc lựa
chọn và quyết định hôn nhân của mình. Những người này đều tự lựa chọn người yêu, tìm hiểu
một thời gian và sau đó mới báo cáo bố mẹ xin cưới, không có người nào cần đến sự mối lái hay
sắp đặt của gia đình.
Bầu không khí ở làng xóm cởi mở hơn nhờ sự phát triển của nền dân chủ nói chung và sự
phát triển của các mối quan hệ gia đình nói riêng, tự do cá nhân được mở rộng nên nam nữ
thanh niên được bố mẹ cho phép đi chơi, nói chuyện với nhau mà không sợ làng xóm di nghị.
Trước đấy, những người mẹ và chị của họ chỉ được ngồi chơi nói chuyện trong nhà hoặc nhiều
lắm là được đi chơi quanh trong làng với điều kiện phải có bạn gái đi kèm. Tinh trạng như bác
D.T.D. 51 tuổi, kết hôn năm 1966, kể với chúng tôi là rất phổ biến lúc bấy giờ: "Ngày xưa, quan
hệ nam nữ (bạn bè) rất khó khăn. Nhiều trường hợp yêu nhau ghê lắm những toàn phải nhờ bạn
bè đưa thư từ. Nếu đứng nói chuyện với nhau ở ngoài đường, các cụ bắt gặp sẽ chửi bới". Ngày
nay thanh niên được phép đi chơi trong ngày ở những nơi xa như thi xã hay Hà Nội. Thời gian
gặp gỡ vào buổi tối cũng dài hơn, nếu trước đây 9 tối giờ có thể là muộn nhất thì nay giới hạn có
thể là 10 giờ hoặc muộn hơn một chút. Nhận xét về lớp trẻ hiện nay, những người trong nhóm
trung niên được phỏng vấn đều nhất trí rằng ngày nay thanh niên được tự do hơn thời của họ
nhiều và theo họ là do "xã hội bình đẳng, bố mẹ cũng dễ dãi hơn trước". Thậm chí, đã có một số
trường hợp do bố mẹ không đồng ý với sự lựa chọn của mình nên đôi nam nữ quyết định đặt gia
đình vào thế đã rồi bằng cách có thai trước khi cưới.
Thay cho các sinh hoạt tập thể của thanh niên trước đây, các dịp hội hè truyền thống của địa
phương đã trở thành nơi gặp gỡ và hò hẹn của lớp trẻ ngày nay. Đặc biệt có một địa điểm rất
thuận lợi cho việc làm quen và tìm hiểu của nam nữ thanh niên nông thôn đó là đám cười. Nhiều
người được phỏng vấn đã kể rằng họ gặp và quen người chồng tương lai trong khi đi dự đám
cưới của bạn bè và họ hàng. Trong thời gian tiến hành cuộc nghiên cứu ở địa phương chúng tôi
đã chứng kiến cảnh các chàng trai cô gài ăn mặc đẹp đẽ, tưng bừng tham dự lễ cưới. Họ vui vẻ
không chỉ vì mừng cho hạnh phúc bạn bè, người thân mà con tràn đầy hy vọng có thể tìm thấy
người bạn đời tương lai của mình trong số những ngươi trẻ tuổi tham dự đám cưới đó. Mặc dù lễ
hội và đám cưới trước đây cũng là dịp để thanh niên tìm hiểu nhau nhưng ngày nay cơ hội tốt
những dịp đó lớn hơn nhiều do tự mở rộng về quy mô tổ chức cũng như nội dung và chất lượng
có nhiều đổi mới.Chằng hạn nếu trước đây khách dự đám cưới hầu như chỉ hạn chế trong quy
mô họ hàng thì ngày nay đi bạn bè của cô dâu chú rể, của anh chi em cũng rất đông. Đó là cả
một đội quân dự bị hùng hậu các cô dâu chú rể của những đám cưới tiếp theo. Hơn nữa, do điều
kiện kinh tế được cài thiện, nhiều đám cưới nông thôn ngày nay cũng có nhạc sống và khiêu vũ
dành cho lớp trẻ.
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Quần áo đẹp, nhạc, nhảy múa, những người cùng lứa tuổi, đó quả là một nơi lý tưởng
cho những mối tình.
Mặc dù lớp trẻ ngày nay đã được tự do tìm hiểu và lựa chọn đối tượng như vậy song khi
đi đến quyết đinh cười tất cả phải xin ý kiến bố mẹ. Hầu hết đều nói rằng họ tự quyết đinh
lựa chọn người chồng tương lai và được bố mẹ đồng ý cho cưới? Một số bậc cha mẹ khi trả
lời phỏng vấn của chúng tôi đã nói: bây giờ con cái tự tìm hiểu, cha mẹ có ý kiến và quyết
đinh cứ không ép buộc thô bạo như ngày xưa. Đa số có sự nhất trí giữa cha mẹ và con cái.
Cha mẹ chỉ can thiệp nếu gia đình thông gia không tương xứng về hoàn cảnh và tuổi tác
song nếu đôi trẻ quyết tâm lấy nhau thì cha mẹ cũng không nỡ ép. Có người còn nói việc
các con xin ý kiến của cha mẹ hiện nay chỉ hoàn toàn mang tính thủ tục và hầu như không
gặp sự phản đối. Khi chúng tôi hỏi về số phụ nữ trẻ mới kết hôn và chưa có gia đình: nếu
đã báo cáo mà bố mẹ không đồng ý thì sao, đa số trả lời rằng họ sẽ thuyết phục cho đến khi
nào cha mẹ bằng lòng mới thôi.
Phân tích tất cả những trường hợp được phỏng vấn, tham khảo kết qua các cuộc phỏng
vấn tập trung với những người am hiểu vấn đề chúng tôi đi đến một nhận xét: có những
thay đổi kể trong mô hình quyết định hôn nhân ở nông thông hiện nay, quyền tự do tìm
hiểu và lựa chọn người bạn đời tương lai của lớp trẻ được mở rộng hơn rất nhiều so với
thời kỳ trước đổi mới, Mặc dù gia đình vẫn tham gia vào quá trình quyết định song nhìn
chung là tôn trọng ý muốn của cá nhân Như vậy, theo sự phân loại của Stephens thì mô
hình quyết định thứ nhất có thể được áp dụng cho quá trình lựa chọn bạn đời trong thời
phong kiến. Thời kỳ bao cấp là sự hiện diện của mô hình thứ nhất và mô hình thứ hai với 3
giai đoạn chủ yếu, giai đoạn đầu là sự áp đào của mô hình thứ nhất, tiếp đó là sự pha trộn
của hai mô hình với các tỷ lệ khác nhau, sau đó là lúc mô hình thứ hai chiếm ưu thế. Hiện
nay mô hình thứ hai đang phổ biến rộng rãi, Có thể nói là thắng thế hoàn toàn ở các vùng
nông thôn mà chúng tôi nghiên cứu. Theo chúng tôi, đó là kết quả của những thay đổi về
mặt xã hội như nền dân chủ được mở rộng, bầu không khí xã hội ở nông thôn được cởi mở
hơn nhờ thực hiền đường lối đổi mới. Yếu tố kinh tế với vai trò là một tác nhân thúc đẩy sự
phát triển quyền tự do của cá nhân chưa thể hiện rõ nét. Mặc dù sự đồng góp của các con
đối với kinh tế gia đình tương đối cao, đối với những người có nghề phi nông nghiệp thì có
các khoản thu rất rõ ràng sang quyền quản lý và sử dụng vẫn thuộc về bố mẹ.
2. Tiêu chuẩn người bạn đời.
Đối với thế hệ sinh ra và trưởng thành trong thời kỳ phong kiến đã không tồn tại khái
niệm tiêu chuẩn người bạn đời vì quyền lựa chọn không thuộc về những người sẽ bước
vào hôn nhân mà là cha mẹ, họ hàng. Vì vậy những tiêu chuẩn lựa chọn thường chỉ xoay
quanh các yếu tố như giá trị của đồ thách cưới hay của hồi môn, uy tín và quyền lực của
bên thông gia, các nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến cuộc hôn nhân... Hầu hết những cụ
bà được chúng tôi phỏng vấn đều nói, trước đó họ chỉ biết sơ qua về hoàn cảnh gia đình,
tên, tuổi và ngoại hình của người chồng tương lai, ngoài ra không biết gì hơn vì cho đến
ngày cưới họ mới gặp nhau nói gì đến tiêu chuẩn này hay tiêu chuẩn khác. Cha mẹ họ đồng
ý gả chỉ vì những lợi ích nào đó, đôi khi chỉ đơn thuần vì muốn con gái có tầm chồng.
Phần lớn phụ nữ trung niên trong mẫu của chúng tôi kết hôn vào thời gian chiến tranh
chống Mỹ. Hơn nữa, đó là thời kỳ cực thịnh của hợp tác xã, hoàn cảnh kinh tế của các gia
đình không khác nhau nhiều lắm. Nam giới hậu hết tham gia quân đội những người có học
vấn cao thì đều thoát ly địa phương. Trong hoàn cảnh đó, yếu tố đạo đức chiếm vị trí hàng
đầu trong các tiêu chuẩn của người bạn đời tương lai, tiêu chuẩn kinh tế bị mờ đi.
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Câu là lời đầu tiên cho câu hỏi vì sao lại chọn anh ấy (chồng của họ hiện nay) của tất cả
nhóm phụ nữ này là "vì anh ấy hiền lành đạo đức". Do sự quy định của các điều kiện xã hội "
lúc bấy giờ nên các vị thế chính trị như đảng viên, đoàn viên, đặc biệt được ưu tiên như một
chứng chỉ cho phẩm chất đạo đức. Một số người trong khi trả lời phỏng vấn của chúng tôi đã
kể lại rằng hồi đó đoàn thanh niên thường chịu trách nhiệm khâu tổ chức đám cưới của các
đoàn viên. Đám cưới nào có chi đoàn tổ chức thì rất vui, còn đám cưới của những người
không phải là đoàn viên thì buồn tẻ có vẻ như bị coi thường. Con cái các gia đình làm ăn cá
thể ngoài hợp tác xã cũng không phải là đối tượng lựa chọn của phần lớn nữ thanh niên. Về
tiêu chuẩn nghề nghiệp thì lấy chồng có học vấn cao lại là cán bộ nhà nước (mà ở nông thôn
vẫn được coi như một nghề) cũng là một niềm vinh dự của phụ nữ thời đó song hầu hết số
nam giới đi thoát ly không trở về lấy vợ ở quê. Đa số lấy chồng là bộ đội đang tại ngũ hoặc đã
xuất ngũ mặc dù nhiều người nói rằng lúc đó chúng lấy bộ đội thì lấy ai nhưng trong thực tế
người chiến sĩ luôn luôn là hình ảnh đẹp đẽ và chiếm được niềm tin yêu của tất cả nhân dân.
Vì vậy danh hiệu bộ đội đã có giá trị rất cao đối với các cô gái và gia đình của họ. Những
người làm nghề buôn bán bị đa số coi thường vì giàu có.
Tác động của những biến đổi kinh tế xã hội đối với việc thành lập gia đình hiện nay thể
hiện khá rõ trong sự thay đổi về tiêu chuẩn người bạn đời ở các vùng chúng tôi tiến hành
nghiên cứu. Hệ thống giá trị chung với những xáo trộn đã có ảnh hưởng nhất định đến trật tự
của các tiều chuẩn đó. Tất cả những người phỏng vấn đều lúng túng khi được yêu cầu chọn vi
trị số 1 cho hai tiểu chuẩn đạo đức và kinh tế. Họ nói rằng hai tiêu chuẩn đều quan trọng như
nhau và chúng tôi thường hay gặp phương án trà lời: "Quan trọng nhất là đạo đức tốt và biết
làm ăn" đối với cả người chồng và người vợ tương lai. Có thể tạo ghép các tiêu chuẩn chủ yếu
vào một trật tự như sau:
Người vợ tương lai

Người chồng tương lai

1- Dịu dàng biết làm ăn

1- Hiền lành, biết làm ăn

2- Đẹp người, đẹp nết

2- Có nghề nghiệp ổn định ngoài nông nghiệp

3- Biết làm nông nghiệp + nghề phụ

3- Khoẻ manh, đẹp trai thì càng tốt

4- Gia đình nề nếp, kinh tế tướng xứng

4- Kinh tế gia đình vững, gia đình tốt

5- Cùng thôn xóm

5- Cùng thôn xóm

Mặc dù ở nông thôn nhưng tiếu chuẩn nghề nghiệp cho cả hai giới không chỉ hạn chế
trong nông nghiệp. Đối với phụ nữ, người tiêu chuẩn biết làm nông giỏi, còn cần phải biết
thêm nghề thủ công nao đó hoặc biết buôn bán thi càng tốt.. Nam thì đương nhiên là phải có
một nghề nghiệp chính ngoài nông nghiệp, chẳng hạn như thợ mộc, thợ nề, buôn bán hay thủ
công nghiệp với thu nhập cao và ổn định. Có một điều đáng chú ý là có rất ít người đề cập đến
tiêu chuẩn cán bộ nhà nước. Tiêu chuẩn về ngoại hình của người vợ chiếm vị trí quan trọng
thứ hai, sau đó mới là tiêu chuẩn nghề nghiệp. Ngược lại, đối với người chồng ngoại hình chỉ
chiến vị trí thứ ba sau nghề nghiệp. Về gia đình, tiên chuẩn về nề nếp là yếu tố truyền thống
nhưng tiêu chuẩn kinh tế vững đang được quan tâm hơn trước hay đúng hơn là đã được công
khai thừa nhận. Không có người này nhắc đến tiêu chuẩn học vấn cao. Khi chúng tôi gợi ý thì
có người trả lời rằng bây giờ học cao cũng chẳng để làm gì vì không có khả năng thoát ly.
Hơn nữa trong cơ chế mới, làm cán bộ nhà nước chưa chắc đã hơn nông dân. Có lẽ vì vậy mà
đa số thanh niên nóng nổi hiện nay, mặc dù hoàn cảnh kinh tế gia đình cho phép cũng chỉ
dừng lại ở trình độ phổ thông cơ sở mà không tiếp tục học lên
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cao nữa. Tiêu chuẩn phải là đảng viên hay đoàn viên như một yếu tố mang tính đạo đức và
chính tri cũng không được đặt ra.
Sự lựa chọn của các bậc cha mẹ đối với con dâu và con rể có một vài điểm khác với
tiêu chuẩn mà con cái họ đề ra cho người bạn đời của mình. Hầu hết đều cho rằng đạo đức
là chủ yếu. Con dâu thì trước hết phải ngoan ngoãn, hiếu thảo, con rể phải là người tử tế.
Sau đó cô gái phải biết làm ăn, chăm chỉ, chàng trai thì phải khỏe mạnh, làm ăn giỏi. Các
bậc phụ huynh của cả hai bên đều rất chú trọng đến các tiêu chuẩn truyền thống như gia
đình nề nếp, tuổi tác và hoàn cảnh kinh tế tương xứng. Nếu chú rể có nhiều anh em thì
càng tốt vì có chỗ dựa. Đặc biệt đối với nhiều người, con dâu có nhất thiết phải cung làng.
Chỉ có một trường hợp muốn con dâu và con rể phải là cán bộ nhà nước vì con cái họ hiện
nay đang là cán bộ nhà nước.
Như vậy, những thay đổi chủ yêu trong tiêu chuẩn người bạn đời hiện nay tập trung ở
sự đan xen của hai tiêu chuẩn cơ bản là đạo đức và kinh tế trên vị trí thứ nhất. Bên cạnh
đó là những thay đổi trong tiêu chuẩn nghề nghiệp. Phạm vi và nội dung của nó đã được
mở rộng, nghề nào mang lại thu nhập cao và ổn đinh cũng được hoan nghênh, kể cả buôn
bán vốn là một nghề xem thường trước đây.
3. Tuổi kết hôn
Dư luận trên báo chí gần đây cho rằng tuổi kết hôn ở nông thôn hiện nay đang có xu
hướng giảm do việc kết hôn sớm. Có người đưa ra giả thuyết về hệ quả của chính sách
ruộng đất của Nhà nước: người ta xây dựng gia đình sớm để được cấp ruộng đất. Lại có ý
kiến đề cập tới sự ảnh hưởng của các văn hóa phẩm không lành mạnh và sự tự do quá trớn.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã hoàn toàn bác bỏ giả thuyết thứ nhất. Việc cấp đất
cho tất cả các cặp vợ chồng mới cưới trong thực tế không diễn ra. Còn cách lý giải thứ hai
cũng chưa đủ sức thuyết phục. Sự việc xảy ra khác hẳn với những phỏng đoán đó.
Tình trạng kết hôn sớm chủ yếu xảy ra đối với phụ nữ. Các cô gái lạ, 17 tuổi đã bắt đầu
tìm hiểu và yêu đương, mới bước sang tuổi 18 là đã săn sàng cho việc cưới xin. Ở hai địa
phương mà chúng tôi đến, các cô gái 20 tuổi mà chưa có ai để ý là bắt đầu lo. Vào tuổi 21 22 mà chưa có người hỏi thì rất dễ rơi vào nhóm quá lứa, nhỡ thì. Thậm chí khi con gái
mới 16 - 17 mà chưa có người dấm là bố mẹ đã lo lắng vì đa số các gia đình có con gái ở
tuổi đó đã có người dạm hỏi, trong khi các gia đình này thì lại nấy đó làm điều tự hào.
Người ta chỉ đợi đến tuổi 18 để lấy chồng vì muộn hơn thì sợ ế. Cho đến năm 25 tuổi mà
chưa có chồng thì có thể coi là không còn cơ hội nữa.
Đáng buồn hơn là số phận của các cô gái đẹp người đẹp nết mà lại bi ế vì đã từ chối 1,2
đám hỏi trước. Trong cộng đồng làng xóm những cô gái này bị gán cho là kiêu kỳ, không
ai muốn hỏi nữa, lúc đó chỉ còn cách lấy chồng thiên hạ. Dưới con mắt người dân địa
phương,. phải lấy chồng làng khác là một thất bại lớn trong hôn nhân. Trước những tấm
gương "tày liếp" như vậy, các cô gái và cha mẹ họ chỉ dám lựa chọn đến lần thứ hai, thậm
chí đồng ý ngay từ đám hỏi đầu tiên vì sợ sẽ không có ai tới hỏi nữa. Một cán bộ xã Trung
văn đã chua chát nhận xét rằng đối với người con gai ở đây điều quan trọng nhất là phải có
tấn chồng nên dù có mơ ước về những tiêu chuẩn này nọ cũng khó có điều kiện lựa chọn
và không cẩn thận thì sẽ bị ế.
Đại đa số những người được hỏi trong tất cả các nhóm tuổi đều nói rằng phụ nữ nên
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lấy chồng ở độ tuổi 20 - 22. Nhưng trong thực tế ai cũng sợ bị ế nên chỉ cần có người
thứ nhất đến hỏi là đã đồng ý luôn. Gần như tất cả số phụ nữ mới có gia đình trong
những năm gần đây đều kết hôn về người yêu đầu tiên của mình. Chị H.T.H ở xã Phùng
Xá, sinh năm 1974, lấy chồng năm 1993 nói với chúng tôi: "Ở đây có người 17 tuổi đã
lấy chồng, em cũng không muốn cưới vội, để một vài năm nữa nhưng ở đây đã thành
quy luật, đa số đã có người hỏi là phải cưới ngay". Chị N.T.L 19 tuổi, lấy chồng năm
1993 cũng nói: "Cùng lứa tuổi với em bạn bè đã lấy chồng gần hết. Đi lấy chồng sớm vì
ngoài 20 tuổi là ế rồi". Trường hợp lấy chồng ở tuổi 23 như chị V.T.T. rất ít, ở độ tuổi
này chị đã thấy mình đến tuổi rồi, con gái có thì, bố mẹ lo ngại cũng muốn em lay
chồng". Bác N.T:T. 51 tuổi, có con gái 22 tuổi đi dạy mẫu giáo thì nói: “Tôi rất muốn có
người hỏi là gả luôn. Tôi cũng rất lo ngại”.
Khi chúng tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng này thì thường nhận được
câu trả lời: đó là vì "phong trào" hay "quy luật" ở đây. Bác D. T. Đ. là người làm công
tác phụ nữ trong nhiều năm đã cho biết về lý do lấy chồng sớm của nữ thanh niên: "...
Đa số nhắm vào các cô ở lứa tuổi 18 - 19. Nếu không lấy người ta chi là cành cao rồi sẽ
ế chồng. Độ 22 tuổi là đã chứng lại rồi, vì vậy bọn trẻ 18 - 19 cũng lo, muốn lấy chồng
cho khỏi bị ế" Tham khảo kỹ hơn thì được biết hiện tượng kết hôn sớm còn bắt nguồn từ
tâm lý muốn hoàn thành trách nhiệm với con cái của các bậc cha mẹ. Chị D. T. H. 43
tuổi giải thích đó là do tâm lý của bố mẹ, có con lớn muốn lo được đứa nào hay đức ấy;
muốn các em có vợ có chồng để chúng nó cùng lo làm ăn. Mặt khác, xu hướng của nam
thanh niên ở đây thích lấy vợ trẻ hơn mình cũng là một. nguyên nhân khiến cho tuổi kết
hôn phổ biến của nữ giới chỉ dừng ở độ tuổi 18 - 19. Nhiều người cũng có nhận xét như
bác N. T T rằng "Thanh niên bây giờ chuộng người trẻ, 17 - 18 tuổi, 20 tuổi coi như ế.
Nếu có người hỏi nên lấy ngay, không nên để kéo dài". Chị N. T. D. 48 tuổi. Hội trưởng
hội phụ nữ xã Phùng Xá thì nói: " các bậc cha mẹ cho rằng con gái có thì, so về lứa tuổi
thì nữ nhiêu hơn nam nếu không tranh thủ lây chồng lại sợ ế. Thực tế ở đây không có sự
mất cân bằng giới tính giữa những người trong độ tuổi kết hôn. Tuy nhiên hiện nam giới
thường thích lấy vợ ở độ tuổi 18 - 19 là có thật và rất phổ biến gây ra một ảo giác về sự
mất cân bằng, thực ra, số các cô gái bị “ế”, hay phải đi lấy chồng “thiên hạ” không
nhiều. Nhưng một khi ảo giác đã có sức lan truyền đến mức buộc người ta phải hành
động theo cái gọi là “ phong trào” hay “ quy luật” như vậy thì thật nguy hiểm.
Tóm lại, từ kết quả nghiên cứu này và các nguồn số liệu khác có thể kết luận rằng xu
hướng phổ biến kết hôn ở tuổi 18 -19 của phụ nữ nông thôn hiện nay bắt nguồn từ
nguyên nhân tâm lý là chủ yếu. Đó là tâm lý thích lấy vợ trẻ của nam giới dẫn đến nỗi lo
sợ “ ế” chồng của nữ giới, bên cạnh đó là mong muốn khẳng định sự trưởng thành của
mình “bằng chị, bằng em” của phụ nữ. Mặt khác, tâm lý lo ngại và muốn sớm hoàn
thành trách nhiệm đối với con cái của các bậc cha mẹ cũng như tác động đáng kể. Bóng
dáng của yếu tố kinh tế còn hết sức mờ nhạt vì ý thức độc lập của lớp trẻ con chưa rõ
ràng. Đành rằng kết hôn ở độ tuổi này không vi phạm luật hôn nhân và Gia đình song đi
ngược lại với cuộc vận động nâng cao tuổi kết hôn nhằm thực hiện có hiệu quả chương
trình kế hoạch hóa gia đình. Ai cũng biết rằng kết hôn sớm sẽ kéo dài thời kỳ sinh sản
của phụ nữ trong khi đó quy mô gia đình nhỏ chưa trở thành chuẩn mực phổ biến cho
hành vi sinh đẻ của người.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

84

Diễn đàn ...

nông dân. Giải tỏa tâm lý trên sẽ là những đóng góp thiết thực cho chương trình kế hoặc hóa
gia đình và nâng cao địa vị người phụ nữ.
IV. KẾT LUẬN

Trong hoàn cảnh kinh tế xã hội hiện nay sự hình thành gia đình ở nông thôn đã có những
thay đổi quan trọng. Trước hết là những nét mới trong mô hình quyết định: con cái đã được tự
do tìm hiểu và lựa chọn đối tượng của mình, bố mẹ thường chấp nhận sự lựa chọn của các con
bằng quyết định cho phép cưới, hôn nhân sắp đặt hầu như đã không còn tồn tại. Vai trò tích cực
của cá nhân trong việc lựa chọn các tiêu chuẩn người bạn đời càng được khẳng định. Thay đổi
chủ yếu trong các tiêu chuẩn này tập trung vào sự trung hòa hai yếu tố đạo đức và kinh tế. Tiêu
chuẩn nghề nghiệp được mở rộng về phạm vi và nội dung, những nghề đem lại thu nhập cao và
ổn định luôn được ưu tiên. Một số tiêu chuẩn đã từng giữ những vị trí quan trọng trong thời kỳ
trước nay đã lùi xuống hàng thứ yếu hoặc biến mất. Yếu tố tâm lý giữ vai trò chủ chốt trong xu
hướng kết hôn sớm ở tuổi 18 - 19 của phụ nữ.
Xin nhấn mạnh rằng đây chỉ mới là những kết quả ban đầu. Có thể có những nhận xét của
chúng tôi còn phiến diện song, chúng tôi đã cố gắng nêu ra hiện trạng của vấn đề và tìm cách lý
giải trong chừng mực cho phép. Trong những nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi mong muốn sẽ
đưa ra những kết luân và giải thích đầy đủ và sâu sắc hơn.
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