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Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ Việt Nam nói riêng và phụ nữ phương 

Đông nói chung không còn đơn thuần giữ vai trò “nội trợ”, “giữ lửa” trong gia 

đình mà họ đã khẳng định được vai trò, vị trí và khả năng của mình ở tất cả các 

lĩnh vực trong xã hội. 

 
Trong mọi thời đại phụ nữ Việt Nam đều khẳng định được vai trò, vị trí của mình 

 

Đối với gia đình, từ xưa đến nay không ai có thể phủ nhận được vai trò của 

người phụ nữ. Nếu gia đình được coi là “tế bào của xã hội” thì người phụ nữ được coi 

là “hạt nhân” của tế bào này. Ảnh hưởng của người phụ nữ không chỉ tác động mà 

còn quyết định đến hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống gia đình. Với vai trò thiên 

bẩm làm mẹ, người phụ nữ đã sinh thành, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con cái 

từ bé cho tới lớn. “Không có mặt trời thì hoa không nở,… không có người mẹ thì nhà 

thơ và anh hùng đều không có” (Macxim Giocki ). 

Bên cạnh vai trò làm mẹ, từ xưa đến nay người phụ nữ vẫn khẳng định vai trò 

và tỏa sáng nhất trong việc tề gia nội trợ. Không chỉ là người  sắp xếp, tổ chức cuộc 

sống gia đình, nâng giấc, chăm lo bữa ăn…, cho các thành viên, người phụ nữ còn là 

hậu phương vững chắc, động viên, giúp đỡ chồng con vượt qua mọi khó khăn, áp lực 

trong cuộc sống, là bến đỗ bình an, là chỗ dựa tinh thần cho các thành viên sau những 

giờ học tập, làm việc vất vả. Không phải tự nhiên mà mọi người cho rằng “Đằng sau 

mỗi một người đàn ông thành đạt là người phụ nữ biết hy sinh”. Và sự hy sinh của 

người phụ nữ cho gia đình trong xã hội nào cũng không gì có thể so sánh nổi. Để có 

một gia đình hạnh phúc với những đứa con chăm ngoan, học giỏi, người chồng thành 

đạt… là hình ảnh của người vợ tảo tần, đảm đang. 

Không chỉ có vậy, người phụ nữ còn giữ vai trò trọng yếu trong việc điều hòa 

các mối quan hệ trong gia đình. Gia đình có được ấm êm, hạnh phúc, tràn ngập tiếng 

cười cũng là nhờ sự khéo léo của người phụ nữ. Người phụ nữ không chỉ chăm lo cho 

gia đình về vật chất mà còn là người thắp lên ngọn lửa tình yêu, niềm tin, ước mơ hi 

vọng cho mỗi thành viên trong gia đình. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” cho dù 



theo thời gian, chuẩn mực về người phụ nữ có thay đổi nhưng vai trò “thắp lửa” và 

“giữ lửa” cho gia đình của người phụ nữ thì không bao giờ thay đổi. 

Trong xã hội hiện đại, được tiếp xúc với tri thức, khoa học, kỹ thuật…. người 

phụ nữ phương Đông nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng không còn bị trói buộc 

trong công việc nội trợ, mà đã biết nâng giá trị, dần khẳng định mình trong tất cả các 

lĩnh vực, trở thành những nhà khoa học, những nhà lãnh đạo tài năng, những cán bộ 

có năng lực….không thua kém gì đàn ông. 

 Những tấm gương về phụ nữ điển hình “Giỏi việc nước đảm việc nhà” hàng 

năm không ngừng được tăng lên, đồng nghĩa với việc thăng tiến, địa vị của người phụ 

nữ đã được khẳng định trong xã hội. Nếu xưa kia, người phụ nữ bao giờ cũng được 

xếp sau người đàn ông thì ngày nay tất cả đã “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”. Những gì 

yêu thương, tốt đẹp đều dành cho phụ nữ. 

Với truyền thống của Bà Trưng, Bà Triệu, trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ 

Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình không chỉ với gia đình mà còn 

với cả xã hội. Với tầm vóc cao đẹp về tình cảm, đức hạnh và trí tuệ của những người 

phụ nữ Việt Nam  “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” đã làm lên tượng đài 

đẹp nhất, thiêng liêng nhất về người mẹ, người phụ nữ mọi thời đại…/. 
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