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Tóm tắt 

Gia đình học là một thuật ngữ mới xuất hiện ở nước ta trong thời gian gần đây. Trong nhận thức 
xã hội và cả trên diễn đàn học thuật, nội hàm của thuật ngữ này chưa được xác định rõ ràng. Vì vậy, có 
nhiều câu hỏi được đặt ra: Đây là ngành khoa học mới hay chỉ là một chuyên ngành của xã hội học? 
Đây là một môn học, một khoa học liên ngành hay chỉ là tên gọi của tổ hợp các khoa học nghiên cứu 
về gia đình? Bài viết đưa ra bàn luận bước đầu về các vấn đề này. 

Từ khóa: Gia đình, gia đình học, Việt Nam 

Abstract 

Family studies is a new term in our country recently. In the social perception and also in the scholarly 
forum, the meaning of this term has not been clearly defined. Therefore, there are many ralated 
questions: Is this a new science or just a major of sociology? Is this a subject, an interdisciplinary science, 
or just anameforacombinationoffamilysciences? Thearticle gives an initial discussion of these issues. 
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ia đình là một trong những lĩnh vực 

thân thuộc và gần gũi nhất đối với 

con người. Ngoài danh xưng (tên), 

ai cũng có một cái họ - dấu hiệu đặc trưng chỉ 

báo gia đình xuất thân của mỗi người, dù theo 

trục huyết thống hay quan hệ nuôi dưỡng từ 

thời thơ ấu (ở phương Tây, họ của người phụ 

nữ còn thay đổi theo quan hệ hôn nhân). Trên 

bình diện vĩ mô, gia đình cũng là chủ đề thu hút 

được sự quan tâm đặc biệt của cả cộng đồng, 

bởi vì đây chính là lĩnh vực phản ánh tập trung 

và toàn diện nhất quá trình vận động, biến đổi 

kinh tế - xã hội - văn hóa của mỗi đất nước. “Ở 

mọi nơi, mọi lúc, gia đình đều chứng minh sức 

mạnh của nó. Nó có thể xây dựng và cũng có thể 

phá hoại. Nó đem lại hạnh phúc cho con người 

 
cũng như gieo rắc những điều bất hạnh. Không 

lúc nào bằng lúc này, vấn đề gia đình được đặt ra 

với một ý nghĩa phổ quát ở cả phương Đông và 

phương Tây. Nó không chỉ mang tính cấp thiết 

của hiện tại mà còn gắn liền với quá khứ và góp 

phần quyết định đối với tương lai” (6). Nhưng 

“gia đình” lại là khái niệm chỉ một nhóm xã hội 

không bất biến và cũng không đơn sắc. Cách đây 

hai mươi năm, cuộc hội thảo về gia đình đã tổng 

kết bằng một nhận xét khái quát: “Gia đình là 

một thuật ngữ cực kỳ khó xác định, một thuật 

ngữ được định nghĩa lỏng lẻo nhất trong từ 

vựng xã hội học” (8). Cho đến hôm nay, tính lỏng 

lẻo của thuật ngữ này càng  tăng  thêm bắt 

nguồn từ tính đa dạng của các kiểu loại gia đình 

trong xã hội đương đại (9). Tuy nhiên, so 



với “Gia đình”, thuật ngữ “Gia đình học” - mới 

được nhắc đến nhiều trong thập kỷ vừa qua 

ở nước ta - còn khó xác định hơn nữa. Có thể 

luận bàn về một vài câu hỏi đang tồn nghi. 

1. Gia đình học là gì? Một ngành khoa học 

độc lập có mã số riêng hay chỉ là một chuyên 

ngành của xã hội học? 

Với tư cách một ngành khoa học riêng biệt, 

Gia đình học (Family Studie) - cũng như các 

ngành khác - bao hàm hai mảng lớn: nghiên cứu 

và đào tạo. Trong thực tế ở nước ta, hoạt động 

của các viện nghiên cứu  thường  tách  rời 

trường đại học. “Khác với nhiều nước trên thế 

giới - nơi các trường đại học có truyền thống 

phát kiến để xây dựng một ngành khoa học, Việt 

Nam có truyền thống tổ chức khoa học không 

giống thế: Các khoa học thường xuất hiện trong 

các viện nghiên cứu rồi sau đó mới được đưa vào 

giảng dạy trong các trường đại học… Công việc 

đào tạo ở các trường đại học thường đi sau và 

biệt lập với các viện nghiên cứu” (3). Quá trình 

hình thành ngành Gia đình học ở nước ta cũng 

diễn ra đúng như thế. 

Có thể thấy hoạt động nghiên cứu gia đình 

được tiến hành sớm và phát triển rộng rãi. Đã 

có hàng trăm cuốn sách, hàng nghìn bài viết 

được công bố. Chỉ trong vòng 15 năm (từ 1990 

đến 2004) thống kê của Ủy ban Dân số, Gia 

đình và Trẻ em cho biết có tới 268 cuốn sách 

và 210 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành về 

chủ đề này. Cuốn thư mục Gia đình Việt Nam 

do Vụ Thư viện và Vụ Gia đình của Bộ Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch biên soạn nhân kỷ niệm 15 

năm ngày Gia đình Việt Nam, dù tập hợp chưa 

đầy đủ danh sách các ấn phẩm nghiên cứu gia 

đình ở nước ta từ năm 1929 đến nay, nhưng 

với độ dày 300 trang cũng là một dẫn chứng 

(11). Sau cuộc hội thảo quốc gia đầu tiên của 

các nhà xã hội học vào thập niên 90 của thế kỷ 

trước, đến nay đã có hàng trăm cuộc hội thảo, 

tọa đàm lớn nhỏ về các vấn đề khác nhau của 

gia đình từ truyền thống đến hiện đại. Ngày 

càng xuất hiện nhiều luận án, luận văn chọn 

đối tượng này. Điều này cho thấy sức hấp dẫn 

to lớn của đối tượng nghiên cứu. Tuy nhiên, ở 

mảng nghiên cứu về gia đình, có hai vấn đề 

cần lưu tâm. Trước hết, ngành khoa học nào 

ở nước ta đã đi tiên phong trong tiếp cận gia 

đình? Theo chúng tôi, đó chính là luật học. 

Những người soạn thảo luật của các vương 

triều phong kiến từ nhà Lê đến nhà Nguyễn 

giữ vai trò người khởi xướng. Trong các bộ 

luật Hồng Đức và Gia Long có rất nhiều điều 

khoản về gia đình. Nhà nghiên cứu Việt Nam 

học - người Hàn Quốc - Insun Ju đã lưu ý tới 

những điểm khác biệt khi so sánh giữa các bộ 

luật Việt Nam và Trung Hoa. Điều đáng nói, các 

yếu tố khác biệt khác biệt đều tập trung ở 

mảng gia đình: từ quan hệ vợ chồng, quan hệ 

cha mẹ con cái, cho đến việc sở hữu và thừa kế 

điền sản (5). Xây dựng được những điều luật 

mang tính đặc thù, phù hợp với văn hóa bản 

địa, chính là kết quả nghiên cứu, quan sát rất 

kỹ của các nhà soạn luật thời kỳ này. Vì vậy, có 

thể coi họ là những người mở đầu cho nghiên 

cứu gia đình Việt Nam. Còn trong vài thập kỷ 

qua, những người bỏ nhiều công sức trong 

nghiên cứu gia đình lại hầu hết là các nhà xã 

hội học. Cả một thời kỳ dài, gia đình được soi 

rọi chủ yếu trong “tấm gương xã hội học” (11). 

Điều này xuất phát trước hết từ quan niệm 

khoa học có tính kinh điển: gia đình là tế bào 

cơ bản của xã hội (một quan niệm đặc biệt phù 

hợp với xã hội phương Đông truyền thống - 

vốn không chú ý tới cái tế bào nhỏ bé hơn là cá 

nhân), hay gia đình là một tổ chức xã hội dân 

sự điển hình - trong tương quan với Nhà nước. 

Ngoài ra, việc tham gia sôi nổi của giới xã hội 

học vào lĩnh vực này có thể còn có lý do cụ thể 

hơn: sau cải cách mở cửa, khi một số tổ chức 

quốc tế quan tâm tài trợ cho các nghiên cứu về 



 

gia đình, lúc ấy Viện Xã hội học (thành lập năm 

1983) là “cơ quan đi tiên phong trong mối giao 

lưu nhận tài trợ nghiên cứu” (14). Điều này đã lý 

giải hiện trạng: các nghiên cứu gia đình ở nước 

ta thời gian qua, dù của bất cứ ngành khoa học 

nào, cũng chịu ảnh hưởng rất rõ rệt của hướng 

tiếp cận xã hội học. Vì thế mới tồn tại nhận định: 

Gia đình học cũng như giới học, phụ nữ học đều 

chỉ là những chuyên ngành của xã hội học. Vấn 

đề thứ hai được chúng tôi quan tâm: trong khi 

đi theo hướng xã hội học thì tiếp cận gia đình từ 

góc độ giới lại là xu hướng nổi trội nhất (đặc biệt 

sau thập niên 90, thuật ngữ mới mẻ này bắt đầu 

được du nhập mạnh mẽ vào Việt Nam). Cơ quan 

nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội 

mang tên Viện Gia đình và Giới được thành lập 

năm 2004, có tiền thân là Trung tâm Khoa học 

về phụ nữ (vốn được nâng cấp từ Ban Phụ nữ 

của Viện Triết học từ năm 1987). Có lẽ do kế 

thừa truyền thống của một đơn vị khoa học 

chuyên nghiên  cứu  về phụ nữ nên nhiều vấn 

đề gia đình được tập trung khảo sát từ khía 

cạnh giới, hơn thế “giới mang khuôn mặt phụ 

nữ”. Sự liên kết máu thịt giữa giới (cụ thể là phụ 

nữ) và gia đình có thể còn xuất phát từ nguyên 

nhân sâu xa hơn, đó là khuôn mẫu văn hóa 

truyền thống: phụ nữ luôn gắn với gia đình và 

gia đình là của riêng phụ  nữ (chuyên mục Giữ 

lửa yêu thương trên VOV2 dường như cũng 

hướng chủ yếu tới nhóm đối tượng này). Trong 

diễn đàn học thuật, vì thế, đã từng xuất hiện 

một cuộc tranh luận (không đơn giản là sự chơi 

chữ, đảo ngược ngôn từ) giữa hai hướng đi: 

“nghiên cứu gia đình từ quan niệm phụ nữ học” 

và“nghiên cứu phụ nữ từ quan điểm gia đình”. 

Việc gộp chung hai ngành Gia đình học và Phụ 

nữ học “không những đã hạn chế việc hình 

thành và phát triển của mỗi ngành khoa học mà 

còn tạo ra những bất đồng, những nhầm lẫn 

đáng tiếc của các nhà khoa học trong việc giải 

quyết các vấn đề của thực tiễn. Như thế, ở khía 

cạnh khoa học, vô hình chung tạo 

ra những động lực cản trở sự phát triển của mỗi 

ngành khoa học riêng”(7). Từ hai điểm lưu ý nói 

trên sẽ nảy sinh một câu hỏi: Với tư cách là một 

ngành khoa học riêng biệt, hướng tiếp cận  hiện 

nay của Gia đình học sẽ mang đặc trưng  gì so 

với Xã hội học và Phụ nữ học? 

Về khía cạnh đào tạo, ở nước ta hiện nay chỉ 

duy nhất có trường Đại học Văn hóa Hà Nội có 

ngành Gia đình học. Hiện có khoảng một phần 

tư số trường đại học, cao đẳng có khoa (xã hội 

học, văn hóa học, nhân học, tâm lý học…) mà 

ở đó sinh viên được học một số môn có liên 

quan đến gia đình (15). Bộ Văn hóa - Thể thao 

và Du lịch chính là đơn vị khởi động chuẩn bị 

cho việc đào tạo ngành Gia đình học. Sau khi 

nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về gia đình 

(2007), Bộ đã xây dựng một lộ trình với những 

bước đi cụ thể. Công việc này bên cạnh những 

khó khăn cũng có những điều kiện thuận lợi: 

Một là, nền tảng lý thuyết của ngành như kết 

quả của quá trình nghiên cứu lâu dài (của cả 

giới nghiên cứu trong nước và ngoài nước) khá 

đồ sộ; Hai là, nhu cầu thực tiễn cấp bách đang 

rất cần có một đội ngũ cán bộ chuyên trách có 

hiểu biết sâu sắc và hệ thống về gia đình, có 

kỹ năng thành thạo trong nghiệp vụ hỗ trợ gia 

đình; Ba là, các cấp lãnh đạo từ Bộ tới cơ sở (đặc 

biệt là Trường Đại học Văn hóa) có nhiệt thành 

và lòng quyết tâm xây dựng ngành học mới. 

Lộ trình được vạch ra trong Báo cáo công tác 

Đào tạo ngành Gia đình học trong các trường 

thuộc lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật gồm có ba 

bước đi. Giai đoạn đầu tiên là xây dựng một 

môn học cốt lõi, phù hợp với đặc thù của khối 

trường, đó là môn Văn hóa gia đình. Bộ giao 

cho Trường Đại học Văn hóa Hà Nội biên soạn 

chương trình và bắt đầu giảng dạy từ năm 

2009 - 2010 tại ba khoa: Văn hóa học, Văn hóa 

Dân tộc thiểu số và Quản lý văn hóa. (Thực ra, 

trước đó 10 năm, môn học này đã được giảng 

dạy tại các lớp hệ tại chức của khoa Quản lý 

văn hóa dưới dạng chuyên đề 30 tiết. Từ năm 



2000 đến 2012, trên 20 lớp ở các địa phương 

từ Bắc đến Nam đã được học chuyên đề này). 

Tiếp theo, năm 2013, khóa sinh viên chuyên 

ngành Quản lý Nhà nước về gia đình được 

tuyển sinh và chuyên ngành này được xếp vào 

khoa Quản lý văn hóa. Đến nay, với việc thành 

lập Khoa Gia đình và Công tác xã hội, lộ trình 

xây dựng ngành Gia đình học của Bộ đã hoàn 

thành được những bước đi theo dự kiến. Mục 

tiêu đào tạo của ngành Gia đình học ở nước 

ta, về cơ bản không giống với mục tiêu của 

ngành này ở một số nước, ví như ở Hàn Quốc 

(12). Chúng ta hướng tới cung cấp một nguồn 

nhân lực có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, 

có kỹ năng tổ chức các hoạt động nghiệp vụ 

có liên quan đến gia đình cũng như đóng góp 

vào việc xây dựng, giám sát việc thực thi luật 

pháp và chính sách đối với gia đình. Điều này 

thực sự có ý nghĩa khi chúng ta biết “100% đội 

ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở các cấp hiện 

nay, kể cả cấp Trung ương, đều chưa qua đào tạo 

chuyên sâu về gia đình” (1). 

Như vậy, một ngành đào tạo mới đã khai 

sinh, một ngành khoa học độc lập. Tuy nhiên, 

trước mắt sẽ còn nhiều vấn đề cần giải quyết. 

Thí dụ như mã ngành đào tạo. Hiện nay Gia 

đình học đã được cung cấp mã ngành đào tạo 

thí điểm ở cấp đại học, nằm trong nhóm 

ngành Nhân văn, cùng với Văn hóa học và 

Quản lý văn hóa. Nhưng ở cấp sau đại học, 

Gia đình học chưa có mã số. Tương lai ngành 

này sẽ nằm trong nhóm nào, khi Văn hóa học 

và Quản lý văn hóa lại xếp sang nhóm ngành 

Khoa học xã hội và hành vi. Thực ra, cùng một 

ngành đào tạo nhưng lại chia vào hai nhóm 

ngành khác nhau ở hai cấp học là một sự phân 

loại thiếu hợp lý. Mặt khác, nếu đã coi Gia đình 

học là một ngành học thì không thể có một 

chuyên ngành cũng mang tên như thế, có lẽ 

nên gọi là “Công tác gia đình” hoặc “Nghiên 

cứu gia đình”. Hơn nữa, các chuyên ngành như 

Quản lý Nhà nước về gia đình hay Công tác xã 

hội, vốn là chuyên ngành của một ngành khác: 

Công tác xã hội thuộc Xã hội học, Quản lý Nhà 

nước về gia đình thuộc ngành Quản lý Nhà 

nước (không phải là Quản lý văn hóa như lâu 

nay). Như vậy, trong quá trình hoàn thiện cấu 

trúc của ngành học mới có lẽ không thể không 

quan tâm tới các mối tương quan không dễ 

tách biệt này. 

2. Gia đình học là gì? Đó là một môn học, 

một khoa học liên ngành hay chỉ là tên gọi 

cho một tổ hợp các khoa học nghiên cứu về 

gia đình? 

Câu hỏi này cũng thường xuất  hiện  khi  tiếp 

cận với thuật ngữ Gia đình học (GĐH). Cách đây 

chục năm, cuốn giáo trình đầu tiên mang tên 

Gia đình học do hai nhà xã hội học nổi tiếng là 

Đặng Cảnh Khanh và Lê Thị Quý biên soạn. Sau 

đó không thấy ai viết tiếp loại giáo trình này mặc 

dù các loại sách có  tính chất cụ thể hơn như xã 

hội học gia đình, tâm  lý học gia đình, giáo dục 

gia đình... được xuất bản rất nhiều. Có lẽ vấn đề 

nằm ở tính mơ hồ của thuật ngữ. Trong cuốn 

giáo trình kể trên, ngoài duy nhất tiêu đề “Gia 

đình học là một khoa học”, không thể tìm thấy 

bất cứ đoạn nào nói về đối tượng, quan niệm 

cũng như Văn hóa học, GĐH là một khoa học 

liên ngành. Quan niệm này hợp lý vì tính liên 

ngành phải trở thành yêu cầu quan trọng và tất 

yếu khi tiếp cận loại đối tượng đa dạng như gia 

đình. Trong thực tế, có hai cách hiểu và cũng là 

hai cách xây dựng khoa học liên ngành. Cách 

thứ nhất, cách làm thông dụng lâu nay, coi đây 

như một khoa học mang tính tổng hợp cơ học 

các khoa học có chung đối tượng. “Nghiên cứu 

gia đình không chỉ là đặc quyền của một ngành 

khoa học nào như xã hội học hay tâm lý học... 

mà ngược lại, cần sự chung tay góp sức của 

nhiều ngành khoa học, nhiều cách tiếp cận, 

nhiều lý thuyết và nhiều phương pháp khác nhau 

để có một cách nhìn toàn diện và rõ nét nhất về 

gia đình” (14). Gia đình có thể được tiếp cận 

theo kiểu tổng 



 

thể, khái quát của Triết học, Văn hóa học, Xã 

hội học, Nhân học... hoặc theo hướng cụ thể 

của Sinh lý học, Tình dục học, Tâm lý học, Kinh 

tế học, Giới học, Khu vực học... Mỗi khoa học 

khai thác một khía cạnh, theo một phương 

pháp riêng và từ đó hình thành những khoa 

học mới như Kinh tế gia đình, Tâm lý gia đình, 

Gia đình phương Tây... Các khoa học chuyên 

sâu này về gia đình sẽ được xếp cạnh nhau, bổ 

sung cho nhau và phải chăng Gia đình học là 

một khoa học liên ngành theo kiểu tổng thể 

cơ học đa ngành như thế? Ngoài ra có một 

cách xây dựng khoa học liên ngành hiện đại và 

tối ưu hơn. Đó là hình thành một khoa học mới 

với những kiến thức mới, những khái niệm mới 

(4). Khác với cách tiếp cận liên ngành thường 

sử dụng các phương pháp và quy trình của 

nhiều chuyên ngành một cách riêng biệt, độc 

lập theo tư duy phân tích, khoa học liên ngành 

là dạng thức khoa học mang tính tích hợp 

“xuyên ngành” với tư duy phức hợp là chủ đạo. 

Như vậy, trong tương lai, các vấn đề gia đình, 

ngoài cách tiếp cận truyền thống của từng 

khoa học sẽ có cách tiếp cận của một khoa học 

liên ngành mới mang tên Gia đình học? 

Cũng cần nhấn mạnh thêm rằng, bất kỳ  một 

khía cạnh nào của gia đình cũng luôn có thể khai 

thác từ những góc độ khác nhau. Nếu xã hội học 

phân tích kinh tế gia đình dưới góc độ chức 

năng xã hội thì kinh tế học lại xem xét nó như 

một dạng thức, một thành phần kinh tế quốc 

dân. Trường hợp nghiên cứu văn hóa gia đình 

cũng vậy. Giữa Xã hội học, Nhân học và Văn hóa 

học có cách tiếp cận không giống nhau. Các nhà 

xã hội học quan tâm tới mặt  văn hóa của một 

nhóm xã hội, tìm kiếm hệ giá trị, chuẩn mực 

thông qua cơ cấu chức năng, thông qua sự vận 

động của gia đình trong quá trình biến đổi xã 

hội. Nhân học khảo sát Văn hóa gia đình như 

dạng thức biểu hiện cụ thể của văn hóa tộc 

người. Trong khi đó, từ góc độ chủ thể văn hóa, 

Văn hóa học coi Văn hóa gia 

đình là một đối tượng nghiên cứu chuyên biệt 

trong hệ thống dạng thức văn hóa cộng đồng 

(Văn hóa làng, Văn hóa đô thị, Văn hóa doanh 

nghiệp) bên cạnh hệ thống văn hóa cá nhân. 

Nếu các nhà xã hội học chủ yếu vận dụng lý 

thuyết chức năng - cấu trúc, thuyết trao đổi xã 

hội và lựa chọn hợp lý, thuyết xung đột xã hội... 

thì các nhà văn hóa học đi sâu soi sáng văn hóa 

gia đình từ lý thuyết biểu tượng, lý thuyết diễn 

ngôn... Do vậy, đã đến lúc cần xác định rõ ràng 

và thống nhất trong việc giảng dạy văn hóa 

gia đình ở khối trường Văn hóa - Nghệ thuật. 

Chúng ta sẽ đi theo hướng tiếp cận nào, văn 

hóa học hay xã hội học? Hiện nay, sự lệ thuộc 

quá nhiều vào các giáo trình xã hội học đã làm 

cho môn học này thiếu sắc thái riêng... 

Lời kết 

Tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn kể 

trên quả thực không dễ dàng, nhưng việc xây 

dựng một ngành đào tạo mới còn khó khăn gấp 

bội. Công việc đào tạo sẽ được thực thi dựa trên 

cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học  và khảo sát 

nhu cầu thực tiễn. Còn quá sớm để nói về tương 

lai của mùa thu hoạch đầu tiên mà chúng ta 

đang vun trồng (khóa sinh viên QLNN về gia 

đình 2013 - 2017) nhưng chắc chắn những gì mà 

chúng ta đang làm đã góp phần quan trọng vào 

việc “đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực hoạt 

động trong lĩnh vực gia đình và phát triển con 

người, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt 

đẹp của gia đình truyền thống, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước” 

(Trích Báo cáo công tác của Bộ Văn hóa Thể thao 

và Du lịch trong Hội thảo “Đào tạo ngành Gia 

đình học trong các trường Đại học văn hóa - 

nghệ thuật). 

N.H.M 

(NGUT, nguyên giảng viên Khoa Văn hóa học, 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) 
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