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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 GIA ĐÌNH   

1.2 Mã môn học:   SOCI2206 

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

1.4 Số tín chỉ:     02 LT (02LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Xã hội học gia đình là một chuyên ngành (xã hội học chuyên biệt) quan trọng 

của xã hội học. Xã hội học gia đình tập trung nghiên cứu các mối quan hệ tƣơng 

tác trong gia đình và các mối quan hệ tƣơng tác giữa gia đình với xã hội. Qua 

đó, nó vạch ra tính quy luật của sự hình thành, biến đổi, phát triển của gia đình, 

phát hiện những vấn đề nảy sinh của gia đình, dự báo những xu hƣớng biến đổi 

của gia đình, từ đó, nêu các giải pháp cơ bản tác động vào gia đình để củng cố, 

phát triển gia đình vì hạnh phúc của cá nhân và sự ổn định, phát triển của xã 

hội.   

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung:  
 

Trang bị cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận và phƣơng 

pháp luận để phân tích, lý giải các hiện tƣợng của đời sống gia đình dƣới góc độ 

xã hội học;  hiểu rõ quy luật của sự tƣơng tác trong gia đình, sự tƣơng tác giữa 

gia đình và xã hội; biết cách thiết kế, triển khai một nghiên cứu xã hội học về 

gia đình; biết vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống gia đình của mình 

cũng nhƣ trong công tác xã hội, phát triển cộng đồng. 
 

3.2. Mục tiêu cụ thể 
 

3.2.1. Về kiến thức:  

Giúp ngƣời học thấy đƣợc tầm quan trọng đặc biệt của gia đình đối đời sống 

cá nhân và xã hội; nắm vững cơ sở lý luận và phƣơng pháp luận để phân tích, 

lý giải các hiện tƣợng của đời sống gia đình dƣới góc độ xã hội học, . 

3.2.2. Về kỹ năng:  
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Giúp ngƣời học biết cách thiết kế, triển khai một nghiên cứu xã hội học về gia 

đình; biết vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống gia đình của mình 

cũng nhƣ trong công tác xã hội, phát triển cộng đồng.  

3.2.3. Về thái độ:  

Làm cho ngƣời học quý trọng gia đình, quan tâm, tích cực góp phần thực hiện 

xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của 

phụ nữ, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền trẻ em. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  Chƣơng 1: 

 

DẪN NHẬP 

XÃ HỘI HỌC 

GIA ĐÌNH 

  

 

1.  Khaùi nieäm gia ñình 

2. Ñoái töôïng nghieân cöùu 

cuûa xaõ hoäi hoïc gia ñình 

3. Phƣơng pháp luận và 

phöông phaùp nghiên cứu 

của xã hội học gia đình 

 4. Các cách tiếp cận lý 

thuyết về gia đình 

 5. Moät soá khaùi nieäm 

cô baûn ñeå tìm hieåu gia 

ñình 

  5.1. Chöùc naêng cuûa 

gia ñình  

  5.2. Loaïi hình gia 

ñình 

  5.3. Caáu truùc (cô 

caáu) gia ñình  

  5.4. Lối sống gia 

đình 

 6. YÙ nghóa cuûa vieäc 

nghieân cöùu gia ñình 

8 8   

o Hà Văn Tác, 

Xã hội học gia 

đình, Trƣờng 

Đại học Mở 

TP Hồ Chí 

Minh – 2011 

(lƣu hành nội 

bộ) 

o Mai Huy 

Bích, Xã hội 

học gia đình. 

Nxb Khoa học 

xã hội, Hà 

Nội- 2011 

 

 

 

2.  Chƣơng 2: 

 

SỰ BIẾN ĐỔI 

CỦA GIA 

ĐÌNH 

 

  CHÖÔNG 2: SÖÏ 

BIEÁN ÑOÅI CUÛA GIA 

ÑÌNH  

 1. Nhöõng bieåu hieän 

cuûa söï bieán ñoåi gia ñình 

 2. Nguyeân nhaân chủ 

4 4   

o Hà Văn Tác, 

Xã hội học gia 

đình, Trƣờng 

Đại học Mở 

TP Hồ Chí 

Minh – 2011 
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

yếu cuûa söï chuyeån bieán 

gia ñình 

  2.1. Coâng nghieäp 

hoaù  

  2.2. Ñoâ thò hoaù  

  2.3. Di daân 

  2.4. Hieän ñaïi hoaù 

 3. Gia ñình truyeàn 

thoáng Vieät Nam vaø 

söï chuyeån ñoåi ñeå 

thích öùng vôùi thôøi 

ñaïi môùi 

  3.1. Veà gia ñình 

Vieät Nam truyeàn thoáng 

  3.2. Chuyeån ñoåi ñeå 

thích öùng vôùi thôøi ñaïi môùi  

 4. Các vaán ñeà cuûa gia 

ñình hiện đại   

  4.1. Ly hoân 

  4.2. Taùi keát hoân 

  4.3. Nhöõng ngöôøi 

meï ñôn thaân 

  4.4. Baïo haønh ñoái 

vôùi phuï nöõ 

(lƣu hành nội 

bộ) 

 

o Mai Huy 

Bích, Xã hội 

học gia đình. 

Nxb Khoa học 

xã hội, Hà 

Nội- 2011 

 

3.  Chƣơng 3: 

 

VAI TRÒ 

GIỚI TRONG 

GIA ĐÌNH 

VÀ SỰ MẬT 

THIẾT 

TRONG ĐỜI 

SỐNG LỨA 

ĐÔI 

 

1.Vai troø giôùi trong gia 

ñình 

  1.1. Giôùi tính vaø 

giôùi  

  1.2. Vai troø laø keát 

quả cuûa vaên hoaù 

  1.3. Söï chuyeån 

bieán veà vai troø cuûa giôùi 

trong gia ñình  

  1.4. Nguyên nhân 

chủ yếu của chậm chuyển 

biến vai trò giới 

4.5 4,5   

o Hà Văn Tác, 

Xã hội học gia 

đình, Trƣờng 

Đại học Mở 

TP Hồ Chí 

Minh – 2011 

(lƣu hành nội 

bộ) 

o Mai Huy 

Bích, Xã hội 

học gia đình. 

Nxb Khoa học 

xã hội, Hà 
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

2. Söï maät thieát trong ñôøi 

soáng löùa ñoâi 

  2.1. Töø hoân nhaân 

thieát cheá tôùi hoân nhaân baàu 

baïn 

  2.2. Söï maät thieát 

trong ñôøi soáng löùa ñoâi 

  2.3. Những kỹ năng 

cần có cho sự mật thiết 

trong đời sống lứa đôi 

  2.4. Maâu thuaãn vaø 

xöû lyù maâu thuaãn 

  2.5. Maâu thuaãn vôï 

choàng trong gia ñình Vieät 

Nam hiện nay 

Nội- 2011 

 

4.  Chƣơng 4:  

 

CHU KỲ 

PHÁT TRIỂN 

CỦA GIA 

ĐÌNH  

 1. Caùc giai đoạn phaùt 

trieån của gia đình 

 2. Choïn ngöôøi baïn 

ñôøi vaø tình yeâu löùa ñoâi 

  2.1. Choïn ngöôøi 

baïn ñôøi vaø hoân nhaân 

  2.2. Caùc lyù thuyeát 

xung quanh vieäc choïn löïa 

  2.3. Nhöõng xu 

höôùng leäch laïc trong tình 

yeâu 

  2.4. Tình yeâu chaân 

chính 

  2.5. Caùc giai ñoaïn 

tìm hieåu daãn ñeán tình yeâu 

vaø hoân nhaân 

  2.6. Keát hoân, ñieàu 

kieän keát hoân, vaø toå chöùc 

keát hoân ôû Vieät Nam 

 3. Gia ñình coù con 

nhoû 

4,5 4,5   

o Hà Văn Tác, 

Xã hội học gia 

đình, Trƣờng 

Đại học Mở 

TP Hồ Chí 

Minh – 2011 

(lƣu hành nội 

bộ) 

o Mai Huy 

Bích, Xã hội 

học gia đình. 

Nxb Khoa học 

xã hội, Hà 

Nội- 2011 
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

  3.1. Ñöùa con ñaàu 

loøng 

  3.2. Nhu caàu cuûa 

treû ôû töøng löùa tuoåi vaø caùch 

ñaùp öùng cuûa cha meï 

  3.3. Treû vôùi nhu 

caàu ñaëc bieät: treû khuyeát taät 

  3.4. Treû em thieáu 

söï chaêm soùc vaø bò laïm 

duïng 

 4. Tuoåi daäy thì vaø 

nhöõng thöû thaùch trong gia 

ñình 

  4.1. Dieãn bieán cuûa 

tuoåi daäy thì 

  4.2. Tìm ñeán baûn 

saéc rieâng vaø söï ñoäc laäp 

  4.3. Cha meï vaø treû 

ôû tuoåi daäy thì 

  4.4. AÛnh höôûng 

cuûa caùc nhoùm baïn ñoàng 

löùa 

  4.5. Caùc vaán ñeà xaõ 

hoäi ôû löùa tuoåi môùi lôùn 

 5. Giai ñoaïn con ra 

rieâng vaø gia ñình troáng traûi 

 6. Tuoåi giaø 

  6.1. “Veà giaø” vaø 

thöû thaùch cuûa tuoåi giaø 

  6.2. Veà höu 

  6.3. Vôï choàng giaø 

  6.4. Goaù buïa 

  6.5. Anh chò em 

ruoät thòt vaø baïn beø ñoái vôùi 

ngöôøi giaø 

  6.6. Ngöôøi giaø vaø 
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

xaõ hoäi 

1.  Chƣơng 5:  

 

TƢƠNG LAI 

CỦA GIA 

ĐÌNH VÀ 

GIẢI PHÁP 

ĐỂ CỦNG 

CỐ, PHÁT 

TRIỂN GIA 

ĐÌNH  

  1. Hoân nhaân vaø gia ñình 

trong töông lai 

  1. 1.Tuoåi keát hoân 

vaø phöông thöùc laáy vôï laáy 

choàng 

  1.2. Quan nieäm veà 

sinh con vaø caùc kieåu sinh 

con 

  1.3. Caùc kieåu hoân 

nhaân vaø quan heä hoân nhaân 

  1.4. Keát caáu gia 

ñình vaø chöùc naêng cuûa gia 

ñình 

  1.5. Gia ñình giaûi 

theå vaø toå chöùc laïi 

 2. Giaûi phaùp ñeå cuûng 

coá, phaùt trieån gia ñình hieän 

ñaïi 

  2.1. Phöông höôùng 

cuûa vieäc cuûng coá, phaùt 

trieån gia ñình ôû nöôùc ta 

  2.2. Nghieân cöùu 

khoa hoïc veà gia ñình 

  2.3. Veà caùch taùc 

ñoäng vaøo gia ñình baèng 

caùc phöông phaùp khoa hoïc 

  2.4. Giaùo duïc 

phoøng ngöøa 

  2.5. Tăng cƣờng 

giáo dục gia đình 

9 9   

o Hà Văn Tác, 

Xã hội học gia 

đình, Trƣờng 

Đại học Mở 

TP Hồ Chí 

Minh – 2011 

(lƣu hành nội 

bộ) 

o Mai Huy 

Bích, Xã hội 

học gia đình. 

Nxb Khoa học 

xã hội, Hà 

Nội- 2011 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính: 

 Hà Văn Tác, Xã hội học gia đình, Trƣờng Đại học Mở TP Hồ Chí Minh – 2011 

(lƣu hành nội bộ) 
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 Mai Huy Bích, Xã hội học gia đình. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội- 2011 

5.2. Tài liệu tham khảo thêm: 

 Mai Quỳnh Nam (chủ biên), Gia đình trong tấm gương xã hội học. Nxb Khoa học 

xã hội, Hà Nội – 2002. 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Giữa kỳ - Thuyết trình+Tiểu luận  30% 

2                 Cuối kỳ - Tiểu luận 70% 

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 Chƣơng I: Dẫn nhập Xã hội học gia đình  

2.  Buổi 2 Chƣơng I (tiếp theo)  

3.  Buổi 3 Chƣơng 2: Sự chuyển biến của gia đình  

4.  Buổi 4 Chƣơng 3: Vai trò giới trong gia đình và sự 

mật thiết trong đời sống lứa đôi.  

 

5.  Buổi 5 Chƣơng 4: Chu kỳ phát triển của gia đình  

6.  Buổi 6 Chƣơng 5: Tƣơng lai của gia đình và giải pháp 

củng cố, phát triển gia đình 

 

7.  Buổi 7 Chƣơng 5 (tiếp theo) + Hệ thống, giải đáp   

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : HÀ VĂN TÁC 

 Chức danh, học hàm, học vị :  Giảng viên cao cấp – Tiến sĩ 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 


