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Đọc sách:
GIA ĐÌNH NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Trịnh Duy Luân, Helle Ryd strom và Wil Burghoorn đồng chủ biên.
Nhà xuất bản KHXH, Hà Nội 2011.

Cùng với những tác động từ bên ngoài như
quá trình hiện đại hóa, toàn cầu hóa, các vấn đề của
gia đình Việt Nam đang ngày càng trở nên đa dạng
và phức tạp hơn trước đây. Điển hình là sự gia tăng
các yếu tố cá nhân, giá trị và lợi ích cá nhân, tính
chất mở và lỏng lẻo hơn của các quan hệ gia đình,
thay cho tính chất đóng kín và chặt chẽ của các
quan hệ gia đình truyền thống trước đây. Có thể
nhận thấy xu hướng chuyển đổi từng bước, tiệm tiến
từ các mô hình gia đình truyền thống sang những
mô hình gia đình hiện đại hơn, được thể hiện trong
rất nhiều lĩnh vực và chiều cạnh. Tuy nhiên, những
biến đổi này diễn ra với những nhịp độ khác nhau,
tùy theo từng lĩnh vực, từng vùng địa lý, từng thời
kỳ phát triển.
Xem gia đình như một thiết chế xã hội cơ bản
hay một giá trị, xã hội học dường như là chuyên
ngành khoa học xã hội đi đầu trong các nghiên cứu lý luận và thực tiễn về gia đình và biến
đổi gia đình. Nghiên cứu xã hội học về gia đình ở Việt Nam đã có truyền thống đáng kể
với một danh mục dài các công trình nghiên cứu và ấn phẩm trong những thập niên vừa
qua. Tuyển tập“Gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới” này là sự kế tục
truyền thống nghiên cứu nói trên, góp phần phát triển kho tri thức về gia đình Việt Nam
đương đại.
Tuyển tập này là một trong những thành quả của Dự án nghiên cứu liên ngành “Gia
đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi” (mã số VS-RDE-05), thuộc Chương trình Hợp
tác Nghiên cứu Việt Nam-Thụy Điển về nâng cao năng lực, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế
Thụy Điển (SIDA) tài trợ, dưới sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham gia thực
hiện Dự án là các nghiên cứu viên của 3 Viện: Viện Xã hội học, Viện Gia đình và Giới,
Viện Dân tộc học, thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, trong thời gian từ năm 2004 đến
năm 2010. Địa bàn nghiên cứu thực địa gồm 4 địa phương: xó Cát Thịnh, huyện Văn
Chấn, tỉnh Yên Bái (đại diện cho vùng núi phía Bắc); xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh
Thừa thiên- Huế (đại diện cho vùng Duyên hải miền Trung); xã Phước Thạnh, huyện Châu
Thành, tỉnh Tiền Giang (đại diện cho Đồng bằng sông Cửu Long), và xã Trịnh Xá, huyện
Bình Lục tỉnh Hà Nam (đại diện cho Đồng bằng sông Hồng).
Tuyển tập này đều do Chủ nhiệm dự án phía Việt Nam (Trịnh Duy Luân) và hai điều
phối viên Thụy Điển (Helle Rydstrom và Wil Burghoorn) của dự án làm chủ biên. Sách
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gồm Lời giới thiệu và 9 bài viết của các tác giả như sau.
1.

Lời giới thiệu
Trịnh Duy Luân

2.

Hiện đại hóa và gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi
Trịnh Duy Luân

3.

Chủ hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam là ai?
Vũ Mạnh Lợi

4.

Khuôn mẫu nơi cư trú sau hôn nhân ở nông thôn Việt Nam
Nguyễn Hữu Minh

5.

Lựa chọn hôn nhân ở nông thôn Việt Nam thời kỳ Đổi mới
Lê Ngọc Văn

6.

Di cư và thu nhập của hộ gia đình nông thôn
Nguyễn Thanh Liêm

7.

Ly hôn ở nông thôn đồng bằng sông Hồng: quyết định của cá nhân và tác động
của các yếu tố truyền thống
Trần Minh Thi

8.

Mô hình sống và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ở nông thôn Việt Nam
Đặng Thị Hoa

9.

Tác động của yếu tố cá nhân và gia đính đến tình trạng học vấn của trẻ em và
thanh niên ở nông thôn
Nguyễn Đức Vinh

10. Trẻ em tham gia công việc gia đình ở nông thôn Việt Nam
Phạm Thị Huệ
Trong số 9 chủ đề của các bài viết kể trên, có những vấn đề chung, như ảnh hưởng
của công nghiệp hóa, hiện đại hóa tới các quan hệ gia đình (Trịnh Duy Luân), hay việc
xung quanh cách hiểu của người dân về khái niệm “chủ hộ” gia đình nông thôn hiện nay
(Vũ Mạnh Lợi). Còn lại là những chủ đề cụ thể hơn, thuộc những lĩnh vực hay những chiều
cạnh khác nhau của đời sống gia đình như: lựa chọn hôn nhân (Lê Ngọc Văn), khuôn mẫu
sống chung với gia đình bố mẹ sau kết hôn (Nguyễn Hữu Minh, Đặng Thị Hoa), di cư và
thu nhập của gia đình (Nguyễn Thanh Liêm), gia đình và học vấn của trẻ em (Nguyễn Đức
Vinh), trẻ em tham gia công việc gia đình (Phạm Thị Huệ), ly hôn ở nông thôn và các yếu
tố ảnh hưởng (Trần Minh Thi).
Đáng lưu ý là, về mặt phương pháp luận, công trình đã áp dụng tiếp cận liên ngành
trong nghiên cứu gia đình, với việc kết hợp các phương pháp đặc thù, và sự tham gia của
các tác giả - nhà nghiên cứu, thuộc các chuyên ngành xã hội học, dân tộc học và nghiên
cứu giới. Sử dụng các số liệu và thông tin thu được từ 4 địa bàn nghiên cứu, các bài viết
trong tuyển tập này cũng đã vận dụng hài hòa 2 phương pháp nghiên cứu chính, có tính bổ
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trợ lẫn nhau: định lượng và định tính. Điều này đã làm cho tuyển tập và từng bài viết vừa
có tính chặt chẽ của phương pháp quy nạp, vừa có sự linh hoạt uyển chuyển của, gần gũi
với phong cách nghiên cứu nhân học, qua các mô tả sự kiện hoặc các câu chuyện sinh động
của các đối tượng nghiên cứu.
Các chiều cạnh liên quan đến khác biệt giới, dân tộc (ở các địa phương có các dân
tộc thiểu số sinh sống), thế hệ hay đoàn hệ của các gia đình cũng đã được chú ý phân tích
qua các biến độc lập như giới tính, dân tộc, độ tuổi hay học vấn,…
Có thể nói, cùng với nhiều công trình nghiên cứu trước đây về gia đinh Việt Nam,
Tuyển tập này sẽ góp phần bổ sung những kiến thức, hiểu biết mới, những chiều cạnh mới
về gia đình nông thôn Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Các bài viết đã cung cấp thêm
nhiều chi tiết và phong phú cho bức tranh đa dạng, nhiều màu sắc, nhiều chiều cạnh của
gia đình nông thôn Việt Nam đang không ngừng biến đổi dưới tác động của công cuộc Đổi
mới, của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong hơn hai thập
niên vừa qua.
Tạp chí Xã hội học xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới những ai quan tâm
đến các nghiên cứu xã hội học gia đình Việt Nam đương đại và đông đảo bạn đọc
trong cả nước.
Đức Nhân
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