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Lời tựa 

 

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) được thành lập 

năm 2008 dưới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam 

(VUSTA). Sứ mệnh của CCIHP là sử dụng các các chiến lược và 

phương pháp tiếp cận sáng tạo để giải quyết các vấn đề sức khỏe và 

dân số phức tạp trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương đại nhằm giúp 

mọi người được hưởng đầy đủ các quyền của mình đặc biệt là các 

quyền về sức khỏe. CCIHP là sự tiếp nối 10 năm kinh nghiệm hoạt 

động của Công ty Tư vấn Đầu tư Y tế (CIHP). Chuyên san “Giới, Tình 

dục và Sức khỏe”1 được quản lý và xuất bản bởi Trung tâm Sáng kiến 

Sức khỏe và Dân số với sự tài trợ của OXFAM. 

Mục đích của chuyên san là nhằm chia sẻ rộng rãi kết quả nghiên cứu 

tới các nghiên cứu viên, những người làm chương trình, các nhà hoạch 

định chính sách và những người khác có quan tâm đến lĩnh vực giới, 

tình dục và sức khoẻ. 

Đây là những bài viết đã được ban cố vấn và nhóm chuyên gia chọn 

lựa dựa trên khả năng đóng góp của các bài viết này cho các nghiên 

cứu khác và phát triển chính sách. Sau khi được chọn lựa, các bài viết 

này được gửi đến các chuyên gia để bình duyệt và góp ý nhằm cải 

thiện chất lượng bài viết trước khi xuất bản. Quan điểm thể hiện trong 

các bài viết đăng tải trong Chuyên san là quan điểm độc lập của tác 

giả bài viết.  

 

                                                 
1 Từ năm 2003-2009, Chuyên san được quản lí và xuất bản bởi Công ty Tư vấn Đầu tư Y 
tế (CIHP) với tên gọi Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe tình dục và được tài trợ 
bởi Quĩ Rockefeller. 
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Abstract 

Studies have pointed out that the consumption of alcohol in Vietnam 

has consistently been increasing in recent years and average age of 

alcohol consumers is getting younger. Drinking alcohol causes many 

negative effects on consumers as well as community. Therefore, 

numerous studies have been conducted to explain men's drinking 

alcohol behavior and provided recommendations to reduce it. 

However, most of these studies have viewed men's drinking alcohol 

behavior in terms of poor health behavior and explained it from the 

perspective of individual and group influence. In this paper, 

masculinity and social capital theories are applied to shed light on 

men's drinking alcohol behavior in a rural area which is under the 

socio-economic and cultural transition in Thanh Hoa, a mid-north 

province in Vietnam. Life-history interview (53 interviews), semi-

structured interview (14 interviews) and ethnographic observation 

have been applied to collect data. Findings suggest that economic 

capital and social relations are crucial for men to achieve their ideal 

masculinity model. Drinking alcohol is a rational choice for men, 

especially men who lack economic capital, to build their social capital 

and symbolic capital. The research suggests that male’ alcohol 

drinking is a social behavior. Therefore, in order to reduce negative 

impact of drinking alcohol behavior on health, intervention programs 

should impact on social structure factors to change men's perception 

and drinking habit. 

Keywords: men, masculinity, social capital, alcohol, hegemonic 

masculinity, successful model of men 
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T ã m t¾t  

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra lượng tiêu thụ rượu ở Việt Nam ngày 
một tăng, và độ tuổi trung bình của người sử dụng rượu ngày càng trẻ. 
Vì các tác hại của rượu tới người sử dụng và cộng đồng nên đã có 
những nghiên cứu tiến hành nhằm lý giải hành vi uống rượu của nam 
giới và đưa ra những khuyến nghị để hạn chế hành vi này. Đa phần 
các nghiên cứu đều coi việc uống rượu của nam giới là hành vi có hại 
cho sức khỏe và cho rằng nguyên nhân là do áp lực nhóm, sở thích cá 
nhân hoặc ảnh hưởng của gia đình. Trong bài viết này, chúng tôi sử 
dụng lý thuyết về vốn xã hội và nam tính để phân tích hành vi uống 
rượu của nam giới tại một xã nông thôn đang có nhiều thay đổi về 
kinh tế, văn hóa, xã hội ở Thanh Hóa, một tỉnh Bắc Trung Bộ ở Việt 
Nam. Dữ liệu cho bài viết là một phần số liệu của nghiên cứu nhân 
học về khát vọng, mong ước trong cuộc sống của nam giới và những 
phương thức nam giới sử dụng để đạt được điều họ muốn. Chúng tôi 
sử dụng kết hợp các phương pháp thu thập thông tin, gồm: phỏng vấn 
lịch sử đời sống (53 phỏng vấn), phỏng vấn bán cấu trúc (14 phỏng 
vấn) và quan sát nhân học (trong 1 năm). Kết quả nghiên cứu cho thấy 
nam giới địa phương luôn theo đuổi một hình mẫu người đàn ông 
thành công và nguồn lực kinh tế cùng với các mối quan hệ xã hội là 
những tiêu chí quan trọng giúp họ khẳng định nam tính và trở nên 
thành công. Do đó, sử dụng rượu trở thành lựa chọn tối ưu đối với 
nam giới nông thôn, đặc biệt là những người không có thế mạnh về 
kinh tế tạo dựng và củng cố mối quan hệ xã hội, qua đó xác lập vốn xã 
hội và vốn biểu tượng. Nghiên cứu đồng thời chỉ ra rằng cần phải nhìn 
nhận hành vi uống rượu bia của nam giới như hành vi mang tính xã 
hội. Do đó, để hạn chế hành vi uống rượu, các chương trình can thiệp 
cần phải tác động vào các yếu tố cấu trúc nhằm hay đổi quan niệm, 
thói quen sử dụng rượu bia của nam giới. 

Từ khóa: nam giới, nam tính, vốn xã hội, rượu bia, nam tính bá 
quyền, hình mẫu nam giới thành công. 
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Giới thiệu  

Sử dụng rượu trong các sự kiện của cá nhân, gia đình và cộng đồng để 

thể hiện sự hiếu khách là một thói quen trong đời sống văn hóa ở Việt 

Nam nhưng nó đang trở thành vấn đề đáng lo ngại do mức tiêu thụ 

tăng nhanh và tác hại của rượu tới sức khỏe người sử dụng. Mức tiêu 

thụ rượu bia ở Việt Nam tăng bình quân năm từ 8 – 10% (Viện chiến 

lược và chính sách y tế 2006) và một số thanh thiếu niên uống rượu 

bia từ khi rất trẻ. Theo Báo cáo Điều tra Quốc Gia về Vị thành niên và 

Thanh niên Việt Nam (2003), có 34.9% thanh niên từ 14-17 tuổi sử 

dụng rượu bia. Nghiên cứu của Viện Tâm Thần Trung Ương Việt 

Nam (1994) chỉ ra trong những người nghiện rượu thì những người có 

bệnh lý về thần kinh, bị mệt mỏi, hay quên, rối loạn tiêu hóa và lo âu 

trầm cảm chiếm tỷ lệ cao. Điều này cho thấy rượu có mối liên hệ chặt 

chẽ với các vấn đề sức khỏe của người sử dụng rượu. Một nghiên cứu 

khác của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (2006) chỉ ra rằng người 

sử dụng rượu có nguy cơ mắc hơn 60 loại bệnh khác nhau như: cao 

huyết áp, bệnh tim mạch, viêm gan, xơ gan, xuất huyết dạ dày, đặc 

biệt, sử dụng rượu ở độ tuổi càng nhỏ thì nguy cơ trở thành người 

nghiện rượu càng cao (Grant và Dawson 1997). Hingson và cộng sự 

(2000) đã chỉ ra trẻ vị thành niên uống rượu có nguy cơ cao bị tổn 

thương không chủ định do các nguyên nhân liên quan tới rượu như: 

ngã, tai nạn giao thông, chết đuối.  

Mối quan hệ giữa sử dụng rượu bia và hành vi tình dục không an toàn 

đã được kiểm chứng qua nghiên cứu. Các nghiên cứu thực nghiệm cho 

thấy sử dụng rượu làm giảm ý định sử dụng bao cao su, làm giảm khả 

năng đánh giá tác hại của các hành vi nguy cơ và hạn chế khả năng 

thương thuyết sử dụng bao cao su (Fromme K và cộng sự 1990, 
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MacDonald TK và cộng sự 1996, Gordon CM và cộng sự 1997). Tuy 

nhiên, những nghiên cứu này chưa chỉ ra được rượu là nguyên nhân 

trực tiếp dẫn tới hành vi nguy cơ. Do đó, rất nhiều nghiên cứu phân 

tích các sự kiện ngẫu nhiên (critical-incident studies: phân tích từ 1 

đến 3 lần quan hệ tình dục của mỗi đối tượng để tìm hiểu mối quan hệ 

giữa rượu và hành vi sử dụng bao cao su) và phân tích đa sự kiện 

(multiple-event studies: hỏi về tất cả những lần quan hệ tình dục của 

đối tượng trong một khoảng thời gian để so sánh sự khác nhau giữa 

quan hệ tình dục không uống rượu và quan hệ tình dục có uống rượu) 

tìm cách giải quyết hạn chế của các nghiên cứu thực nghiệm trên. Bài 

viết của Lance S. Weihardt và cộng sự (2000) chỉ ra sự mâu thuẫn 

giữa các kết quả nghiên cứu: một số nghiên cứu phân tích sự kiện 

ngẫu nhiên khẳng định quyết định sử dụng bao cao su không bị ảnh 

hưởng bởi sử dụng rượu, bia. Trong khi đó, những nghiên cứu phân 

tích đa sự kiện cho rằng sử dụng rượu bia có thể dẫn tới hành vi nguy 

cơ khi chỉ ra những người uống rượu nhiều có khả năng quan hệ tình 

dục không an toàn cao hơn và nam giới khi uống rượu thì có xu hướng 

quan hệ với bạn tình mới cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, mối quan hệ 

giữa sử dụng rượu bia và tình dục không an toàn rất phức tạp, bị tác 

động của nhiều yếu tố như: tính cách, niềm tin, nhóm bạn và bối cảnh 

diễn ra sự kiện (Lance S. Weihardt và Michael P. Carey 2000, M. 

Lynne Cooper 2006). Như vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ 

giữa hành vi tình dục không an toàn và sử dụng rượu bia, mặc dù vậy 

vẫn chưa khẳng định được uống rượu là nguyên nhân dẫn tới hành vi 

nguy cơ. 

Có nhiều nguyên nhân tác động khiến nam giới trở thành một trong 

những nhóm có tỷ lệ sử dụng rượu cao (Bộ y tế 2003, Viện chiến lược 

và chính sách y tế 2006). Một số nghiên cứu ở Việt Nam đã chỉ ra 
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hành vi uống rượu của nam giới, đặc biệt là nam thanh niên chịu áp 

lực từ bạn bè (WHO 2005), do ảnh hưởng của gia đình (Bộ y tế 2003), 

do phong tục tập quán và thú vui (Ủy ban các vấn đề xã hội 2002, 

Viện chiến lược và chính sách y tế 2006). Tuy nhiên, nghiên cứu của 

Vũ Hồng Phong (2008) về những lo ngại tình dục của nam giới Việt 

Nam tại Mường Khến cho thấy nam giới uống rượu vì các nguyên 

nhân khác; cụ thể, mặc dù nam giới lo ngại về tác động xấu của rượu 

tới sức khỏe tình dục như: giảm khoái cảm tình dục và gây ra các vấn 

đề liên quan tới sức khỏe tình dục nhưng vẫn uống rượu để thể hiện sự 

hiếu khách, thắt chặt tình anh em và mở rộng các mối quan hệ xã hội 

với những người có thể giúp đỡ. Bên cạnh đó, Martha Macintyre 

(2008) khẳng định rằng nam giới ở Papua New Guinea uống rượu để 

thể hiện bản thân có tiền và hiện đại. Như vậy, nam giới sử dụng rượu 

bia không chỉ vì ảnh hưởng của nhóm bạn, của gia đình hay do thú vui 

mà còn do những ý nghĩa mà xã hội gán cho hành động uống rượu. 

Để có chính sách và các chương trình can thiệp nhằm giảm thiểu hành 

vi sử dụng rượu bia ở nam giới hiệu quả, chúng ta cần phải hiểu được 

những yếu tố tác động và những giá trị mà xã hội gán cho hành vi 

uống rượu của nam giới. Trong bài viết này, chúng tôi phân tích quan 

niệm về nam tính, hình ảnh người đàn ông thành công và chiến lược 

của nam giới để trở thành người đàn ông thành công ở một vùng nông 

thôn Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Qua đó, chúng tôi lý giải hành vi sử 

dụng rượu và ý nghĩa của nó đối với nam giới ở vùng nông thôn này. 

Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu định tính phù hợp nhất để tìm hiểu các quan 

niệm, trải nghiệm và lý giải của đối tượng về các sự kiện trong cuộc 

sống. Chúng tôi sử dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn lịch sử đời 
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sống, phỏng vấn bán cấu trúc và quan sát nhân học để thu thập thông 

tin. 

1. Phỏng vấn lịch sử đời sống: 13 nam và 4 nữ được mời tham gia 

nghiên cứu (phụ lục 1). Thực hiện 53 phỏng vấn, trong đó, mỗi đối 

tượng phỏng vấn 3-4 lần về 5 nhóm chủ đề:  

i) Kỷ niệm thời thơ ấu và những sự kiện chính trong cuộc đời 

ii) Gia đình khi còn nhỏ và gia đình riêng 

iii) Mối quan hệ bạn bè và giải trí 

iv) Công việc 

v) Tình yêu và tình dục. 

Phỏng vấn lịch sử đời sống được sử dụng để thu thập thông tin về 

cuộc đời, quá trình, nguyên nhân và ý nghĩa của các sự kiện quan 

trọng trong cuộc sống của đối tượng. Thông qua đó, chúng tôi nắm 

được những mong ước, lo lắng và cách giải quyết những vấn đề trong 

cuộc sống của đối tượng. Mặc dù đối tượng chính của nghiên cứu là 

nam, nhưng nữ cũng tham gia nghiên cứu để đối chiếu thông tin và 

tìm hiểu sự khác biệt giữa hai giới. 

2. Phỏng vấn bán cấu trúc: phỏng vấn 11 người cung cấp thông tin 

chính, bao gồm 7 nam và 4 nữ, tuổi từ 26 đến 81, về các nội dung: 

chính quyền, lịch sử địa phương, các cơ quan đoàn thể, xuất khẩu lao 

động, dòng họ và hoạt động thanh niên. Thời gian đầu, nghiên cứu 

viên nhờ chủ nhà trọ và người thân của họ giới thiệu với những người 

có uy tín ở làng tìm hiểu về lịch sử địa phương và dòng họ để phỏng 

vấn. Sau đó, những người đã cung cấp thông tin tiếp tục giới thiệu 

những người họ cho là hiểu biết nhất về những vấn đề nghiên cứu viên 

cần tìm hiểu. Ngoài ra, họ giúp nghiên cứu viên làm quen với đối 

tượng nghiên cứu và hòa nhập vào các sinh hoạt hàng ngày ở địa 
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phương để quan sát. Phương pháp này được sử dụng để thu thập thông 

tin về đặc điểm kinh tế, văn hóa xã hội và những sự kiện đang diễn ra 

tại địa phương, suy nghĩ và quan điểm của người dân về những sự 

kiện đó. 

3. Quan sát nhân học: trong một năm, mỗi tháng nghiên cứu viên ở 

tại cộng đồng 10 – 15 ngày để quan sát và phỏng vấn. Hàng ngày, 

nghiên cứu viên thăm đối tượng tại gia đình và người dân trong làng, 

tham gia các hoạt động nông nghiệp và sinh hoạt hàng ngày như: làm 

việc nhà, chăm sóc con cái để quan sát không gian sống, cách giao 

tiếp và sinh hoạt hàng ngày của nam giới; trò chuyện trao đổi với các 

thành viên trong gia đình. Tham gia các sự kiện của dòng họ, gia đình 

như: hiếu, hỉ, mừng nhà mới, giỗ chạp ở địa phương cũng là nơi 

nghiên cứu viên quan sát cách nam giới thể hiện bản thân và thực hiện 

vai trò giới trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Đồng thời, nghiên 

cứu viên quan sát tại các địa điểm giải trí: quán cà phê, nhà hàng, 

karaoke, quán Internet, quán nước, và không gian làm việc của nam 

giới. Phương pháp này giúp nghiên cứu viên làm quen thực địa và 

người dân, tạo thuận lợi trong phỏng vấn, bổ sung những thông tin 

khó có thể thu thập trong phỏng vấn. Mọi quan sát đều được ghi chép 

trong nhật ký thực địa và sử dụng làm dữ liệu phân tích. 

Khi tham gia nghiên cứu, mỗi đối tượng đều ký nhận vào bản thỏa 

thuận tham gia nghiên cứu. Mỗi phỏng vấn kéo dài từ một tiếng đến 

một tiếng rưỡi tại nhà riêng của đối tượng, không có người thứ ba 

tham gia nhằm đảm bảo tính riêng tư, bảo mật và sự thoải mái. Phỏng 

vấn được ghi âm với sự đồng ý của đối tượng theo nội dung của bản  

thỏa thuận tham gia nghiên cứu mà đối tượng đã ký. Việc sử dụng 

máy ghi âm trong quá trình phỏng vấn không ảnh hưởng nhiều tới chất 
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lượng thông tin vì nghiên cứu viên xây dựng mối quan hệ và tạo lòng 

tin với đối tượng trước khi mời họ tham gia nghiên cứu. 

Dữ liệu gồm: nhật ký thực địa, file ghi âm phỏng vấn bán cấu trúc và 

lịch sử đời sống được chuyển sang file word dưới sự giám sát của 

nghiên cứu viên và lưu trữ trong máy tính có mật khẩu, chỉ nghiên cứu 

viên chịu trách nhiệm có quyền truy cập. Mọi thông tin giúp nhận  

dạng đối tượng đều được thay đổi. Trong quá trình phân tích, chúng 

tôi xác định những chủ đề chính trong dữ liệu để xây dựng bộ mã hóa. 

Những chủ đề mới xuất hiện trong quá trình mã hóa được bổ sung và 

tiếp tục sử dụng để phân tích. Quá trình mã hóa dữ liệu kết hợp giữa 

mã hóa theo trục (axial code) và mã hóa mở (open code) (Strauss và 

Corbin 1990). Phần mềm Atlas.ti 5.0 được sử dụng để mã hóa, quản lý 

và phân tích dữ liệu. 

Nghiên cứu này còn tồn tại những hạn chế. Thứ nhất, những phân tích 

trong bài viết này dựa trên kết quả của nghiên cứu định tính nên khó 

có thể đại diện cho toàn bộ nam giới Việt Nam. Kết quả nghiên cứu 

chỉ lý giải được hành vi uống rượu của nhóm nam giới nông thôn có 

vốn kinh tế và văn hóa thấp. Các nhóm nam giới khác có tỷ lệ sử dụng 

rượu bia cao như: trình độ học vấn cao, cán bộ Nhà nước, hưu trí,… 

(Bộ y tế 2003, WHO 2003, Viện chiến lược và chính sách y tế 2006) 

sở hữu các nguồn vốn khác và có thể bị tác động bởi các yếu tố cấu 

trúc khác với nam giới nông thôn. Do đó, cần có những nghiên cứu 

khác để làm rõ các yếu tố cấu trúc thúc đấy nam giới trong các nhóm 

khác nhau uống rượu. Thứ hai, một số đối tượng nghiên cứu lớn tuổi 

hơn nghiên cứu viên rất nhiều nên khi thu thập thông tin có những sai 

lệch do đối tượng muốn thể hiện bản thân là người chín chắn và có 

hiểu biết nhiều hơn nghiên cứu viên. Đôi khi những lời đối tượng nói 
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không giống với hành động trong đời sống hàng ngày của họ. Tuy 

nhiên, do có nhiều thời gian tại thực địa nên nghiên cứu viên có thể 

nhận thấy được điều này. Nhưng những điều đối tượng nói cũng 

khẳng định quan điểm về hình mẫu người đàn ông thành công và 

những trách nhiệm mà nam giới cần phải thực hiện đối với gia đình, 

bạn bè và cộng đồng. 

Khung lý thuyết 

Nam tính (Masculinities) 

Nam tính bắt đầu được các nhà nghiên cứu nữ quyền quan tâm từ 

những năm 70 của thế kỷ XX. Đến nay, kết hợp với các trường phái lý 

thuyết trong khoa học xã hội, nam tính đã phát triển hệ thống lý thuyết 

riêng và trở thành một lý thuyết xã hội đa dạng và phong phú. Trong 

đó, R.W.Connell, nhà xã hội học người Australia đã đưa ra lý thuyết 

nam tính bá quyền, là người có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực 

này. 

Theo Connell (2005), nam tính là những phương thức thực hành giới 

mang tính văn hóa và xã hội. Những nhận thức về các giá trị được xã 

hội đánh giá cao cùng với những trải nghiệm cá nhân của nam giới 

làm thay đổi quan niệm và cách thể hiện nam tính trong từng giai đoạn 

cuộc đời. Connell nhấn mạnh rằng khi phân tích nam tính cần phải đặt 

nam tính trong bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội cụ thể, trong mối 

quan hệ với nữ giới và giữa nam giới với nhau. Ông cho rằng trong xã 

hội luôn luôn tồn tại một khuôn mẫu nam tính lý tưởng gọi là nam tính 

bá quyền. Nam tính bá quyền là tập hợp những thực hành giới của 

nam giới được xã hội công nhận và khuyến khích tại một thời điểm 

nhất định. Khuôn mẫu nam tính này được tạo ra dựa trên sự kết hợp 

giữa các yếu tố văn hóa, xã hội và quyền lực của các thiết chế xã hội 
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(Connell 2005). Nhóm nam giới thực hành nam tính bá quyền nhận 

được nhiều ưu thế hơn so với phụ nữ và các nam giới khác. Ví dụ như 

nhóm đàn ông da trắng, trung lưu, dị tính được đánh giá cao hơn nên 

có nhiều đặc quyền hơn nhóm đàn ông da màu, công nhân, đồng tính. 

Mặc dù, nam tính bá quyền là khuôn mẫu được xã hội đánh giá cao và 

khuyến khích nhưng không ai có thể đạt được hoàn toàn vì đó là hình 

mẫu lý tưởng. Trên thực tế, nam giới đều mang đặc điểm của nhóm 

nam tính phụ thuộc và nam tính bá quyền là các đặc điểm mà họ 

hướng tới. Chính những ưu thế và quyền lực do xã hội ưu ái dành cho 

những người được cho là có các đặc điểm của nam tính bá quyền 

trong các mối quan hệ quyền lực, sản xuất và tình cảm là động lực 

thúc đẩy nam giới phấn đấu để đạt được hình mẫu này. Trong quá 

trình nam giới cố gắng đạt được những đặc điểm của nam tính bá 

quyền, quan niệm về nam tính và vị trí của nam giới với nhiều ưu thế 

và quyền lợi hơn so với nữ giới được duy trì, củng cố và tái tạo. 

Connell cung cấp khung lý thuyết để phân tích nam tính và phương 

thức xã hội tái tạo nam tính và những ưu thế cho nam giới theo chế độ 

phụ hệ qua các thế hệ dưới góc nhìn cấu trúc. Tuy nhiên, với khung lý 

thuyết rộng của Connell chỉ có thể thấy được nam giới tuân theo 

những qui định của xã hội để đạt tới hình mẫu nam tính lý tưởng xã 

hội đặt ra, mà không thấy được cách nam giới sử dụng để điều hòa các 

tiêu chuẩn đó trong đời sống hàng ngày cho phù hợp với bối cảnh 

sống của họ. Bên cạnh đó, lý thuyết của Connell không giải thích 

được tại sao những nam giới có đặc điểm hoàn toàn khác nhau nhưng 

vẫn được đánh giá cao trong những bối cảnh khác nhau. Ví dụ, với 

giai cấp trung lưu, trong môi trường làm việc tại các văn phòng thì 

hình ảnh nam giới ăn mặc lịch sự, chỉn chu, thân hình mảnh khảnh cân 

đối, tháo vát trong công việc là đặc điểm nam tính nổi trội và được 
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đánh giá cao. Nhưng đối với giai cấp công nhân thì đặc điểm nam tính 

nổi trội là những người đàn ông trung niên ăn mặc khá cẩu thả, bụng 

bự và uống rất nhiều bia (Tony Coles 2007). 

Nhằm giải quyết những hạn chế trong lý thuyết của Connell, Tony 

Coles (2007) đã kết hợp lý thuyết nam tính của Connell và lý thuyết 

vốn xã hội (social capital), phương thức (habitus) và trường (field) của 

Bourdieu (1896) để tạo nên một khung lý thuyết mới là trường nam 

tính (the field of masculinity). Với khái niệm này, Coles cho rằng có 

một trường nam tính tồn tại giao thoa với các trường khác thuộc cấu 

trúc xã hội. Trong trường nam tính, vốn kinh tế, vốn xã hội và vốn văn 

hóa sẽ giúp xác định vị thế của cá nhân, nhóm và tổ chức thuộc nhóm 

nam tính bá quyền chính thống (hegemonic masculinity orthodoxy) 

hay nhóm nam tính phụ thuộc không chính thống (subbordinated 

masculinity heterodoxy). Bên cạnh đó, thân thể sinh học của nam giới 

cũng được coi là một nguồn vốn, vốn thân thể (physical capital), giúp 

nam giới đạt được ưu thế. Trong trường nam tính tồn tại những trường 

nhỏ (sub-field), cũng được phân chia thành hai phần gồm: nam tính bá 

quyền và nam tính phụ thuộc riêng. Trong mỗi trường nhỏ, sự tranh 

giành các nguồn vốn giữa các cá nhân, nhóm, tổ chức để đạt được vị 

thế cao hơn và thách thức các giá trị của nam giới bá quyền trong cùng 

một trường cũng như nam tính bá quyền của trường lớn vẫn diễn ra. 

Như vậy, không chỉ có một loại nam tính bá quyền mà có nhiều loại 

nam tính bá quyền cùng tồn tại trong xã hội tùy thuộc vào từng bối 

cảnh. Và những thực hành của nam giới trong đời sống hàng ngày 

chính là cách họ thương thuyết với nam tính bá quyền trong trường 

nhỏ cũng như trường lớn hơn (Tony Coles 2007). Tóm lại, nam tính là 

những thực hành giới mang tính văn hóa, lịch sử và xã hội. Giá trị 

nam tính không hề cố định mà vô cùng linh hoạt, luôn thay đổi và 
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được tái tạo theo thời gian, không gian, văn hóa và tầng lớp. Trong 

mỗi bối cảnh khác nhau sẽ có một hình thức nam tính bá quyền riêng 

được chấp nhận. Những thực hành giới trong đời sống hàng ngày của 

nam giới chính là cách họ thể hiện tính chủ thể, thương thuyết với 

khuôn mẫu nam tính bá quyền. 

Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng kết hợp lý thuyết nam tính của 

Connell (2005) và Coles (2007) để phân tích hình mẫu người đàn ông 

thành công của nam giới địa phương và lý do họ phấn đấu để đạt được 

hình mẫu đó.    

Vốn xã hội (Social capital) 

Trong những năm gần đây, mặc dù vốn xã hội được sử dụng rộng rãi 

trong các nghiên cứu xã hội học và y tế công cộng về các vấn đề liên 

quan tới sức khỏe cá nhân và cộng đồng nhưng vẫn chưa có một khái 

niệm đồng nhất (Rose 2000, Veenstra 2000, Richard M. Carpiano 

2006, Ichiro Kawachi và cộng sự 2008). Có hai trường phái lý thuyết 

chính về vốn xã hội. Những người theo quan điểm của Putnam (1995) 

nhấn mạnh tới sự gắn kết xã hội, cho rằng vốn xã hội là: "những đặc 

điểm của tổ chức xã hội gồm: các mạng lưới, các chuẩn mực và niềm 

tin xã hội thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp giữa các cá nhân vì lợi ích 

chung". Trong khi đó, trường phái thứ hai theo quan điểm của 

Bourdieu (1896), nhấn mạnh tới mạng lưới xã hội, định nghĩa vốn xã 

hội: "là tổng hợp các nguồn lực thực tế và nguồn lực tiềm năng được 

kết nối với nhau bởi sở hữu của một mạng lưới ổn định gồm các mối 

quan hệ được thể chế hóa dựa trên sự hiểu biết và thừa nhận chung 

của các thành viên". Vốn xã hội được đề cập với những khái niệm về 

nguồn lực như: hỗ trợ xã hội (social support); kênh thông tin là những 

yếu tố gắn liền với mạng lưới xã hội của cá nhân (Lin 1999). Trường 
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phái thứ hai quan niệm vốn xã hội là đặc tính của nhóm và do sự đóng 

góp của các thành viên. Khi cá nhân thiếu nguồn lực kinh tế 

(economic capital), vốn xã hội có thể là phương tiện thay thế giúp họ 

đạt được các giá trị biểu tượng (symbolic capital), vị thế xã hội cao và 

hưởng lợi ích (Bourdieu 1986). Do đó, xu hướng chung là mỗi cá 

nhân luôn cố gắng để sở hữu nhiều vốn xã hội hơn để tăng nguồn lực 

cá nhân, theo đuổi các vị thế xã hội và hưởng quyền lợi. 

Mỗi cộng đồng có những đặc điểm cấu trúc, xã hội riêng: thu nhập 

trung bình; văn hóa, chủng tộc; trình độ học vấn là nguồn lực tạo ra 

vốn xã hội. Các thành viên trong cộng đồng chia sẻ những đặc điểm 

kinh tế xã hội, giá trị, niềm tin chung và hưởng lợi từ nguồn lực của 

cộng đồng. Từ đó, hình thành nên sự gắn kết xã hội là nền tảng để tạo 

nên vốn xã hội trong cộng đồng. Sự gắn kết xã hội chịu ảnh hưởng bởi 

các yếu tố kinh tế chính trị, được duy trì dựa trên tương tác xã hội và 

thống nhất chung giữa các thành viên về: mức độ niềm tin, sự tương 

đồng, hình thái và sự ràng buộc của mạng lưới (Carpiano 2006). Quá 

trình chia sẻ nguồn lực và sự ổn định của cộng đồng được duy trì nhờ 

mức độ gắn kết giữa các thành viên. 

Vì là thành viên của những nhóm khác nhau nên vốn xã hội của mỗi 

cá nhân sở hữu khác nhau. Có những nhóm xã hội mà các cá nhân là 

thành viên ngay từ khi sinh ra như: gia đình, dòng họ, cộng đồng,… 

nhưng có những nhóm xã hội mà các cá nhân phải đạt được tiêu chí 

nào đó mới được tham gia: nhóm nghề nghiệp, nhóm bạn bè,… Tham 

gia vào nhiều nhóm xã hội làm tăng nguồn lực cá nhân như: quan hệ 

xã hội, thông tin, tài chính… đồng thời họ bị chuẩn mực của nhóm 

kiểm soát và bị tác động tiêu cực của vốn xã hội ảnh hưởng (Porters 

1998, Carpiano 2006). Cá nhân luôn cố gắng mở rộng các mối quan 
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hệ và nhận được sự hỗ trợ về nguồn lực từ những thành viên có nguồn 

lực mạnh hơn. Đồng thời, trong những mạng lưới xã hội mà họ là 

thành viên, các cá nhân cũng hỗ trợ những người có nguồn lực yếu 

hơn mình. Ví dụ, hàng xóm có thể giúp đỡ lẫn nhau dưới nhiều hình 

thức như: thông tin, sức lao động hoặc kinh tế,…  

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích vốn xã hội của nam giới, 

những nguồn lực giúp họ đạt được hình mẫu nam tính lý tưởng và 

chiến lược xây dựng, tích lũy vốn xã hội của nam giới tại địa bàn 

nghiên cứu. 

Hình ảnh người đàn ông thành công ở địa phương 

Nam giới địa phương mong muốn trở thành người đàn ông thành công 

với tiêu chí: 1) hoàn thành vai trò trụ cột gia đình; 2) có quan hệ xã 

hội rộng, biết cách ứng xử; và 3) nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao. 

Nam giới được coi là phái mạnh, trụ cột gia đình, nên người đàn ông 

thành công phải hoàn thành được trách nhiệm của mình với gia đình. 

Các yếu tố nghề nghiệp, thu nhập và các mối quan hệ xã hội trở thành 

tiêu chí đánh giá sự thành công của người đàn ông vì nó hỗ trợ nam 

giới thực hiện vai trò trụ cột và khẳng định bản thân. Hình ảnh người 

đàn ông thành công chính là khuôn mẫu nam tính lý tưởng mà nam 

giới địa phương theo đuổi. 

Người đàn ông thành công là người hoàn thành vai trò trụ cột gia 

đình 

Đối với người dân địa phương, cá nhân không tồn tại độc lập theo tư 

cách cá nhân mà trong mối quan hệ với gia đình, dòng họ và cộng 

đồng. Do đó, yếu tố đầu tiên để đánh giá sự thành công của nam giới 

là vai trò đối với gia đình. Đàn ông được kỳ vọng là người trụ cột 
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quản lý gia đình êm ấm, hạnh phúc gồm có các tiêu chuẩn: 1) kinh tế 

ổn định; 2) vợ chồng hòa thuận; 3) con cái ngoan ngoãn, trình độ học 

vấn trung cấp trở lên, có gia đình riêng và công việc ổn định. Người 

đàn ông thành công phải hoàn thành vai trò trụ cột và xây dựng gia 

đình yên ấm. Để hoàn thành vai trò trụ cột, người đàn ông phải: đảm 

bảo kinh tế gia đình; định hướng tương lai con cái; quyết định các 

công việc lớn trong gia đình; và thay mặt gia đình giao tiếp với cộng 

đồng. 

Kinh tế gia đình là điều kiện cần để có được gia đình hạnh phúc. 

Người chồng phải đảm bảo kinh tế gia đình để tránh mâu thuẫn vợ 

chồng và dành thời gian chăm sóc con. 

“Người trụ cột rõ ràng phải là đàn ông. Theo phong tục người 

Việt Nam, chồng là cái giỏ, vợ là cái hom. Nghĩa là cái người 

trụ cột làm ra tiền phải là đàn ông, còn bà vợ phải là tay hòm 

chìa khóa để căn ke chi tiêu trong nhà. Ông chồng phải làm ra 

nhiều tiền hơn, đấy là qui luật.” (Nam, 48 tuổi, đã kết hôn, Pv1) 

Hiện nay, kinh tế là điều kiện quan trọng để nam giới trở thành trụ cột 

gia đình. Sau Đổi mới, cơ hội việc làm có thu nhập cao hơn làm ruộng 

mở ra cho cả nam và nữ. Đặc biệt, những người phụ nữ ở địa phương 

có thể đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Ma Cao, Hàn Quốc,… 

mang lại nguồn kinh tế vững mạnh cho gia đình. Điều này khiến cho 

nam giới cảm thấy vai trò trụ cột của họ bị đe dọa khi người vợ làm ra 

nhiều tiền hơn. 

“Đấy, ngày trước thì người ta cứ bảo con trai là trụ cột trong 

gia đình nhưng mà theo anh nhìn nhận á, thì là đến bây giờ 

thường ai là người kiếm ra tiền thì làm trụ cột.” (Nam, 31 tuổi, 

đã kết hôn, Pv1) 



“Uống rượu nhiều lúc cũng có lợi” -  

Rượu và chiến lược để thành công của nam giới nông thôn Việt Nam 

 19

“Đôi khi con trai không kiếm được tiền, con gái kiếm được tiền, 

người con gái bạo mồm người ta sẽ nói là con trai đấy vô dụng 

không làm được gì cả, để cho vợ kiếm tiền đúng không.” ( Nữ, 

25 tuổi, chưa kết hôn, Pv3) 

Đảm bảo kinh tế gia đình là mối quan tâm chính và gánh nặng của 

nam giới trong bối cảnh kinh tế địa phương phát triển. Sự chênh lệch 

mức sống ở địa phương gia tăng khiến đảm bảo kinh tế gia đình trở 

thành thách thức lớn với nam giới. Đầu tiên, nam giới phải đảm bảo 

chi tiêu trong đời sống hàng ngày của gia đình. Sau đó, họ cần trang bị 

vật dụng sinh hoạt, giải trí cần thiết cho gia đình: ti vi, tủ lạnh, xe máy, 

đầu video,… Khi kinh tế gia đình đầy đủ hơn, họ so sánh với những 

gia đình khá giả để tiếp tục phấn đấu. Một bộ phận nhỏ nam giới có bố 

mẹ hỗ trợ kinh tế nên có thể thực hiện trách nhiệm này dễ dàng hơn. 

Nhưng đa số nam giới không nhận được sự hỗ trợ kinh tế của gia đình 

nên để đạt được tiêu chí này họ gặp rất nhiều khó khăn. 

Người đàn ông thành công phải nuôi dạy con trưởng thành, có trình độ 

học vấn trung cấp trở lên, có nghề nghiệp, thu nhập ổn định và có gia 

đình riêng. Đa số phụ huynh tại địa phương định hướng cho con học 

lên cao đẳng, đại học và sau khi ra trường sẽ có công việc với thu nhập 

ổn định, thoát ly nông nghiệp. Bất chấp khả năng học của con cái, phụ 

huynh tìm mọi cách để cho con học cao hơn. Dù khả năng học của con 

thế nào, khoản tiền ăn học cũng là gánh nặng với người dân địa 

phương. Nhưng đa số nam giới tự nguyện hoàn thành trách nhiệm này 

vì cho đó là trách nhiệm và bằng chứng cho sự thành công của họ. 

“Quan trọng nhất là vào những cái việc con cái, lo cho con cái. 

Kinh tế mình không có cũng phải lo cho chúng ăn học, rồi 

hướng nghiệp cho nó đi theo một hướng nhất định, rõ ràng. 
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Mình còn sống thì mình phải đưa con cái đi đúng hướng.” 

(Nam, 50 tuổi, đã lập gia đình, Pv2) 

“Nhưng mà cái áp lực về học hành, con cái là công ăn việc làm 

ổn định là hơi bị nặng nề. Mà trụ cột trong gia đình là người 

đàn ông là lo lắm, lo nhất.” (Nam, 61 tuổi, đã kết hôn, Pv1) 

Là trụ cột, nam giới thay mặt gia đình tham gia các hoạt động của 

cộng đồng, dòng họ. Trong những sự kiện này, khả năng giao tiếp rất 

quan trọng vì nếu làm tốt thì mối quan hệ của anh ta cũng như gia đình 

với cộng đồng sẽ được thắt chặt. Và khi gia đình có việc lớn như: hiếu 

hỉ, giỗ chạp, xây nhà,… sẽ có họ hàng, bạn bè, hàng xóm giúp đỡ. 

Trong những dịp này, nam giới đứng ra tổ chức và quyết định mọi 

việc. Sự thành công của sự kiện đánh giá mức độ thành công của nam 

giới trong vai trò trụ cột gia đình. Đồng thời, nó cũng thể hiện khả 

năng giao tiếp của nam giới – một tiêu chí khác để đánh giá sự thành 

công của nam giới. 

Người đàn ông thành công có hiểu biết xã hội, biết cách cư xử và 

quan hệ xã hội rộng 

Cộng đồng có sự gắn kết cao nên các cá nhân được đánh giá thông 

qua mối quan hệ với các thành viên khác. Người đàn ông thành công 

phải biết cách ứng xử, có mối quan hệ và hiểu biết xã hội rộng. Người 

dân cho rằng nam giới là phái mạnh, có nhiều trải nghiệm, đi nhiều, 

biết nhiều. Do đó, những người biết nhiều về: địa lý, cách làm kinh tế, 

cơ cấu chính quyền,… được người dân đánh giá cao. Trong quá trình 

đi thực địa, nghiên cứu viên thấy mỗi khi nhắc tới một nam giới đi 

nhiều nơi thì mọi người tỏ vẻ rất kính trọng và ngưỡng mộ. Khi họ có 

công việc cần lời khuyên cũng tìm đến những người đi nhiều. Nghiên 

cứu viên đã hỏi nguời dân lý do tại sao và nhận được câu trả lời: 
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“Người ta cũng phải kính nể vì người đấy đi ra quá nhiều. Đi ra 

đàng học sàng khôn là người ta phải khôn hơn nhiều. Cho nên, 

nhiều anh một chữ cắn đôi không biết nhưng mà người ta rất 

giàu. Đấy, người ta đi ra nhiều, người ta am hiểu. Nhiều anh 

học thực tế ở đời luôn chứ không phải học qua sách vở.” (Nam, 

48 tuổi, đã kết hôn, Pv2) 

Dù học vấn không cao nhưng nam giới biết cách xử lý tốt công việc 

gia đình thì vẫn được tôn trọng. Những hiểu biết xã hội giúp họ thực 

hiện vai trò trụ cột gia đình thuận lợi. Cụ thể, khi gia đình có công 

việc họ sẽ biết cách xử lý nào tốt nhất, ai có thể giúp và làm sao để 

cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Nam giới có quan hệ xã hội rộng dễ 

tìm và nhờ người giúp đỡ hơn. Hiểu biết xã hội của nam giới còn được 

đánh giá thông qua cách họ quản lý các sự kiện lớn trong gia đình 

như: hiếu hỉ, giỗ chạp, lễ tết, tân gia. Thông thường, người chồng sẽ tổ 

chức, nấu nướng và sắp cỗ. Nấu ăn trong các bữa ăn hàng ngày là 

công việc của phụ nữ nhưng nấu cỗ là trách nhiệm của nam giới. Nam 

giới phải là người nấu ăn trong các dịp giỗ chạp, lễ tết. Người dân cho 

rằng nam giới đi nhiều, tham gia nhiều sự kiện hơn phụ nữ nên biết 

cách tổ chức để không thua kém ai. Trong những dịp này, nếu người 

chồng bận không thể nấu cũng không để vợ nấu chính mà sẽ nhờ 

những bạn bè nam giới giúp. Nấu ăn trong những dịp giỗ chạp không 

làm giảm nam tính mà ngược là còn khẳng định hiểu biết và nam tính 

của nam giới. Ở thực địa, nghiên cứu viên đã nhiều lần tham dự giỗ 

chạp, cưới hỏi của người dân địa phương và chứng kiến những người 

đàn ông nấu cỗ một cách tự hào. Một bé trai, 15 tuổi, khoe với nghiên 

cứu viên là bố em có thể nấu được cả chục mâm cỗ rất ngon chỉ trong 

khoảng thời gian ngắn (Nhật ký thực địa, 2/9/2009).  
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Người dân địa phương cho rằng người biết cách giao tiếp và cư xử 

đúng mực mới có thể duy trì quan hệ lâu dài và rộng nên họ đánh giá 

cao những người có quan hệ xã hội rộng. Nam giới thành công là 

người biết cách cư xử, thực hiện trách nhiệm trong mọi hoàn cảnh. Cụ 

thể, với gia đình, nam giới gánh vác vai trò trụ cột, là tấm gương cho 

con cái; với dòng họ, sẵn sàng tham gia hoạt động chung, hỗ trợ anh 

em, họ hàng; với bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Do 

chuẩn mực về sự hỗ trợ qua lại của cộng đồng (phân tích trong phần 

sau), các mối quan hệ lâu dài tạo nên nguồn lực cho nam giới. Người 

đàn ông có quan xã hội rộng đồng nghĩa với khả năng giải quyết các 

vấn đề trong cuộc sống cao. 

Người đàn ông thành công có nghề nghiệp ổn định và thu nhập cao 

Công việc ổn định với thu nhập cao là tiêu chí phấn đấu của mọi nam 

giới để đảm bảo cuộc sống và thực hiện vai trò trụ cột gia đình. Trước 

Đổi mới, kinh tế tư nhân không phát triển nên mức sống của người 

dân không chênh lệch nhiều. Khi đó nam giới là trụ cột gia đình và ra 

quyết định bất kể mức đóng góp vào kinh tế gia đình. Kinh tế không 

phải là điều kiện quan trọng để duy trì vị trí trụ cột. Nhưng hiện nay, 

nó trở thành yếu tố giúp nam giới đảm bảo vai trò trụ cột. 

“Kiếm tiền giúp đàn ông khẳng định vị thế trong mắt vợ, con. Họ 

có vị thế, có tiền có bạc. Bình thường đồng tiền đi trước là đồng 

tiền khôn, cái gì cũng thế có tiền gần như là lời nói của họ bao 

giờ cũng có trọng lượng hơn. Có tiền và tri thức có cái gì đấy 

người ta nể phục hơn. Ví dụ nó nói được, nó cũng kiếm được đấy 

thôi, nhưng nếu nói mà không làm được cái gì, nghèo rớt mồng 

tơi có ai theo mình làm gì, có ai nể gì mình đâu.” (Nữ, 25 tuổi, 

chưa kết hôn, Pv3) 
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Khi có tiền, tiếng nói của họ có trọng lượng và chủ động quyết định 

mọi việc trong gia đình. Đồng thời, người dân cho rằng thu nhập cao 

là cơ sở để người chồng đảm bảo được kinh tế gia đình ổn định và 

hoàn thành các trách nhiệm khác như: nuôi dạy và định hướng tương 

lai con cái. 

Người dân địa phương đánh giá cao người “đi ra”- thoát ly nông 

nghiệp, có công việc và thu nhập ổn định đảm bảo đời sống vật chất. 

Người dân trải nghiệm sự vất vả và bất ổn khi làm nông nghiệp qua 

nhiều thế hệ. Cho nên, hiện nay những cơ hội việc làm mới với thu 

nhập cao và ổn định mở ra đã góp phần củng cố mong muốn thoát ly 

nông nghiệp, có cuộc sống ổn định của người dân. Họ đánh giá cao 

những người “đi ra” bởi vì những người này đạt được điều họ mong 

muốn. 

Trong bối cảnh kinh tế thị trường, thu nhập cao giúp nam giới khẳng 

định bản thân, nhận được sự kính trọng của người khác. 

“Người kiếm được nhiều tiền thì về xã hội người ta vẫn được 

kính nể thôi, ví dụ như một người làm cấp to trong xã nhưng 

không có tiền thì người ta cũng không đánh giá là người tài giỏi. 

Mà người làm vừa thôi nhưng kiếm được nhiều tiền. Nhiều tiền 

không phải bất chính mà bằng đầu óc người ta thì người ta vẫn 

được đánh giá cao hơn. Trong xã hội ta đánh giá con người  vẫn 

trên cái thu nhập.” (Nam, 31 tuổi, đã kết hôn, Pv2) 

Cộng đồng cho rằng cách chi tiêu của mỗi cá nhân phụ thuộc vào khả 

năng tài chính. Nam giới sử dụng các phương tiện như: xe máy, điện 

thoại không chỉ vì nhu cầu, mà còn để chứng minh khả năng kiếm 

tiền. Một số nam giới địa phương không có đủ tiền nhưng vẫn mua xe 

máy vì muốn bằng bạn bằng bè và cần sử dụng. Người dân địa 
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phương thường ăn sáng ở nhà để tiết kiệm chi phí. Họ quan niệm rằng 

chỉ có những người giàu, có tiền mới đi ăn sáng. Do đó, đi uống cà 

phê hay ăn sáng cùng bạn cũng là một cách nam giới thể hiện bản thân 

có tiền. Ngoài ra, khi kinh tế ổn định nam giới có thời gian và tiền để 

tham gia các hoạt động xã hội, mở rộng các mối quan hệ. 

Tóm lại, hình ảnh người đàn ông thành công với các tiêu chí: hoàn 

thành vai trò trụ cột gia đình; có việc làm ổn định và thu nhập cao; 

hiểu biết và quan hệ xã hội rộng chính là khuôn mẫu nam tính bá 

quyền mà nam giới địa phương theo đuổi. Trong quá trình cố gắng để 

thành công, nam giới đồng thời tích lũy vốn kinh tế, vốn biểu tượng, 

nâng cao vị thế của họ trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Những 

phần thưởng mang tính vật chất và biểu tượng này là động lực thúc 

đẩy nam giới theo đuổi, củng cố nam tính bá quyền. Tuy nhiên, nam 

giới cần có các nguồn lực để đạt được hình mẫu này và những ưu thế 

kèm với nó. 

Các nguồn lực của nam giới địa phương 

Gia đình và dòng họ là nguồn lực quan trọng của cá nhân ngay từ khi 

ra đời. Cá nhân được hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào nguồn lực của 

gia đình và dòng họ. Địa phương có hai dòng họ lớn. Trong đó, một 

dòng họ có điều kiện kinh tế và vị thế xã hội cao do nhiều thành viên 

có trình độ học vấn và vị thế xã hội cao. Thành viên của dòng họ này 

được hỗ trợ nhiều về kinh tế, thông tin và các mối quan hệ hơn dòng 

họ khác. Dòng họ này có quỹ để giúp đỡ các thành viên nghèo làm 

kinh tế và có phần thưởng cho người có kết quả học tốt, thi đỗ cao 

đẳng, đại học. 

“Trong dòng họ cũng xây dựng cái quỹ khuyến học nhằm mục 

đích động viên con cháu học hành. Nếu như mà đậu đại học đó, 
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như thế là chi cho mỗi cháu là một trăm, nếu mà chỉ đậu cao 

đẳng, thì chi cho mỗi cháu bảy chục.” (Nam, 81 tuổi, trưởng họ, 

Pv bán cấu trúc) 

Nếu ai thi đỗ mà không có điều kiện đi học sẽ được dòng họ hỗ trợ 

một phần. Khả năng hỗ trợ của gia đình và dòng họ là nguồn lực nam 

giới không thể chọn lựa. 

Nam giới địa phương gắn kết khá chặt chẽ với dòng họ và cộng đồng 

cả khi không sống tại làng. Một số nam giới có kinh tế ổn định, không 

sống tại địa phương nhưng vẫn duy trì quan hệ với dòng họ và cộng 

đồng, giúp đỡ người cùng dòng họ, cùng làng. Khi có người cùng họ, 

cùng làng lên thi đại học hay có việc ở gần nơi họ sống, họ cho ở nhờ 

và giúp đỡ trong khả năng. Họ đóng góp, tham gia hoạt động của dòng 

họ và cộng đồng như còn ở địa phương. Khi đó, họ được tôn trọng và 

đánh giá là người tốt, biết cách cư xử và không quên cội nguồn. 

“Họ đã đi xa quê để lập nghiệp và có chỗ đứng trong xã hội rồi, 

nhưng vẫn không quên đi cái gốc của họ là ở quê, ví dụ như bão 

lụt thì họ vẫn đến thăm, tặng quà. Anh em thì giỗ giếc, mất tang 

thì họ vẫn về bình thường, vẫn quan tâm giống như một người ở 

gần quê, vẫn đang sống tại quê. Và họ nói chung là không việc 

gì, những việc gì quan trọng là họ đều về hết, vẫn tập trung lại 

bình thường. Nghĩa là họ vẫn coi trọng một cái gì đó, ở mức độ 

nào đấy vì anh em thì họ là người biết sống, có tình cảm.” (Nam, 

19 tuổi, chưa kết hôn, Pv1) 

Trong trường hợp này, tuân theo chuẩn mực chung của cộng đồng 

mang lại phần thưởng mang tính biểu tượng. Những nam giới ở xa 

chưa có kinh tế ổn định cũng giúp đỡ người khác dù có gặp bất tiện. 

Cụ thể, nghiên cứu viên nghe những người đi làm xa kể về việc họ 
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cho người cùng họ, cùng làng ở nhờ khi đi xin việc hoặc thi đại học. 

Mặc dù, phòng trọ chỉ có 20m² mà có hai, ba người ở nhờ cùng một 

lúc, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt nhưng họ vẫn chấp nhận. Họ 

nói rằng: dù sao cũng là người làng mà sau này họ còn quay lại làng 

sống nên không thể làm khác được. Như vậy, để duy trì mạng lưới xã 

hội và tận dụng nguồn lực, cá nhân tuân theo chuẩn mực chung của 

cộng đồng dù bản thân không thích. 

Với nam giới ở địa phương, sự gắn kết với dòng họ dựa trên: hỗ trợ 

vật chất và những giá trị biểu tượng. Trong dòng họ, người có kinh tế 

ổn định và vị thế xã hội cao giúp đỡ người khác bằng tiền hoặc thông 

tin. Khi đó, họ được mọi người trong dòng họ tôn trọng. Đồng thời, 

khi gia đình họ có việc như: ma chay, hiếu hỉ, xây nhà mới, giỗ chạp 

thì mọi người sẽ giúp đỡ tận tình. Những người khác nhận được sự hỗ 

trợ của dòng họ dưới nhiều dạng: trông hộ con, làm hộ việc đồng áng, 

cung cấp thông tin, cho vay tiền. Nam giới có thể giải quyết công việc 

gia đình và có công việc ổn định nhờ sự giúp đỡ của dòng họ. 

“Hôm nay tôi sang nhà Thảo2 để nói chuyện như mọi khi. Thảo 

nói với tôi rằng chồng Thảo sắp xin được việc rồi, giờ chỉ cần lo 

tiền nộp nữa là xong. Vợ chồng bác hai đã giúp nên không tốn 

nhiều tiền như người ta mà vẫn xin được việc tốt. Thảo cũng kể 

là trước đây các bác có giúp tìm việc cho chồng Thảo rồi, nhưng 

việc đó phải đi làm xa mà lúc đó Thảo lại đang có thai đứa thứ 2 

nên hai vợ chồng quyết định nhường cho người khác.” (Nhật ký 

thực địa, 24/9/2009)  

                                                 
2 Tác giả sử dụng tên giả cho tất cả những người tham gia trả lời phỏng vấn 
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Và khi những người giúp họ có việc gia đình, họ đến làm giúp để trả 

ơn. Như vậy, sự cấu kết xã hội của một cộng đồng hình thành dựa trên 

đặc điểm chung về các yếu tố kinh tế xã hội, niềm tin của nhóm và sự 

thống nhất giữa các thành viên về những điểm chung. Tuy nhiên, 

chính chuẩn mực về sự tương hỗ qua lại thúc đẩy lòng tin của cá nhân 

giúp đỡ các thành viên khác, tạo nên vòng tuần hoàn chia sẻ nguồn 

lực, duy trì gắn kết xã hội, tạo nền tảng cho vốn xã hội. 

Sự gắn kết của làng khá chặt chẽ dựa trên những mối quan hệ đan xen 

lẫn nhau giữa các thành viên tạo nên những mạng lưới xã hội nhỏ 

trong cộng đồng. Mỗi cá nhân đều thuộc nhiều nhóm xã hội trong và 

ngoài cộng đồng. Niềm tin về sự tương hỗ lẫn nhau giữa các thành 

viên trong cộng đồng rất lớn. Người dân địa phương tin rằng giúp đỡ 

hàng xóm, bạn bè, … hôm nay thì khi cần sẽ có người giúp họ.  

“Công việc của mình là cả năm cả đời, làm lúc nào chả được. 

Nhưng người ta nhờ mình nghĩa là việc đó quan trọng, mà lại chỉ 

cần trong có một, hai ngày. Mình không làm giúp mà bỏ đi làm 

việc khác thì cứ như là coi tiền hơn hàng xóm anh em. Hơn nữa, 

trong quan hệ hàng xóm, anh em thì phải biết quan tâm đến 

nhau, có đi có lại. Hôm nay mình giúp người ta thì hôm sau 

người ta giúp lại. Mà công người ta giúp hôm nay thì hôm sau 

mình lại giúp họ.” (Nam, 23 tuổi, chưa kết hôn, Pv1)    

Sự hỗ trợ rất đa dạng: cho vay tiền, thóc; chia sẻ thông tin,và hỗ trợ 

trong đời sống hàng ngày: trông con, cháu; giúp đỡ khi có hiếu hỉ, ma 

chay, lễ tết. Các mối quan hệ được duy trì và củng cố khi các cá nhân 

thực hiện đúng chuẩn mực về sự hỗ trợ qua lại. 

Nam giới địa phương có vốn kinh tế khá tương đồng. Mức sống của 

người dân ở mức trung bình. Một gia đình 4 người trung bình có 
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1600m² trồng 2 vụ lúa và 1 vụ ngô đông mỗi năm. Nếu được mùa, cứ 

500m² ruộng lãi được 130.000 đồng (Nhật ký thực địa). Nếu chỉ làm 

ruộng và chăn nuôi nhỏ thì thu nhập trung bình là 200.000-300.000 

đồng/tháng. Một số người có thu nhập cao khoảng 2 triệu đồng/tháng 

(phỏng vấn bán cấu trúc, cán bộ xã). Những người đi làm ăn xa có thu 

nhập cao hơn, khoảng 2-3 triệu đồng/tháng nhưng mức chi tiêu cũng 

cao. Trong khi đó, theo kết quả khảo sát mức sống hộ dân cư 2010, 

mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 1,387 triệu 

đồng/tháng và ở khu vực nông thôn là 1,071 triệu đồng/tháng (Tổng 

cục thống kê 2010). Như vậy, so với mức thu nhập trung bình của Việt 

Nam nói chung và khu vực nông thôn nói riêng thì nam giới địa 

phương có nguồn vốn kinh tế yếu.  

Sự hạn chế về vốn kinh tế khiến nam giới địa phương gặp khó khăn 

trong trong quá trình phấn đấu để trở nên thành công. Trong thời gian 

ở thực địa, nghiên cứu viên đã tiếp xúc với nhiều người vì điều kiện 

kinh tế gia đình nên gặp nhiều khó khăn khi muốn học lên cao và tìm 

việc có thu nhập ổn định. Ví dụ, gia đình Cường, 23 tuổi, đối tượng 

phỏng vấn lịch sử đời sống, có 4 anh em, bố mẹ đều làm ruộng, thu 

nhập chỉ đủ ăn. Anh trai và chị gái Cường chỉ học hết cấp 1. Cường 

học hết cấp 3 nhờ có hỗ trợ kinh tế của anh chị. Sau khi tốt nghiệp, 

mặc dù muốn học tiếp để sau có nghề nghiệp ổn định nhưng Cường 

quyết định không thi đại học mà đi làm đường để có tiền phụ giúp gia 

đình và đặc biệt là nuôi đứa em út học lên đại học. Cường nói rằng 

nuôi em ăn học xong sẽ đi học nghề để có công việc ổn định hơn, làm 

thợ như hiện nay thu nhập thấp. Như vậy, nguồn vốn kinh tế hạn chế 

khiến Cường cũng như nhiều nam giới khác ở địa phương khó có 

được công việc ổn định với thu nhập cao. Điều này đồng nghĩa với 
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việc họ khó có thể trở thành người đàn ông thành công theo khuôn 

mẫu nam tính bá quyền của cộng đồng.  

Tóm lại, mỗi cá nhân đều có nguồn lực khác nhau. Về nguồn lực kinh 

tế, đa phần nam giới địa phương không có nguồn lực mạnh để hỗ trợ 

họ đạt được hình mẫu thành công. Tuy nhiên nguồn lực của gia đình, 

dòng họ và các mối quan hệ xã hội tạo nên sự khác biệt về nguồn vốn 

giữa các cá nhân. Do quan niệm về sự tương hỗ qua lại trong các mối 

quan hệ của người dân địa phương, ai có quan hệ xã hội rộng hơn sẽ 

nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn. Hơn nữa, quan hệ xã hội rộng cũng là 

một tiêu chí đánh giá sự thành công của nam giới. Chính vì vậy, nam 

giới luôn cố gắng mở rộng các mối quan hệ xã hội để bù đắp sự thiếu 

hụt vốn kinh tế, tăng cường vốn xã hội để trở nên thành công và nhận 

được sự kính trọng của mọi người. Và nam giới địa phương có chiến 

lược riêng để đạt được điều họ muốn. 

Uống rượu - chiến lược tạo dựng vốn xã hội và vốn biểu tượng 

Uống rượu hỗ trợ nam giới thực hiện vai trò trụ cột gia đình  

Quan sát các sự kiện như: hiếu hỉ, giỗ chạp, lễ tết ở địa phương, 

nghiên cứu viên nhận thấy cách nam giới sử dụng rượu để thực hiện 

vai trò trụ cột và thể hiện khả năng ứng xử của bản thân. Trong các sự 

kiện, nam giới chịu trách nhiệm tổ chức chính. Cụ thể, bác Mạnh, một 

trong những người cung cấp thông tin, để chuẩn bị cưới vợ cho con 

trai đã mời bạn và anh em trong họ là nam giới tới nhà uống rượu và 

nhờ giúp đỡ. Họ giúp nấu nướng, dựng rạp, phông nền và chuẩn bị loa 

đài cho đám cưới. Trong ngày ăn hỏi và đám cưới, bác Mạnh thay mặt 

gia đình tiếp khách. Bác cầm chén rượu tới từng bàn, chúc rượu từng 

người để cảm ơn họ đã đến chung vui với gia đình. Bên cạnh đó, bốn 

người bạn, những người bác đánh giá là biết cách giao tiếp và uống 
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được rượu, giúp bác tiếp khách và mời rượu để mọi người đều thoải 

mái. Đảm bảo đủ rượu cho khách là một yếu tố thể hiện chủ nhà, cụ 

thể là người chồng biết cách cư xử. Cuối ngày, bác Mạnh và những 

người tới hỗ trợ cùng uống rượu chúc mừng vì công việc đã hoàn 

thành tốt đẹp. Vài ngày sau, bác lại mời những người đã giúp đỡ 

(thường là nam giới) tới nhà cùng uống rượu một lần nữa để cảm ơn 

và hứa sẵn sàng giúp đỡ khi cần (Nhật ký thực địa). Hành động này 

thể hiện bác biết cách cư xử và biết ơn những người đã giúp đỡ. Sự 

kiện được tổ chức thành công và có nhiều người giúp đỡ đã chứng tỏ 

bác Mạnh có mối quan hệ xã hội rộng và thực hiện tốt vai trò trụ cột 

gia đình. Bản thân bác cũng cảm thấy tự hào về điều đó. 

“Bác Mạnh nói việc gì bác cũng nhờ người giúp đỡ được. Như 

đám cưới con trai bác dù quyết định rất gấp nhưng bác cũng 

không phải lo gì cả. Bác chỉ cần nhờ những người chịu trách 

nhiệm chính thôi, còn công việc cụ thể thế nào, nhờ ai thì người 

đó sẽ tự lo lấy. Có nhiều người bác không nhờ nhưng biết tin họ 

vẫn sang làm giúp đấy thôi. Đám cưới nhà khác thì mỗi khách 

chỉ được có hai cái bánh mà phải đặt 2000 đồng/cái. Nhưng nhà 

bác tự gói bánh nên ăn thoải mái. Ngay như việc chuẩn bị rượu 

cho đám cưới cũng vậy. Bác kể là chỉ cần nói trước với hàng 

xóm là trong hai tháng liền họ nấu rượu để trữ cho đám cưới con 

trai bác, không bán cho ai. Cho tới khi được khoảng 400 lít, bác 

nói là đủ rồi thì họ mới bán cho người khác. Cho nên, đám cưới 

nhà bác không lo thiếu rượu cho khách uống. Nhiều như thế 

nhưng cũng hết sạch.” (Nhật ký thực địa, 22/9/2009)  

Bên cạnh đó, là trụ cột nam giới cũng phải lo lắng về kinh tế, học 

hành và công việc của con cái. Tuy nhiên, do hạn chế về vốn kinh tế 
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khiến nam giới cần có sự hỗ trợ về thông tin, tiền và kinh nghiệm để 

thực hiện trách nhiệm với gia đình. Những khi cần giúp đỡ hoặc lời 

khuyên, nam giới thường dùng rượu làm lý do mời mọi người và sau 

khi công việc hoàn thành lại dùng rượu để cảm ơn. Ví dụ, Nam – 

chồng của một đối tượng tham gia phỏng vấn lịch sử đời sống – dự 

định mở rộng chăn nuôi để nâng cao thu nhập nhưng không có kinh 

nghiệm, nên anh mời người hàng xóm đã chăn nuôi nhiều năm sang 

nhà cùng uống rượu để hỏi ý kiến. Anh cũng nhờ người này chọn mua 

giúp hai con bê để bắt đầu chăn nuôi. Sau khi mọi việc hoàn thành, 

anh lại mời người hàng xóm đã giúp mình tới nhà để cảm ơn. 

“Hôm nay anh nói với vợ làm bữa cơm để mời người hàng xóm 

tới ăn, cảm ơn vì đã giúp đi mua bê mấy hôm trước. Anh ta nói 

rằng không cần phải bày vẽ như vậy làm gì, hàng xóm giúp đỡ 

nhau như vậy là chuyện thường tình. Nhưng bản thân anh Nam 

thì lại cảm thấy áy náy nên vẫn muốn làm bữa cơm và mời người 

hàng xóm sang ăn cơm, uống rượu để cảm ơn.” (Nhật ký thực 

địa, 29/03/2010) 

Tương tự như vậy, Nghĩa, đối tượng tham gia phỏng vấn lịch sử đời 

sống, kể với nghiên cứu viên rằng: anh ta muốn xin cho con làm việc 

ở một cơ quan nhà nước ở địa phương nên đã mời người bạn làm việc 

ở đó tới nhà uống rượu. Trong bữa rượu, anh nhờ bạn giúp đỡ và hứa 

nếu con anh được nhận công việc đó thì sau này anh sẵn sàng giúp đỡ 

người bạn đó khi cần thiết. Nghiên cứu viên thắc mắc tại sao mời họ 

uống rượu rồi mới nhờ họ giúp mà không nhờ khi không uống rượu. 

Nghĩa nói rằng khi uống rượu cùng nhau thì nhờ dễ hơn. 

Không chỉ có Nam, bác Mạnh mà nhiều nam giới khác ở địa phương 

khi cần sự giúp đỡ, tư vấn của mọi người đều mời họ tới nhà uống 
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rượu. Rượu trở thành cái cớ giúp nam giới dễ nói chuyện với nhau, có 

được sự hỗ trợ và đồng thời là cách họ thể hiện bản thân biết cư xử, có 

quan hệ xã hội rộng. Thông qua đó, nam giới thực hiện vai trò trụ cột, 

thể hiện khả năng giao tiếp, củng cố các quan hệ xã hội và sự gắn kết 

với bạn bè, dòng họ, cộng đồng. Như vậy, rượu tuy không trực tiếp 

giúp nam giới hoàn thành vai trò trụ cột gia đình nhưng là phương tiện 

giúp nam giới nhận được sự hỗ trợ để thực hiện trách nhiệm của mình 

và khẳng định bản thân. Đặc biệt, khi nguồn vốn kinh tế của nam giới 

địa phương yếu thì sự hỗ trợ từ các mối quan hệ trở nên thiết yếu với 

nam giới để thực hiện trách nhiệm với gia đình và tiến gần tới hình 

mẫu người đàn ông thành công. 

Uống rượu để duy trì và mở rộng quan hệ xã hội 

Bên bàn rượu, nam giới địa phương dễ dàng kết bạn, mở rộng các mối 

quan hệ xã hội. Ngồi cùng bàn, uống cùng chén rượu khiến họ trở nên 

cởi mở với nhau hơn. Do đó, nam giới uống được nhiều rượu sẽ làm 

quen được với nhiều người trong bữa rượu. 

“Có người uống ít, có người uống được nhiều, nhưng đó là cái 

cách người ta dễ nói chuyện, dễ giao lưu. Mình đi nhiều, mình 

cũng nghĩ là khi có chén rượu con trai dễ nói chuyện với nhau 

hơn mà nó cũng dễ tâm sự hơn, dễ làm quen, dễ làm bắt bạn 

hơn. Tất cả cái gì đều dễ.” (Nữ, 25 tuổi, chưa kết hôn, Pv3) 

Trong bữa rượu, nam giới thường làm quen với người mới. Việc nâng 

cốc uống cạn thể hiện sự nhiệt tình, coi trọng đối phương và tránh 

những va chạm không cần thiết. 
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“Trong cuộc nhậu hắn chúc mà không uống, hắn bảo:“khinh tao 

à?” rồi ra đường lại đánh nhau, đánh chắc.” (Nam, 23 tuổi, 

chưa kết hôn, Pv3) 

Nhiều khi, giữa nam giới có sự ganh đua về khả năng uống rượu. 

“Lớp thanh niên bây giờ là ăn uống phe phởn rồi thì đua nhau 

xem anh nào tài hơn, anh nào uống được nhiều hơn, cứ rứa là 

trăm phần trăm mãi thôi mà. Anh mô cũng tài, rứa cái anh mà 

uống được cái thần kinh hắn tốt á thì hắn uống nhiều hơn thì hắn 

lại ép anh không uống được cũng phải uống. Cứ rứa thôi, không 

uống lại phạt nhau, phạt nhau lại phải uống.” (Nam, 81 tuổi, đã 

kết hôn, Pv3) 

Người uống được nhiều hơn sẽ có vị trí cao hơn trong bữa rượu. Đôi 

khi, người uống được nhiều hơn sẽ uống hộ người khác. Người được 

uống hộ coi như nợ người kia và sau này sẽ giúp lại họ việc gì đó khi 

có cơ hội. Đối với nam giới địa phương, rất nhiều mối quan hệ của họ, 

đặc biệt là với những người có vị thế xã hội cao hơn được bắt đầu từ 

những bữa rượu. Những mối quan hệ này có thể hỗ trợ họ trong tương 

lai. Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Vũ Hồng Phong 

(2008) chỉ ra nam giới uống rượu để mở rộng quan hệ và sử dụng loại 

rượu khác nhau tùy thuộc mức quan trọng của khách. Những khách có 

địa vị xã hội, có thể giúp đỡ chủ nhà sẽ được tiếp bằng loại rượu quí 

hơn, rượu thuốc, làm cầu nối để mở rộng quan hệ với cán bộ địa 

phương và có được sự giúp đỡ. 

Nam giới uống rượu để giải quyết mâu thuẫn với đồng nghiệp và tạo 

cơ hội công việc. Nam giới cho rằng mọi việc dễ giải quyết hơn khi ở 

bên bàn rượu. Vì giữa nam giới có sự thống nhất là những điều nói ra 

tại bàn rượu thì không ai để bụng và sẽ chấm dứt bên bàn rượu nên có 
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thể nói hết nói thẳng mọi chuyện. Mặc dù, uống rượu cùng nhau 

không thể giải quyết mọi chuyện nhưng là cách nam giới địa phương 

thường sử dụng nhất. Ngoài ra, uống rượu còn có thể mang lại cơ hội 

công việc cho nam giới khi họ có dịp uống cùng với lãnh đạo cơ quan 

hoặc với đối tác làm ăn. 

“Bây giờ có tiền mình mời họ đi uống rượu thì phải chúc ông 

này một chén, ông kia một chén thì mới giới thiệu được ông này 

tên gì hay ví dụ như là em là A, em của anh B chẳng hạn, em 

bây giờ làm cùng với anh B ở công ty này, công ty kia. Rồi sau 

cứ nhớ mặt, rồi tạo mối quan hệ dần dần. Rồi lần sau ông ấy 

đến công trường thấy mình làm được, lâu dần nếu có chỗ nào 

hơn thì ông ấy gọi mình đi làm. Rượu nhiều lúc cũng có lợi như 

thế.”(Nam, 26 tuổi, chưa kết hôn, Pv2) 

Qua những lần uống rượu với sếp, nam giới có thể tạo được ấn tượng 

tốt với sếp bằng khả năng uống rượu của mình và có thể có công việc 

tốt hơn. Mặc dù, thành công trong sự nghiệp phải dựa vào khả năng 

nhưng uống rượu với sếp hoặc bạn làm ăn mang lại cơ hội công việc 

cho nam giới. Bên cạnh đó, theo quan sát, nam giới làm việc trong các 

cơ quan chính quyền ở địa phương cũng thường xuyên uống rượu với 

đồng nghiệp vào buổi sáng hoặc khi có tổng kết ở cơ quan. Ngoài ra, 

Cường (đối tượng phỏng vấn lịch sử đời sống, 34 tuổi, đã kết hôn) nói 

rằng khi gia đình cấp trên có cưới xin, ma chay hay giỗ chạp anh 

thường phải giúp họ tiếp khách. Nhờ đó thắt chặt mối quan hệ với cấp 

trên. Nhưng trong những dịp đó, anh luôn về nhà trong trạng thái say 

mèm, người đầy mùi rượu (Nhật ký thực địa, 2009). 

Như vậy, nam giới uống rượu do yêu cầu của công việc, để giải quyết 

các khó khăn, tìm kiếm cơ hội công việc, tăng thu nhập và mở rộng 
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quan hệ xã hội. Điều này giải thích một phần tại sao các nhóm nam 

giới, cán bộ nhà nước và công nhân có tỷ lệ sử dụng rượu bia cao nhất 

(SAVY 2003, Viện chiến lược và chính sách y tế 2006). Và rượu là 

một chiến lược để nam giới có được công việc với thu nhập tốt và các 

mối quan hệ rộng, từng bước tiến gần hơn đến hình mẫu nam giới mà 

họ muốn. 

Đàn ông không uống được rượu giống như đàn bà 

Uống rượu không chỉ là phương tiện giúp nam giới thiếu vốn kinh tế 

trở nên thành công mà còn giúp họ thể hiện nam tính. Tại địa phương, 

người dân vẫn giữ quan niệm “Nam vô tửu như kỳ vô phong” đã có từ 

xưa. Họ cho rằng không có đàn ông không biết uống rượu. Nghiên 

cứu viên quan sát thấy nam giới địa phương uống rất nhiều rượu nên 

thường xuyên hỏi mọi người lý do và nhận được câu trả lời: 

“…chắc không có đàn ông không uống được rượu đâu. Nếu có 

thì cũng hiếm lắm, khoảng 1000 người chắc chỉ có một, hai 

người không uống được thôi.” (Nam, 31 tuổi, Nhật ký thực địa, 

29/11/09) 

“Làm đàn ông phải biết uống rượu chứ.” (Nam, 29 tuổi, Nhật ký 

thực địa, 13/1/10) 

Khi nghiên cứu viên hỏi một đối tượng nếu nam giới không uống 

được rượu thì sao, đối tượng trả lời: 

“…là con gái, không phải đấng mày râu.” (Nam, 29, Pv1) 

Bên cạnh đó, nữ giới thích những người đàn ông biết uống rượu hơn 

những người không uống được rượu. Họ cho rằng người đàn ông 

không uống được rượu sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp công việc và 

giao tiếp hàng ngày với bạn bè và cộng đồng. Do đó, phụ nữ không 
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đánh giá cao những người đàn ông không uống được rượu, coi họ là 

những người yếu đuối. 

“Mình có một người quen không uống được rượu, không uống 

một giọt nào hết. Nên đôi khi mình nghĩ trong lúc giao lưu với 

bạn bè anh ấy hơi kém… Theo mình nghĩ đàn ông uống rượu là 

theo cái quy luật. Ví dụ như người yêu của bạn đến cái nơi mà 

người ta mời chén rượu chúc sức khỏe chẳng hạn, không uống 

được đôi khi mình cũng cảm thấy thế nào ấy chứ, đúng không?” 

(Nữ, 25 tuổi, chưa kết hôn, Pv3) 

Sự tán thưởng của phụ nữ góp phần củng cố giá trị của khả năng uống 

rượu nói riêng và sự mạnh mẽ nói chung đối với nam giới. Như vậy, 

áp lực phải uống rượu để thể hiện nam tính không chỉ xuất phát từ bản 

thân nam giới mà còn từ sự tán thưởng của phụ nữ về khả năng uống 

rượu của chồng hay bạn trai.  

Người dân địa phương coi uống rượu là đặc tính của nam giới nhưng 
phải kiểm soát được rượu mới là đàn ông. Những câu chuyện về nam 
giới dù uống nhiều rượu nhưng vẫn tỉnh táo và cư xử đúng mực được 
kể lại trong cộng đồng trở thành tiêu chuẩn đối với nam giới. Trong 
thời gian ở thực địa, nghiên cứu viên thường nói chuyện với những 
người phụ nữ trong làng, ở gần nơi trọ. Họ thường khoe rằng chồng 
của họ có tửu lượng rất tốt, dù uống có nhiều đến mấy cũng có thể đi 
làm bình thường, chứ không say bét nhè như người khác (Nhật ký thực 
địa, 6/5/2010). Nam giới say rượu và có hành vi không đúng mực thể 
hiện sự yếu đuối, thiếu khả năng kiểm soát bản thân. Khả năng kiểm 
soát bản thân khi uống rượu của nam giới được đánh giá thông qua 
cách nói chuyện và cư xử sau khi uống rượu, cụ thể là: không “rượu 
vào lời ra” và“nói năng luyên thuyên”, không có hành động quấy rối 
trật tự và có thể tiếp tục các công việc của mình. Trong trường hợp 



“Uống rượu nhiều lúc cũng có lợi” -  

Rượu và chiến lược để thành công của nam giới nông thôn Việt Nam 

 37

nam giới say rượu và không kiểm soát được hành vi thì uy tín và vị 
thế của họ trong cộng đồng bị hạ thấp. 

“Ông cha ta vẫn có câu tục ngữ là nam vô tửu như cờ vô phong, 
tức là không có rượu thì không phải là đàn ông. Nhưng không 
phải là đàn ông không rượu là ấy mà thực tế ra là phải biết vì 
tính cách người đàn ông thì cái đó là sinh hoạt tối thiểu. Nhưng 
mà lạm dụng quá là nó mất cái tính cách, mất cái bản chất của 
mình đi. Mà người say rượu có bao giờ người ta gọi ông đâu, 
gọi là thằng là chủ yếu. Mặc dù ông có chức vụ cao nhưng 
người ta bảo cái thằng say rượu kia kìa, có bao giờ người ta gọi 
là ông đâu. Nhưng mà rượu thì đúng là đàn ông là phải biết 
nhưng phải biết điều chỉnh.” (Nam, 58 tuổi, đã kết hôn, Pv1) 

Những quan niệm về nam tính và rượu ở địa phương khiến nam giới 
đối mặt với thách thức. Làm sao uống được nhiều rượu để khẳng định 
nam tính, khả năng giao tiếp, mở rộng quan hệ xã hội và tìm kiếm hỗ 
trợ nhưng đồng thời không được say rượu tới mức mất kiểm soát. Đối 
với nam giới địa phương uống rượu không đơn thuần là thú vui hay sở 
thích khi rảnh rỗi mà còn là lựa chọn của họ để thực hiện một số trách 
nhiệm và khẳng định nam tính của bản thân. Do đó, nam giới không 
uống được rượu cảm thấy bản thân bị thiệt thòi và tập uống rượu để 
tận dụng những lợi ích mà rượu mang lại. 

“Nhiều lúc mình không uống được rượu nhưng mọi người cứ ép, 
nói là:“thì mày cứ uống với anh một chén, say tao đưa mày về”. 
Nhiều lúc họ ép bất cần lắm mà mình không uống được. Lúc đó, 
không uống được, mình cảm thấy mình có cái gì đó thiệt thòi nên 
nhiều lúc cũng cứ tập uống. Nhiều lúc đi uống với ông anh gần 
nhà mình ấy, đang say cũng cố uống.” (Nam, 26 tuổi, chưa kết 
hôn, Pv2) 
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Khi sử dụng rượu để đạt tới hình mẫu lý tưởng, nam giới đồng thời 
phải đối mặt với những nguy cơ về sức khỏe do rượu mang lại như các 
nghiên cứu đã chỉ ra như: bệnh tim mạch, viêm gan (Viện chiến lược 
và chính sách y tế 2006), nguy cơ nghiện rượu (Grant và Dawnson 
1997) và nguy cơ có hành vi tình dục không an toàn (Fromme K và 
cộng sự 1990, MacDonald TK và cộng sự 1996, Gordon CM và cộng 
sự 1997). Vũ Hồng Phong (2008) cũng chỉ ra nam giới ở miền núi Bắc 
Bộ Việt Nam vẫn uống rượu để mở rộng mối quan hệ và có được giúp 
đỡ bất chấp những nguy cơ sức khỏe mà họ có thể gặp phải. Tới khi 
sức khỏe giảm sút do uống nhiều rượu, lo ngại sức khỏe yếu làm giảm 
nam tính nên nam giới lại tìm tới rượu thuốc như một giải pháp. Nói 
cách khác, chính những quan niệm về nam tính đã khiến nam giới phải 
đương đầu với những nguy cơ sức khỏe. 

Kết luận 

Hình ảnh người đàn ông thành công trở thành mục tiêu của nam giới 
địa phương bởi vì thông qua đó, họ củng cố và duy trì những giá trị 
nam tính và vị thế của nam giới. Bất chấp nguy cơ sức khỏe, nam giới 
uống rượu để trở nên thành công, được kính trọng đồng thời xây dựng 
hình tượng nam tính, thể hiện sự mạnh mẽ và khả năng giao tiếp của 
bản thân. 

Sử dụng lý thuyết về vốn xã hội và nam tính để phân tích hành vi 
uống rượu của nam giới tại một xã nông thôn miền Bắc Việt Nam, bài 
viết này muốn khẳng định rằng hành vi uống rượu của nam giới là 
hành vi mang tính xã hội, là lựa chọn tối ưu của nam giới có vị trí xã 
hội thấp và không có nguồn lực kinh tế để cải thiện vị thế giúp trở 
thành người đàn ông thành công. Hành vi uống rượu của nam giới là 
kết quả tác động của nhiều yếu tố: cấu trúc xã hội, giới, văn hóa, bạn 
bè và gia đình. Những quan niệm về hành vi uống rượu và nam tính 
cũng như hạn chế về nguồn vốn kinh tế đã thúc đẩy nam giới uống 
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rượu để khẳng định vị thế và nam tính của mình. Do đó, khi đưa ra các 
chương trình can thiệp không nên coi uống rượu chỉ là hành vi có hại 
cho sức khỏe của cá nhân cần giảm thiểu mà cần cân nhắc tới các yếu 
tố giới và yếu tố cấu trúc tác động tạo ra áp lực giới, thúc đẩy nam 
giới uống rượu.  

Kết quả nghiên cứu này củng cố quan điểm lý thuyết cho rằng khi vốn 
kinh tế hạn chế, cá nhân sẽ sử dụng vốn thân thể và vốn xã hội để đạt 
được vốn biểu tượng. Nam giới ở địa phương không có thế mạnh kinh 
tế và có vị trí xã hội thấp uống rượu để mở rộng quan hệ xã hội, hoàn 
thành vai trò giới và được cộng đồng kính trọng. Nhờ uống rượu, nam 
giới mở rộng quan hệ với những người có vị trí xã hội bằng hoặc cao 
hơn – với những người sở hữu nguồn lực dồi dào hơn. Thông qua đó, 
họ có thêm nguồn lực để thực hiện vai trò trụ cột gia đình và cơ hội 
việc làm để tăng thêm thu nhập. Bên cạnh đó, nam giới cũng sử dụng 
rượu để thể hiện bản thân là người mạnh mẽ và biết cách cư xử. 
Những mối quan hệ xã hội rộng, những hỗ trợ nguồn lực, khả năng 
giao tiếp, ứng xử xã hội và sự mạnh mẽ mà nam giới có và chứng 
minh qua hành vi uống rượu giúp họ trở thành người đàn ông thành 
công và có uy tín. Hay nói cách khác, nam giới địa phương đã sử dụng 
vốn thân thể của mình để đạt được các nguồn vốn khác. 

Những nam giới có điều kiện kinh tế hoặc vốn văn hóa có nhiều lựa 
chọn khác ngoài uống rượu để gia tăng vốn xã hội và vốn biểu tượng. 
Tuy nhiên, đa số nam giới ở địa bàn nghiên cứu đều uống rượu bất kể 
nguồn vốn kinh tế và trình độ học vấn. Chính những quan niệm về 
nam tính ở địa phương thúc đẩy nam giới uống rượu. Họ uống rượu để 
chứng tỏ mình là đàn ông và mạnh mẽ. Hay nói cách khác, uống rượu 
chính là thực hành giới của nam giới được khuyến khích trong cộng 
đồng. Đó là cách nam giới thể hiện nam tính. 
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PHỤ LỤC 1: Đặc điểm đối tượng tham gia phỏng vấn lịch sử đời 

sống 

 

Đặc điểm của đối tượng Nam Nữ 

Tổng số 13 4 

Tuổi   

18 – 38 8 2 

39 – 49 3 2 

> 49 2  

Trình độ học vấn   

Cấp 2 2 2 

Cấp 3 1  

Trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên 10 2 

Nghề nghiệp   

Sinh viên 2 1 

Làm trong khu vực Nhà nước 5 2 

Làm trong khu vực Tư nhân 3  

Lao động phổ thông, nông nghiệp 3 1 

Tình trạng hôn nhân   

Chưa kết hôn 4 2 

Đã (từng) kết hôn 9 2 
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