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GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC
Ý nghĩa của con cái trong gia đình nông thôn
(Nghiên cứu trường hợp xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái;
xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế; xã Phước Thạnh,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang; xã Trịnh Xá, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam)
Luận văn thạc sĩ Xã hội học của Hồ Ngọc Châm
Theo quan niệm truyền thống, có con (đặc biệt có con trai) là một giá trị
lớn trong các gia đình Việt Nam. Quan niệm này đã có nhiều thay đổi cùng
với những biến đổi to lớn trong các mặt đời sống xã hội trong thời gian qua và
dưới tác động của chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước.
Sinh đẻ không đơn thuần là một hiện tượng tự nhiên mà còn là một hiện tượng
có bản chất văn hóa xã hội, là một sự lựa chọn mang nhiều ý nghĩa khác nhau
của các cặp vợ chồng.
Dựa trên số liệu của cuộc điều tra xã hội học tại 4 địa bàn được chọn, tác
giả mô tả quan niệm về ý nghĩa của con cái nói chung cũng như ý nghĩa của
con trai nói riêng trong các gia đình nông thôn tại 4 địa bàn nghiên cứu. Tác
giả đã chỉ ra đối với các cặp vợ chồng ở nông thôn, con cái là nhân tố đảm
bảo sự bền vững hôn nhân và đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình; con
cái mang lại ý nghĩa kinh tế; con cái là người thờ cúng tổ tiên và nối dõi tông
đường. Con trai vẫn được các gia đình mong muốn nhiều hơn con gái, song sở
thích có con trai cũng phần nào phai nhạt theo thời gian.
Tác giả đã bảo vệ thành công Luận văn ngày 31 tháng 8 năm 2011 tại
Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Luận văn được lưu tại Thư
viện Quốc gia, Thư viện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Thư viện Viện
Xã hội học.
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