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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 
1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học:    XÃ HỘI HỌC VỀ GIỚI   

1.2 Mã môn học:   SOCI1204 

1.3 Khoa/Ban phụ trách:  Khoa XHH-CTXH-ĐNA 

1.4 Số tín chỉ:     02 LT (02LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Giới là một trong những yếu tố mà theo đó các định chế xã hội được phân chia, tổ 

chức và vận hành với những nguyên tắc riêng biệt. Các lý thuyết đương đại về giới 

nhấn mạnh đến sự phân công lao động, kiểm soát xã hội, phân chia quyền lực theo 

giới, cũng như các vấn đề tiêu biểu mang tính giới, chẳng hạn như bạo lực và hệ tư 

tưởng. Sự phân chia này mang tính bất bình đẳng, có nguồn gốc từ cơ cấu xã hội 

và sự tương tác xã hội chứ không phải bắt nguồn từ đặc điểm cá nhân. Trong quá 

trình học môn này, sinh viên sẽ so sánh các quan niệm và chuẩn mực về giới, bản 

dạng giới, vai trò giới giữa Việt Nam và một số quốc gia phương Đông và phương 

Tây, để từ đó thấy rằng khái niệm giới thay đổi theo thời gian, theo nền văn hóa, 

cũng như theo tình hình xã hội.  

 
3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1 Mục tiêu chung :  

Mục tiêu tổng quát của môn học này là giúp sinh viên thấy được và nắm rõ các vấn 

đề có ảnh hưởng quyết định đến vai trò và quyền lợi của nam và nữ, tại Việt Nam 

nói riêng và trên thế giới nói chung, để từ đó góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và 

công bằng giới.  

3.2 Mục tiêu cụ thể : 

3.2.1 Kiến thức :  

 Hiểu được các luận điểm lý thuyết cơ bản về quan hệ giới, và mối liên quan 

giữa giới và các định chế xã hội   

 Nắm rõ thế nào là bất bình đẳng giới, và có thể viết bài nhận xét ở mức độ cơ 

bản về sự bất bình đẳng giới trong các xã hội phụ quyền. 

3.2.2 Kỹ năng :  
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 Có thể diễn giải và thảo luận một số khái niệm cơ bản về giới  

 Giải thích được vì sao chuẩn mực về hành vi giới lại khác nhau giữa các quốc 

gia và xã hội khác nhau. 

 Có khả năng tự tìm hiểu, tra cứu thông tin, và đào sâu thêm về các vấn đề mang 

tính giới trong xã hội  

3.2.3 Thái độ :  

 Có nhận thức và mẫn cảm với các vấn đề mang tính giới tiêu biểu, thấu hiểu hệ 

quả của định kiến giới, đặc biệt là trong bối cảnh xã hội Việt Nam.  

 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  Các khái niệm 

cơ bản về giới, 

hành vi và 

chuẩn mực 

 

Giới thiệu môn học, tài 

liệu đọc (bắt buộc và 

tham khảo), yêu cầu 

chung của môn học  

Tổng quan về giới  

4.5 4.5   

5.1 

5.2 

 

2.  Sự phân tầng 

theo giới – 

Phần 1 

Phân tầng trong nghề 

nghiệp và công ăn việc 

làm 

Phân tầng trong giáo 

dục  

Phân tầng về quyền lực 

trong nhà nước và bộ 

máy chính trị  

Bức trần vô hình và 

định kiến giới đối với 

người nữ 

4.5 4.5   

5.1 

5.2 

 

3.  Sự phân tầng 

theo giới – 

Phần 2 

Gánh nặng đôi của lao 

động nữ  

Việc nhà nhìn dưới khía 

cạnh kinh tế  

Việc nhà được dịch vụ 

hóa – lao động quốc tế  

4.5 4.5   

5.1 

5.2 

 

4.  Sự phân tầng 

theo giới – 

Sức khỏe tình dục và 

sinh sản  

Định chế hôn nhân và 

4.5 4.5   

5.1 

5.2 
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

Phần 3 gia đình  

Các mô hình gia đình 

không truyền thống  

5.  Thuyết nữ 

quyền 

Lịch sử phong trào nữ 

quyền  

Một số tác giả chính  
4.5 4.5   

5.1 

5.2 

 

6.  Một số vấn đề 

chọn lọc khác 

-LGBT 

-Bạo lực  

 + Cấp độ vi mô: bạo 

lực trong gia đình  

 +Cấp độ vĩ mô: xung 

đột và chiến tranh 

-Hiện tượng lấy chồng 

Đài Loan và Hàn Quốc 

-Tệ nạn mua bán dâm  

4.5 4.5   

5.1 

5.2 

 

7.  •Ôn tập 

•Tổng kết môn 

học 

 

3 3   

5.1 

5.2 

 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính: 

o Hoàng Bá Thịnh, Giáo trình Xã hội học về giới, NXB Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2014. 

o Maxine Baca Zinn, Pierrette Hondagneu-Sotelo, Michael A. Messner, 

Gender through the prism of difference, Oxford University Press, 2005.  

5.2. Tài liệu tham khảo thêm: 

o Virginia Woolf (Nguyễn Thành Nhân dịch), Ba đồng ghi nê, NXB Hồng 

Đức, 2014.  

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10 

 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm giữa kỳ – Viết bài phân tích và bình luận sách 

hoặc phim 
30% 

2 Điểm cuối kỳ – Làm bài tiểu luận (cá nhân hoặc nhóm) 70% 
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7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày : (4.5 tiết/buổi) 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1  Giới thiệu môn học, tài liệu đọc (bắt buộc và tham 

khảo), yêu cầu chung của môn học  

 Tổng quan về giới  

Bài đọc trước ở nhà: Sex vs. gender (file)  

 

2 Buổi 2  Phân tầng trong nghề nghiệp và công ăn việc làm 

 Phân tầng trong giáo dục  

 Phân tầng về quyền lực trong chính trị  

 Bức trần vô hình và định kiến giới đối với người nữ 

Bài đọc trước ở nhà: 

 Tổng quan về sự phân tầng theo giới (gender 

stratification) – file pdf  

 Phân tích những vấn đề giới – Lucia Nass (file)  

 Bất bình đẳng giới từ sách giáo khoa – Tuệ Nguyễn 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120204/bat-

binh-dang-gioi-tu-sach-giao-khoa.aspx    

 Định kiến giới tiềm ẩn trong Tiếp thị và Gia đình – 

CSAGA Oxfam (file)   

 Định kiến giới trong các thông điệp quảng cáo – 

http://gas.hoasen.edu.vn/vi/gas-page/dinh-kien-gioi-

trong-cac-thong-diep-quang-cao-cua-truyen-thong-dai-

chung-o-nuoc-ta-hien-nay 

 Định kiến và áp lực xã hội đối với nữ trí thức – Trần T 

Minh Đức (file) 

 Xã hội học ngôn ngữ về giới – Kỳ thị và chống kỳ thị 

 Video: Sheryl Sandberg – Vì sao có quá ít nữ lãnh đạo?  

 

3 Buổi 3  Gánh nặng đôi của lao động nữ  

 Việc nhà nhìn dưới khía cạnh kinh tế  

 Việc nhà được dịch vụ hóa – lao động quốc tế  

Bài đọc trước ở nhà:   

 Quan niệm về nội trợ gia đình của phụ nữ - Trần T 

Minh Đức (file)  

 Vai trò giới trong phân công lao động gia đình ở Việt 

Nam (file)  

 Arlie Russell Hochschild: ca làm việc thứ hai, lao động 

tình cảm (Wiki)  

Bài tập 1 

4 Buổi 4  Sức khỏe tình dục và sinh sản   
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

 Định chế hôn nhân và gia đình  

 Các mô hình gia đình không truyền thống 

Bài đọc trước ở nhà:   

 Xu hướng sống thử của thanh niên VN hiện nay – Ng T 

Quỳnh Hoa (file)  

 Quan niệm mới về tình yêu và tình dục của phụ nữ di cư 

trẻ - Phạm Tường Vân (file)  

 Thái độ về quan hệ ngoài hôn nhân và tình dục – Bùi T 

Hương Trầm (file)  

 Quan niệm của người dân nông thôn về quan hệ tình 

dục ngoài hôn nhân – Trần Mai Hương (file)   

 The flight from marriage (file)  

 Single women – Fact sheet from SWS (file)  

 Video: Sheryl WuDunn – Một nửa bầu trời  

5 Buổi 5  Lịch sử phong trào nữ quyền  

 Một số tác giả chính 

Bài đọc trước ở nhà:   

 Một số ý kiến về cách hiểu chưa đúng liên quan đến 

giới và nữ quyền – Hoàng Bá Thịnh (file)  

 Sự đa dạng của những chủ nghĩa nữ quyền và những 

đóng góp vào sự bình đẳng giới – Judith Lorber (Hồ 

Liễu dịch)  http://triethoc.edu.vn/vi/chuyen-de-triet-

hoc/truong-phai-triet-hoc/thuyet-nu-quyen/su-da-dang-

cua-chu-nghia-nu-quyen_127.html  

Bài tập 2  

6 Buổi 6  Đồng tính, song tính và chuyển giới – LGBT 

 Bạo lực  

 - Cấp độ vi mô: bạo lực trong gia đình  

 - Cấp độ vĩ mô: xung đột và chiến tranh 

 Hiện tượng lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc 

 Tệ nạn mua bán dâm  

Bài đọc trước ở nhà:   

 Kiến tạo xã hội của bản dạng tình dục – CCIHP (file)  

 Đánh giá thực trạng trẻ em đường phố đồng tính song 

tính và chuyển giới tại TPHCM (file)  

 LGBT – fact sheet from SWS (file)  

 ICS, iSEE (Internet)  

 Laud Humphreys and the Tearoom Trade (wiki)  

 Hôn nhân giữa phụ nữ VN và người Đài Loan trong bối 

cảnh toàn cầu hóa – Trần Mạnh Cát (file)  

 Vận động hành lanh bảo vệ phụ nữ nhập cư tránh bạo 

lực gia đình – Khánh Ngọc (file)  

 Video: Tony Porter – Lời kêu gọi đến nam giới  

Bài điểm 

sách / 

phim 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

7 Buổi 7  Ôn tập  

 Tổng kết môn học  

 

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : NGUYỄN BẢO THANH NGHI 

 Chức danh, học hàm, học vị :  Giảng viên - Tiến sĩ 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 

 


