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C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn 
kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu nhËp cña ngưêi chång

trong c¸c gia ®×nh Hµ Néi

Më ®Çu

ViÖt Nam ®ang trong thêi kú chuyÓn tiÕp gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i.
NhiÒu gi¸ trÞ gia ®×nh ®· biÕn ®æi do t¸c ®éng s©u s¾c cña ph¸t triÓn vµ héi
nhËp kinh tÕ. Vai trß vµ vÞ thÕ cña ngưêi phô n÷ trong gia ®×nh vµ ngoµi x·
héi ®· cã nh÷ng thay ®æi nhÊt ®Þnh. Phô n÷ tham gia ngµy cµng nhiÒu vµo
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Tãm t¾t: Dùa trªn nguån sè liÖu ®iÒu tra vÒ gia ®×nh n¨m 2010,
bµi viÕt tËp trung ph©n tÝch s©u c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng
®ãng gãp thu nhËp cña ngưêi chång trong c¸c gia ®×nh Hµ Néi.
KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy chång lµ ngưêi cã ®ãng gãp thu nhËp
cho gia ®×nh cao h¬n so víi vî; viÖc lµm cña c¶ vî vµ chång cã t¸c
®éng ®Õn kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu nhËp cho gia ®×nh cao h¬n cña
ngưêi chång. ë khu vùc néi thµnh, kh¶ n¨ng ®ãng gãp kinh tÕ
nhiÒu h¬n cho gia ®×nh cña ngưêi chång gi¶m so víi ë n«ng th«n
do phô n÷ ë néi thµnh cã viÖc lµm tèt h¬n so víi phô n÷ ë n«ng
th«n. KÕt qu¶ nµy phï hîp víi nh÷ng luËn ®iÓm c¬ b¶n cña lý
thuyÕt hiÖn ®¹i hãa khi cho r»ng c¸c yÕu tè hiÖn ®¹i hãa cã t¸c
®éng thóc ®Èy nhÊt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña phô n÷.

Tõ khãa: Ph©n c«ng lao ®éng theo giíi; Gia ®×nh; §ãng gãp thu
nhËp gia ®×nh.



c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, thËm chÝ c¶ c¸c lÜnh vùc trưíc ®©y chưa tõng tham
gia. Tuy vËy, c¸c nghiªn cøu vÒ gia ®×nh tiÕp cËn tõ quan ®iÓm giíi cho
thÊy vÉn cßn tån t¹i bÊt b×nh ®¼ng ë nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau trong ®êi
sèng gia ®×nh còng như ngoµi x· héi (Vò M¹nh Lîi, 2009). Trong c¸c
chÝnh s¸ch nh»m thóc ®Èy b×nh ®¼ng giíi ë ViÖt Nam hiÖn nay, bÊt b×nh
®¼ng giíi trong ho¹t ®éng kinh tÕ lµ mét trong 5 lÜnh vùc ®ưîc ưu tiªn.
BÊt b×nh ®¼ng kinh tÕ ®ưîc thÓ hiÖn qua sù ph©n bè viÖc lµm cña nam vµ
n÷. Phô n÷ thưêng tËp trung trong nh÷ng ngµnh nghÒ tr×nh ®é kü thuËt
thÊp h¬n vµ ë khu vùc phi chÝnh thøc; thu nhËp cña phô n÷ thưêng thÊp
h¬n nam giíi… Nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do sù thua kÐm vÒ kü n¨ng
vµ tay nghÒ cña phô n÷ so víi nam giíi; do ®Þnh kiÕn giíi trong thÞ trưêng
lao ®éng vµ trong tuyÓn dông. Trong quy m« gia ®×nh, nh÷ng tån t¹i kh¸c
biÖt giíi dÉn ®Õn bÊt b×nh ®¼ng vÒ viÖc lµm, ®ãng gãp thu nhËp gi÷a ngưêi
vî vµ ngưêi chång hiÖn nay như thÕ nµo? Vµ nh÷ng yÕu tè nµo cã t¸c ®éng
®Õn sù kh¸c biÖt giíi vÒ ®ãng gãp thu nhËp cña vî vµ chång? 

§ãng gãp kinh tÕ cña c¸c thµnh viªn cho gia ®×nh kh«ng chØ lµ c¸c
®ãng gãp b»ng tiÒn mÆt mµ cßn cã thÓ tõ c¸c nguån thu nhËp kh¸c như
lư¬ng thùc, thùc phÈm vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c (Lª Ngäc V¨n, 2012: 48).
Bªn c¹nh ®ã, cßn cã nh÷ng ®ãng gãp kh¸c kh«ng ®ưîc tr¶ c«ng như ch¨m
sãc c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, lµm c¸c c«ng viÖc néi trî. 

Trong nghiªn cøu nµy, ®ãng gãp thu nhËp cña ngưêi vî vµ ngưêi chång
®ưîc dùa trªn ®¸nh gi¸ cña ngưêi ®¹i diÖn hé gia ®×nh vÒ ngưêi ®ãng gãp
thu nhËp nhiÒu nhÊt cho gia ®×nh trong thùc tÕ. 

1. §iÓm luËn c¸c nghiªn cøu vÒ thu nhËp vµ ®ãng gãp thu nhËp cho
gia ®×nh

Mét sè néi dung chÝnh trong c¸c nghiªn cøu vÒ thu nhËp vµ ®ãng

gãp thu nhËp 

Mét lµ, thu nhËp cña nam giíi thưêng cao h¬n so víi phô n÷. Thu nhËp
b×nh qu©n cña lao ®éng n÷ lu«n thÊp h¬n lao ®éng nam ngay c¶ khi gi÷a
nam vµ n÷ ngang nhau vÒ tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt
(NguyÔn H÷u Minh & TrÇn ThÞ V©n Anh, 2013: 36). N¨m 2004, trung
b×nh mét phô n÷ ë ViÖt Nam kiÕm ®ưîc 83% so víi lư¬ng cña nam giíi
ë thµnh thÞ vµ 85% so víi lư¬ng nam giíi ë n«ng th«n (Ph¹m ThÞ Ngäc
Anh, 2006). §Æc biÖt, nhãm phô n÷ di cư  tõ nh÷ng vïng n«ng th«n nghÌo
cã Ýt sù lùa chän, v× vËy, th ưêng chÊp nhËn c«ng viÖc víi møc lư¬ng thÊp
trong c¸c khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc (ViÖn Khoa häc Lao ®éng vµ X·
héi, 2013; World Bank, 2008). C¸c nghiªn cøu chØ ra r»ng sù kh¸c biÖt vÒ
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tiÒn lư¬ng lµ kÕt qu¶ tõ nh÷ng kh¸c biÖt vÒ tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é
chuyªn m«n kü thuËt, lÜnh vùc, ngµnh nghÒ, vÞ trÝ c«ng viÖc vµ mét phÇn
kh«ng nhá lµ tån t¹i ®Þnh kiÕn giíi trong lÜnh vùc lao ®éng, viÖc lµm. 

Hai lµ, ®ãng gãp thu nhËp cña chång cao h¬n vî. MÆc dï trong c¸c gia
®×nh, thu nhËp ®Òu do c¶ hai vî chång cïng ®ãng gãp nhưng ngưêi vî
thưêng cã møc thÊp h¬n so víi ngưêi chång (Lª Ngäc V¨n, 2012a; Bé
V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch cïng c¸c c¬ quan, 2008; TrÇn ThÞ V©n Anh
& NguyÔn H÷u Minh, 2008; §ç ThÞ B×nh, Lª Ngäc V¨n & NguyÔn Linh
KhiÕu, 2002).

Ba lµ, ®ãng gãp thu nhËp ¶nh hưëng ®Õn quyÒn quyÕt ®Þnh. Kh¶ n¨ng
®ãng gãp kinh tÕ cña ngưêi vî t¨ng lªn còng gãp phÇn n©ng cao vai trß,
vÞ thÕ vµ quyÒn quyÕt ®Þnh cña hä trong gia ®×nh (Ph¹m Ngäc Anh, 2006).
Tuy nhiªn, thùc tÕ trong c¸c gia ®×nh n«ng th«n, ngưêi vî cã vai trß chÝnh
trong c¸c c«ng viÖc s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt còng như ®ãng gãp thu nhËp
kh«ng thua kÐm nhiÒu so víi ngưêi chång nhưng trong nhiÒu trưêng hîp,
quyÒn quyÕt ®Þnh trong gia ®×nh vÉn chñ yÕu thuéc vÒ ngưêi chång (Vò
M¹nh Lîi, 2000). §iÒu ®¸ng nãi lµ ngay c¶ khi ngưêi phô n÷ mang l¹i thu
nhËp chÝnh cho gia ®×nh, phÇn lín quyÒn quyÕt ®Þnh vÉn thuéc vÒ ngưêi
chång, ngưêi vî chØ lµ ngưêi thùc thi c¸c quyÕt ®Þnh ®ã.

C¸c chØ b¸o ®o lưêng vÒ thu nhËp vµ møc ®é ®ãng gãp kinh tÕ

C¸c nghiªn cøu ë ViÖt Nam hiÖn nay thưêng chưa tÝnh to¸n ®ưîc thu
nhËp cho tõng thµnh viªn trong gia ®×nh nãi chung còng như cho ngưêi
vî vµ ngưêi chång trong gia ®×nh nãi riªng. Bªn c¹nh ®ã, møc thu nhËp
vµ ®ãng gãp qua c¸c c«ng viÖc kh«ng ®ưîc tr¶ lư¬ng còng chưa ®ưîc tÝnh
to¸n (s¶n xuÊt, kinh doanh cho hé gia ®×nh; ch¨m sãc ngưêi giµ, trÎ em,
ngưêi èm; lµm c¸c c«ng viÖc néi trî...). §èi víi c¸c nghiªn cøu ®· thùc
hiÖn, viÖc x¸c ®Þnh thu nhËp cho c¸c thµnh viªn kh¸c trong gia ®×nh còng
kh«ng dÔ dµng do ngưêi tr¶ lêi kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Ó biÕt chÝnh x¸c ®ưîc
c¸c kho¶n thu cña c¸c thµnh viªn kh¸c. 

§ãng gãp kinh tÕ cña ngưêi vî vµ ngưêi chång thưêng ®ưîc x¸c ®Þnh
qua c¸c chØ b¸o: ngưêi vî vµ ngưêi chång cã ®ãng gãp kinh tÕ cho gia
®×nh kh«ng?; NÕu c¶ hai cïng cã ®ãng gãp th× ai lµ ngưêi cã ®ãng gãp cao
h¬n (TrÇn ThÞ V©n Anh & NguyÔn H÷u Minh, 2008).

C¸c phư¬ng ph¸p sö dông trong c¸c nghiªn cøu vÒ thu nhËp vµ

®ãng gãp thu nhËp cña ngưêi vî, ngưêi chång trong gia ®×nh

C¸c nghiªn cøu vÒ thu nhËp vµ ®ãng gãp thu nhËp cña vî vµ chång hÇu
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hÕt sö dông phư¬ng ph¸p ®Þnh lưîng víi c¸c mÉu nghiªn cøu lín, trªn quy
m« toµn quèc như: §iÒu tra vÒ lao ®éng viÖc lµm do Bé Lao ®éng, Thư¬ng
binh & X· héi thùc hiÖn hµng n¨m (tõ 1996 ®Õn 2007); §iÒu tra vÒ lao
®éng viÖc lµm do Tæng côc Thèng kª thùc hiÖn vµo n¨m 2007, 2008 vµ
c¸c cuéc §iÒu tra vÒ møc sèng hé gia ®×nh ViÖt Nam do Tæng côc Thèng
kª thùc hiÖn vµo c¸c n¨m 1992/1993; 1997/1998; 2002; 2004; 2006;
2008; 2010 vµ 2012; §iÒu tra gia ®×nh ViÖt Nam 2006 do Bé V¨n hãa, ThÓ
thao vµ Du lÞch hîp t¸c víi mét sè c¬ quan kh¸c chñ tr× víi 9300 hé gia
®×nh.

Ngoµi ra, th«ng tin vÒ thu nhËp vµ ®ãng gãp thu nhËp cña vî vµ chång
còng ®ưîc thu thËp trong mét sè cuéc ®iÒu tra cã dung lưîng mÉu lín,
cho dï chưa ph¶i lµ ®iÒu tra quèc gia. Ch¼ng h¹n, §iÒu tra vÒ th¸i ®é vµ
nhËn thøc Gia ®×nh Hµ Néi 2010 víi 1.200 hé gia ®×nh; §iÒu tra Nhu cÇu
V¨n hãa cña ngưêi d©n trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi 2010 víi 1.219 hé
gia ®×nh; §iÒu tra vÒ b×nh ®¼ng giíi ë ViÖt Nam víi 4.176 hé gia ®×nh;
§iÒu tra gia ®×nh n«ng th«n ViÖt Nam trong chuyÓn ®æi víi 1.200 hé gia
®×nh,... 

Trong c¸c nghiªn cøu gÇn ®©y, kho¶ng c¸ch thu nhËp gi÷a vî vµ chång
Ýt ®ưîc nh¾c ®Õn. C¸c nghiªn cøu ®Þnh lưîng, ®Æc biÖt lµ vÒ vÊn ®Ò thu
nhËp, chưa ph©n tÝch s©u ®Õn c¸c yÕu tè t¸c ®éng th«ng qua ph©n tÝch
tư¬ng quan vµ cßn thiÕu nh÷ng m« h×nh ph©n tÝch håi quy ®Ó xem xÐt c¸c
yÕu tè t¸c ®éng. 

2. M« t¶ nguån sè liÖu vµ phư¬ng ph¸p ph©n tÝch

Sè liÖu

§iÒu tra Gia ®×nh vµ V¨n hãa Hµ Néi 2010 (Gäi t¾t lµ §iÒu tra Gia
®×nh Hµ Néi 2010) lµ bé sè liÖu ®ưîc ghÐp tõ d÷ liÖu cña hai cuéc ®iÒu tra
n¨m 2010 t¹i Hµ Néi do ViÖn Nghiªn cøu Gia ®×nh vµ Giíi thùc hiÖn, ®ã
lµ “§iÒu tra Nhu cÇu hưëng thô V¨n hãa cña ngưêi d©n trªn ®Þa bµn thµnh
phè Hµ Néi” vµ “§iÒu tra NhËn thøc, th¸i ®é vÒ gia ®×nh ViÖt Nam 2010”.
§iÒu tra ®ưîc tiÕn hµnh tõ 4/12/2010 ®Õn 6/3/2011 t¹i 24 phưêng/x· thuéc
3 khu vùc cư tró kh¸c nhau (néi thµnh, gi¸p néi thµnh vµ xa néi thµnh) t¹i
12 quËn/huyÖn cña Hµ Néi. Th«ng tin tõ 2.126 hé gia ®×nh hiÖn ®ang cã
vî chång cïng chung sèng ®ưîc sö dông trong ph©n tÝch nµy. 

Phư¬ng ph¸p ph©n tÝch

Bªn c¹nh phư¬ng ph¸p ph©n tÝch nhÞ biÕn, bµi viÕt sö dông phư¬ng
ph¸p ph©n tÝch ®a biÕn nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c yÕu tè ¶nh hưëng vµ
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lý gi¶i chÝnh x¸c cho c¸c ph¸t hiÖn thu ®ưîc. 
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3. Kh¸c biÖt giíi trong ®ãng gãp thu nhËp gi÷a ngưêi vî vµ ngưêi
chång trong c¸c gia ®×nh Hµ Néi

C©u hái nghiªn cøu ®ưîc ®Æt ra lµ “Trong gia ®×nh «ng/ bµ, ai lµ ngưêi

cã ®ãng gãp thu nhËp nhiÒu nhÊt?”. KÕt qu¶ cña §iÒu tra Gia ®×nh Hµ Néi
2010 cho thÊy, trong 1.701 hé gia ®×nh cã th«ng tin vÒ ®ãng gãp thu nhËp
cña hai vî chång, cã tíi h¬n mét phÇn hai sè hé (53,9%) cã ngưêi chång
®ãng gãp thu nhËp cho gia ®×nh cao h¬n; tû lÖ ngưêi vî cã ®ãng gãp cao
h¬n lµ 19,2% vµ kho¶ng mét phÇn tư sè hé gia ®×nh cã møc ®ãng gãp gi÷a
hai vî chång lµ như nhau (26,9%). 

Mèi liªn hÖ gi÷a viÖc lµm vµ ®ãng gãp thu nhËp cña ngưêi vî vµ

ngưêi chång trong c¸c gia ®×nh Hµ Néi 

C¸c yÕu tè viÖc lµm vµ ngµnh nghÒ chuyªn m«n cã liªn quan chÆt chÏ
®Õn thu nhËp vµ kh¶ n¨ng ®ãng gãp cña mçi ngưêi. Kh¶ n¨ng ®ãng gãp
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B¶ng 1. Ngưêi ®ãng gãp thu nhËp cao nhÊt gi÷a vî vµ chång 
theo viÖc lµm (%)

Nguån: §iÒu tra Gia ®×nh Hµ Néi 2010.



thu nhËp cña ngưêi chång cã sù kh¸c biÖt kh¸ râ ë c¸c nhãm viÖc lµm
kh¸c nhau. ë nhãm viÖc lµm cã tr×nh ®é cµng cao, kh¶ n¨ng ®ãng gãp cña
ngưêi chång cµng lín. Kh¶ n¨ng ®ãng gãp cao h¬n cña ngưêi chång ë
nhãm tr×nh ®é cao lµ 63,3%, ë nhãm lao ®éng b×nh thưêng lµ 57,7% vµ ë
nhãm lao ®éng gi¶n ®¬n lµ 43,6%. ë nhãm ngưêi chång lµm c¸c c«ng
viÖc lao ®éng gi¶n ®¬n, tû lÖ hai vî chång ®ãng gãp b»ng nhau cao nhÊt
trong 3 nhãm nghÒ (37,9%). 

Trong khi ®ã, viÖc lµm cña vî còng cã t¸c ®éng kh¸ râ ®Õn kh¶ n¨ng
®ãng gãp thu nhËp cña c¶ vî vµ chång. NÕu ngưêi vî lµm viÖc ë nhãm lao
®éng gi¶n ®¬n, kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu nhËp cao h¬n chång lµ 14,7%; ë
nhãm lao ®éng b×nh thưêng vµ lao ®éng tr×nh ®é cao lµ 23,7% vµ 22,9%.
KÕt qu¶ sè liÖu cßn cho thÊy, ë nhãm vî lµm viÖc gi¶n ®¬n, ngưêi chång
cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu nhËp cao h¬n vî lµ 58,7%, cao nhÊt trong 3
nhãm nghÒ cña vî. 

§Ó t×m hiÓu vÒ mèi quan hÖ gi÷a nghÒ nghiÖp víi ®ãng gãp thu nhËp
cña ngưêi vî vµ ngưêi chång trong gia ®×nh, biÕn nghÒ nghiÖp cña vî
chång ®ưîc x©y dùng trªn c¬ së biÕn nghÒ nghiÖp cña ngưêi vî vµ nghÒ
nghiÖp cña ngưêi chång. 63,4% ngưêi chång trong c¸c gia ®×nh cã nghÒ
nghiÖp kh¸c nhau cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu nhËp cao h¬n vî. Trong c¸c
gia ®×nh hai vî chång cïng c«ng viÖc lao ®éng gi¶n ®¬n vµ lao ®éng b×nh
thưêng th× kh¶ n¨ng hai vî chång cã ®ãng gãp ngang nhau kh¸ cao. Trong
khi ®ã, nÕu hai vî chång cã viÖc lµm ë nhãm lao ®éng tr×nh ®é cao, ngưêi
chång l¹i cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp kinh tÕ cao h¬n vî so víi nhãm gia ®×nh
cã hai vî chång cïng lao ®éng b×nh thưêng vµ lao ®éng gi¶n ®¬n. 

Nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y cho thÊy kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu nhËp cña
chång cao h¬n vî cã lîi thÕ h¬n ë hai nhãm nghÒ lao ®éng tr×nh ®é cao vµ
lao ®éng b×nh thưêng so víi nhãm nghÒ lao ®éng gi¶n ®¬n. §iÒu nµy cho
thÊy, trong c¸c gia ®×nh nghÒ nghiÖp hçn hîp, ngưêi chång thưêng lµm
c¸c c«ng viÖc cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao h¬n so víi tr×nh ®é chuyªn m«n
cña vî. Sù t¸ch biÖt theo giíi vµ nghÒ nghiÖp lµ nh©n tè c¬ b¶n duy tr×
kho¶ng c¸ch thu nhËp cña ngưêi nam vµ n÷ (Mai Huy BÝch, 2009). 

Ph©n tÝch m« h×nh håi quy ®a biÕn c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng

ngưêi chång ®ãng gãp thu nhËp cao h¬n ngưêi vî trong c¸c gia ®×nh

Hµ Néi

§Ó cã thÓ t×m hiÓu râ h¬n c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng ®ãng gãp
thu nhËp cao h¬n cña ngưêi chång, m« h×nh håi quy logistic ®ưîc x©y
dùng. BiÕn sè phô thuéc: Trong gia ®×nh «ng/bµ, ngưêi chång cã ®ãng gãp
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B¶ng 2. M« h×nh c¸c yÕu tè c¸ nh©n vµ gia ®×nh t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng
chång ®ãng gãp thu nhËp cao h¬n vî

(Møc ý nghÜa: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001)



kinh tÕ cao h¬n vî kh«ng? Víi phư¬ng ¸n tr¶ lêi: 1. Cã. 0. Kh«ng. KÕt
qu¶ ph©n tÝch ®ưîc tr×nh bµy ë b¶ng 2.

T¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ®Æc trưng c¸ nh©n ngưêi chång 

C¸c ®Æc ®iÓm c¸ nh©n cña ngưêi chång ®ưîc ®ưa vµo m« h×nh ®Çu ®Ó
t×m hiÓu møc ®é t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu nhËp. KÕt qu¶ tõ
m« h×nh håi quy ®Çu cho thÊy ho¹t ®éng cã lư¬ng hay kh«ng cã lư¬ng,
®é tuæi vµ søc kháe cña ngưêi chång cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ ®Õn kh¶
n¨ng ®ãng gãp thu nhËp cao h¬n vî cña ngưêi chång. Ngưêi chång cã
søc kháe tèt cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu nhËp cao h¬n vî lµ cao nhÊt, cô
thÓ lµ ngưêi chång cã søc kháe tèt cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp kinh tÕ cao h¬n
vî lín h¬n 2,3 lÇn so víi nh÷ng ngưêi chång cã søc kháe kÐm/ rÊt kÐm.
Cã søc kháe tèt h¬n, ngưêi chång cã thÓ tham gia nhiÒu h¬n vµo c¸c
c«ng viÖc kh¸c nhau ®Ó t¹o thu nhËp vµ kh«ng mÊt nhiÒu chi phÝ cho viÖc
ch÷a trÞ bÖnh vµ v× vËy, hä cã nhiÒu kh¶ n¨ng h¬n trong viÖc ®ãng gãp
kinh tÕ cho gia ®×nh. 

ViÖc lµm ®ưîc tr¶ lư¬ng cña ngưêi chång còng cã t¸c ®éng ®Õn kh¶
n¨ng ngưêi chång ®ãng gãp kinh tÕ cao h¬n vî. Ngưêi chång lµm viÖc cã
lư¬ng cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp kinh tÕ cao h¬n vî gÊp 1,7 lÇn so víi ngưêi
chång lµm c¸c c«ng viÖc kh«ng ®ưîc tr¶ lư¬ng.

T¸c ®éng cña c¸c yÕu tè c¸ nh©n cña ngưêi chång, ngưêi vî vµ yÕu

tè gia ®×nh

Ngoµi c¸c yÕu tè ®Æc trưng cña ngưêi chång, c¸c yÕu tè ®Æc trưng cña
ngưêi vî vµ yÕu tè gia ®×nh còng lµ c¸c yÕu tè cã t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng
®ãng gãp thu nhËp cña ngưêi chång. C¸c yÕu tè c¸ nh©n cña ngưêi vî
®ưîc bæ sung vµ c¸c yÕu tè thuéc nhãm gia ®×nh như khu vùc vµ møc sèng
lµ c¸c yÕu tè cuèi cïng ®ưîc bæ sung m« h×nh cuèi. Cã 608 trưêng hîp
phï hîp víi c¸c nhãm yÕu tè ®ưîc ®ưa vµo m« h×nh ph©n tÝch. 

Khi bæ sung thªm c¸c yÕu tè ®Æc trưng cña ngưêi vî vµo m« h×nh, vai
trß yÕu tè viÖc lµm cña chång thÓ hiÖn râ h¬n. Ngưêi chång lµm viÖc trong
nhãm lao ®éng b×nh thưêng vµ nhãm lao ®éng chuyªn m«n cao cã kh¶
n¨ng cao h¬n vÒ ®ãng gãp thu nhËp cao h¬n vî so víi nhãm lao ®éng gi¶n
®¬n (3,6 lÇn ë nhãm lao ®éng tr×nh ®é cao vµ 3,8 lÇn ë nhãm tr×nh ®é b×nh
thưêng). Nhãm viÖc lµm cña vî còng cã ¶nh hưëng ®Õn kh¶ n¨ng ®ãng
gãp kinh tÕ cao h¬n ë ngưêi chång. C«ng viÖc cña vî thuéc nhãm lao
®éng b×nh thưêng vµ lao ®éng tr×nh ®é cao th× ngưêi chång Ýt cã kh¶ n¨ng
®ãng gãp kinh tÕ cao h¬n vî so víi nhãm nghÒ cña vî lµ lao ®éng gi¶n
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®¬n. Ngưêi vî lµm viÖc ë nhãm lao ®éng b×nh thưêng th× kh¶ n¨ng ngưêi
chång ®ãng gãp kinh tÕ cao h¬n chØ b»ng 1/5 so víi ngưêi chång cã vî
thuéc nhãm lao ®éng gi¶n ®¬n. Ngưêi vî lµm c¸c c«ng viÖc cã tr×nh ®é
cµng cao ®ång nghÜa víi viÖc cã kh¶ n¨ng cã thu nhËp cao h¬n chång so
víi nhãm ngưêi vî lµm nghÒ gi¶n ®¬n. Như vËy, kh¶ n¨ng ®ãng gãp kinh
tÕ cho gia ®×nh cña ngưêi chång cao h¬n vî hay kh«ng phô thuéc kh¸
nhiÒu vµo viÖc lµm cña c¶ ngưêi chång vµ ngưêi vî.

Søc kháe cña ngưêi chång vÉn cã ¶nh hưëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng
®ãng gãp kinh tÕ cña hä cho hé gia ®×nh cho dï ®· cã thªm c¸c yÕu tè ®Æc
trưng c¸ nh©n cña ngưêi vî.

C¸c quan ®iÓm tiÕp cËn giíi cho r»ng nam giíi cã lîi thÕ h¬n phô n÷
vÒ tr×nh ®é häc vÊn vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, do ®ã, nam giíi dÔ ®¹t ®ưîc
c¸c møc thu nhËp tèt h¬n so víi phô n÷ trong cïng c«ng viÖc. Tuy nhiªn,
kÕt qu¶ ph©n tÝch cña m« h×nh cuèi cho thÊy häc vÊn cña chång cao h¬n
vî hay vî cao h¬n chång kh«ng cã ¶nh hưëng râ ®Õn kh¶ n¨ng ®ãng gãp
thu nhËp cña ngưêi chång. 

Bªn c¹nh ®ã, kÕt qu¶ tõ m« h×nh cuèi kh¼ng ®Þnh mèi liªn hÖ chÆt chÏ
gi÷a 2 yÕu tè nhãm ngµnh nghÒ vµ t×nh tr¹ng søc kháe cña ngưêi chång
víi kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu nhËp cao h¬n cña ngưêi chång. Ngưêi chång
cã søc kháe cµng tèt th× cµng cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu nhËp cao h¬n so
víi vî. Ngưêi chång ë nhãm lao ®éng gi¶n ®¬n th× cã Ýt kh¶ n¨ng ®ãng
gãp thu nhËp cao h¬n vî. 

ViÖc lµm cña vî cã t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng ®ãng gãp kinh tÕ cao h¬n
cña ngưêi chång. Ngưêi chång cã vî thuéc nhãm lao ®éng b×nh thưêng
vµ lao ®éng tr×nh ®é cao th× Ýt cã c¬ héi ®ãng gãp kinh tÕ cao h¬n so víi
ngưêi chång cã vî lµm ë nhãm lao ®éng gi¶n ®¬n. H¬n n÷a, trong quan
niÖm cña ngưêi d©n Hµ Néi th× ngưêi chång kiÕm nhiÒu tiÒn h¬n vî th×
quan hÖ vî chång cã kh¶ n¨ng bÒn v÷ng cao h¬n nhiÒu so víi trưêng hîp
ngưêi vî kiÕm nhiÒu h¬n chång. Quan niÖm vÒ ngưêi chång nªn lµ ngưêi
kiÕm tiÒn nhiÒu h¬n ®Ó gi÷ g×n h¹nh phóc gia ®×nh còng cã thÓ lµ mét lý
gi¶i hîp lý trong trưêng hîp nµy.

§Æc trưng gia ®×nh còng cã t¸c ®éng kh¸ m¹nh ®Õn kh¶ n¨ng ®ãng gãp
kinh tÕ cao h¬n vî cña ngưêi chång. Ngưêi chång trong c¸c gia ®×nh ë
khu vùc néi thµnh Ýt cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp kinh tÕ cao h¬n vî so víi c¸c
hé gia ®×nh ë khu vùc ngo¹i thµnh (chØ b»ng 0,5 lÇn so víi ngưêi chång
sèng ë ngo¹i thµnh). Trong c¸c x· héi hiÖn ®¹i, ngưêi phô n÷ cã c¬ héi tèt
h¬n vÒ nghÒ nghiÖp ë khu vùc thµnh phè. Ngưêi vî ë néi thµnh cã c¬ héi
kiÕm ®ưîc nhiÒu tiÒn h¬n tõ c¸c c«ng viÖc tèt h¬n, do vËy, kh¶ n¨ng ®ãng
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gãp thu nhËp cao h¬n vî cña ngưêi chång trong c¸c gia ®×nh ë néi thµnh
Ýt nhiÒu chÞu sù ¶nh hưëng do kh¶ n¨ng kiÕm tiÒn cña phô n÷ ë khu vùc
nµy tèt h¬n. 

Ngưêi chång lµ ngưêi cã ®ãng gãp thu nhËp nhiÒu nhÊt trong gia ®×nh.
Kh¶ n¨ng ®ãng gãp cña ngưêi chång phô thuéc vµo nhãm viÖc lµm cña c¶
ngưêi chång vµ ngưêi vî. ë nhãm viÖc lµm tr×nh ®é cao, ngưêi chång cã
kh¶ n¨ng ®ãng gãp nhiÒu nhÊt cho gia ®×nh cao h¬n, ngay c¶ khi ngưêi vî
cã cïng viÖc lµm. ViÖc lµm cña ngưêi chång lµm t¨ng kh¶ n¨ng ®ãng gãp
nhiÒu nhÊt cña ngưêi chång trong khi viÖc lµm cña ngưêi vî cã t¸c ®éng
®Õn kh¶ n¨ng ®ãng gãp cña c¶ hai vî chång. 

Mét sè nhËn xÐt chung

- Ngưêi chång lµ ngưêi cã ®ãng gãp thu nhËp cho gia ®×nh cao h¬n so
víi ngưêi vî. Tuy nhiªn, kh¶ n¨ng ®ãng gãp nhiÒu nhÊt cho kinh tÕ gia
®×nh cña ngưêi chång ë khu vùc néi thµnh gi¶m h¬n so víi ë n«ng th«n
do phô n÷ néi thµnh cã viÖc lµm vµ thu nhËp tèt h¬n so víi phô n÷ n«ng
th«n. KÕt qu¶ nµy phï hîp víi nh÷ng luËn ®iÓm c¬ b¶n cña lý thuyÕt hiÖn
®¹i hãa khi cho r»ng c¸c yÕu tè hiÖn ®¹i hãa cã t¸c ®éng vµ cã nh÷ng hÖ
qu¶ nhÊt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña phô n÷. C¸c nhµ nghiªn cøu thưêng
lËp luËn r»ng hiÖn ®¹i hãa sÏ lµm t¨ng vÞ trÝ x· héi cña ngưêi phô n÷, nhÊt
lµ phô n÷ ë c¸c x· héi truyÒn thèng bëi v× sù ph¸t triÓn cña hiÖn ®¹i hãa
lµm gi¶m c¸c gi¸ trÞ cña chÕ ®é gia trưëng. MÆc dÇu kh«ng thÓ m« t¶ ®¬n
thuÇn hiÖn ®¹i hãa lµ sù gia t¨ng vÞ trÝ cña phô n÷ trong x· héi nhưng nh×n
chung, hiÖn ®¹i hãa sÏ mang l¹i sù thay ®æi x· héi theo chiÒu hưíng tÝch
cùc cho phô n÷ ë mét sè phư¬ng diÖn.

- Cã sù kh¸c biÖt rÊt râ vÒ kh¶ n¨ng ®ãng gãp cao h¬n cho gia ®×nh
cña ngưêi chång theo nhãm viÖc lµm cña c¶ vî vµ chång. Kh¶ n¨ng ®ãng
gãp thu nhËp cña chång phô thuéc vµo viÖc lµm cña c¶ chång vµ vî. ë
nhãm tr×nh ®é cao vµ b×nh thưêng, ngưêi chång cã nhiÒu kh¶ n¨ng ®ãng
gãp cao h¬n so víi ngưêi chång cã viÖc lµm ë nhãm lao ®éng gi¶n ®¬n. 

ViÖc lµm cña vî còng cã t¸c ®éng kh¸ râ ®Õn kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu
nhËp cña c¶ vî vµ chång. NÕu viÖc lµm cña vî thuéc nhãm lao ®éng gi¶n
®¬n, ngưêi vî Ýt cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu nhËp cao h¬n chång. 

- Kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu nhËp cña chång cao h¬n vî kh«ng phô thuéc
vµo tr×nh ®é häc vÊn cña ngưêi chång cao h¬n vî. Tr×nh ®é häc vÊn cña
chång kh«ng cã t¸c ®éng râ rÖt ®Õn kh¶ n¨ng ®ãng gãp thu nhËp cña
ngưêi chång. KÕt qu¶ nµy kh«ng ñng hé cho c¸c luËn ®iÓm cña lý thuyÕt
giíi cho r»ng víi tr×nh ®é häc vÊn cµng cao, ngưêi ta cµng cã c¬ héi cã
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