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§äc s¸ch:

Gia ®×nh häc
Cuèn s¸ch Gia ®×nh häc lµ mét c«ng
tr×nh nghiªn cøu vÒ gia ®×nh cña hai nhµ
nghiªn cøu ®ång thêi lµ hai nhµ gi¸o lµ
Gi¸o s §Æng C¶nh Khanh vµ Phã Gi¸o s
Lª ThÞ Quý. S¸ch dµy 676 trang, khæ 16 x
24 cm, b×a cøng, Nhµ xuÊt b¶n Lý luËn
ChÝnh trÞ ph¸t hµnh n¨m 2007. Cuèn s¸ch
®îc biªn so¹n díi h×nh thøc mét gi¸o
tr×nh gi¶ng d¹y. Môc tiªu chÝnh cña cuèn
gi¸o tr×nh nµy lµ “gióp cho nh÷ng ngêi
muèn häc tËp vµ nghiªn cøu vÒ gia ®×nh
nhËn thøc ®îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt
trong nghiªn cøu vµ häc tËp vÒ gia ®×nh,
nh÷ng luËn cø khoa häc cho nh÷ng gi¶i
ph¸p t¨ng cêng vai trß cña gia ®×nh ViÖt
Nam phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh
tÕ - x· héi cña níc ta hiÖn nay” (tr.31).
Cuèn s¸ch chia thµnh 5 phÇn, víi 22 ch¬ng. Mçi ch¬ng t¬ng øng víi mét
bµi gi¶ng.
PhÇn I: Gia ®×nh häc víi tÝnh c¸ch mét khoa häc (tr. 39 - 174). PhÇn nµy gåm
cã 4 ch¬ng (tõ ch¬ng 1 ®Õn ch¬ng 4). Ch¬ng 1: Kh¸i niÖm gia ®×nh vµ gia ®×nh
häc. Trong ch¬ng nµy c¸c t¸c gi¶ th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vÒ gi¸ trÞ gia ®×nh, kh¸i niÖm
gia ®×nh, gia ®×nh víi t c¸ch lµ mét nhãm x· héi ®Æc thï, gia ®×nh vµ hé gia ®×nh,
gia ®×nh lµ mét thùc thÓ ph¸p nh©n, gia ®×nh huyÕt thèng vµ gia ®×nh lùa chän, gia
®×nh më réng vµ gia ®×nh h¹t nh©n. Ch¬ng 2: VÞ trÝ, vai trß vµ chøc n¨ng cña gia
®×nh. Ch¬ng nµy ph©n tÝch tr¸ch nhiÖm x· héi cña gia ®×nh th«ng qua viÖc thùc
hiÖn c¸c chøc n¨ng x· héi cña gia ®×nh víi t c¸ch lµ mét thiÕt chÕ x· héi trong mèi
quan hÖ víi c¸ nh©n, céng ®ång vµ x· héi. Ch¬ng 3: §i t×m nh÷ng ®Æc trng cña gia
®×nh ViÖt Nam truyÒn thèng. Trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ ®Þa lý, kinh tÕ,
x· héi v¨n ho¸, lÞch sö, c¸c t¸c gi¶ ®· kh¸i qu¸t mét sè ®Æc trng chung cña gia ®×nh
ViÖt Nam truyÒn thèng nh tÝnh céng ®ång, sù pha trén gi÷a v¨n ho¸ gia ®×nh b¶n
®Þa vµ v¨n ho¸ gia ®×nh Nho gi¸o, v¨n ho¸ gia ®×nh ph¬ng T©y. C¸c t¸c gi¶ còng
nªu lªn nh÷ng h¹n chÕ cña m« h×nh gia ®×nh ViÖt Nam trong qu¸ khø tríc nh÷ng
®ßi hái cña sù ph¸t triÓn ®Êt níc. Ch¬ng 4: H¬ng íc, céng ®ång lµng x· vµ vÊn
®Ò gia ®×nh trong x· héi truyÒn thèng. Th«ng qua viÖc thu thËp vµ ph©n tÝch 100 b¶n
h¬ng íc cæ viÕt tay cña 100 x· thuéc tØnh B¾c Ninh, c¸c t¸c gi¶ lµm râ h¬n c¸c mèi
quan hÖ bªn trong gia ®×nh vµ tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh víi céng ®ång trong x· héi
n«ng th«n ViÖt Nam truyÒn thèng víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nh sù bÊt b×nh ®¼ng vî
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chång, sù cai trÞ tuyÖt ®èi cña nam giíi, vÒ ®¹o hiÕu cña con c¸i ®èi víi cha mÑ, c¸c
nghi thøc vµ thñ tôc kÕt h«n, vÊn ®Ò t¶o h«n, quan hÖ t×nh dôc ngoµi h«n nh©n v.v..
PhÇn II: Gia ®×nh ViÖt Nam tríc nh÷ng th¸ch thøc cña sù nghiÖp c«ng
nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc (tr. 175 - 334). PhÇn nµy gåm 6 ch¬ng (tõ
ch¬ng 5 ®Õn ch¬ng 10). Ch¬ng 5: Gia ®×nh ViÖt Nam qua nh÷ng sè liÖu thèng kª
c¬ b¶n. Th«ng qua nh÷ng sè liÖu thèng kª chÝnh thøc cña nhµ níc vµ nh÷ng cuéc
®iÒu tra lín, ch¬ng nµy ph¸c ho¹ nh÷ng nÐt tæng qu¸t vÒ quy m«, c¬ cÊu gia ®×nh,
nh÷ng h×nh thøc tæ chøc vµ vËn hµnh cña gia ®×nh ViÖt Nam hiÖn ®¹i, t×nh tr¹ng
h«n nh©n, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ thu nhËp cña gia ®×nh. Ch¬ng 6: Gia ®×nh víi t
c¸ch lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ. S¸u khÝa c¹nh kinh tÕ cña gia ®×nh ®îc ph©n tÝch trong
ch¬ng nµy dùa trªn c¸c kÕt qu¶ ®iÒu tra x· héi häc chän mÉu trªn ph¹m vi toµn
quèc lµ: nghÒ nghiÖp, lao ®éng vµ ho¹t ®éng kinh tÕ cña gia ®×nh; ph©n c«ng lao ®éng
trong gia ®×nh; thu nhËp cña gia ®×nh; chi tiªu cña gia ®×nh; nhµ ë cña gia ®×nh; c«ng
cô s¶n xuÊt vµ tiÖn nghi sinh ho¹t cña gia ®×nh. Ch¬ng 7: HiÖn tr¹ng c¸c mèi quan
hÖ gia ®×nh hiÖn nay. Ch¬ng nµy ph©n tÝch nh÷ng bøc xóc trong c¸c mèi quan hÖ
gia ®×nh hiÖn nay nh t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi, sù sai lÖch c¸c chuÈn mùc gia ®×nh, tÖ
n¹n x· héi liªn quan ®Õn gia ®×nh; Nh÷ng m©u thuÉn trong c¸c mèi quan hÖ gia ®×nh
nh m©u thuÉn vî chång, m©u thuÉn cha mÑ con c¸i; nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra bøc
xóc trong c¸c mèi quan hÖ gia ®×nh. Ch¬ng 8: Gi¸o dôc trong gia ®×nh vµ x· héi ho¸
c¸ nh©n. Ch¬ng nµy ®Ò cËp ®Õn ba vÊn ®Ò liªn quan ®Õn gi¸o dôc gia ®×nh hiÖn nay:
chi phÝ dµnh cho gi¸o dôc gia ®×nh; néi dung gi¸o dôc gia ®×nh; nh÷ng quy chuÈn vµ
ph¬ng ph¸p gi¸o dôc gia ®×nh. Ch¬ng 9: TrÎ em trong c¸c gia ®×nh nghÌo. Ch¬ng
nµy ®Ò cËp ®Õn nh÷ng thiÖt thßi cña trÎ em trong c¸c gia ®×nh nghÌo, ®Æc biÖt lµ trÎ
em n«ng th«n nh trÎ em ph¶i sím tham gia lao ®éng kiÕm sèng, ®ãng gãp kinh tÕ
nu«i sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh; trÎ em Ýt cã thêi gian vµ c¬ héi vui ch¬i gi¶i trÝ; h×nh
thøc vui ch¬i cña trÎ em nghÌo nµn, ®¬n ®iÖu. Ch¬ng 10: VÒ quan hÖ mÑ chång nµng
d©u trong x· héi hiÖn ®¹i. B»ng nh÷ng c©u chuyÖn cã thùc trong ®êi sèng, c¸c t¸c gi¶
chøng minh sù biÕn ®æi cña quan hÖ mÑ chång nµng d©u trong gia ®×nh hiÖn nay.
Theo ®ã, h×nh ¶nh “mÑ chång ¸p chÕ nµng d©u” ®ang dÇn dÇn lu mê ®Ó thay thÕ cho
h×nh ¶nh míi “nµng d©u ¸p bøc mÑ chång” (tr.325).
PhÇn III: Giíi, gia ®×nh vµ ph¸t triÓn (tr. 335 - 474). PhÇn nµy gåm 5 ch¬ng
(tõ ch¬ng 11 ®Õn ch¬ng 15). Ch¬ng 11: VÊn ®Ò giíi trong gia ®×nh vµ x· héi hiÖn
nay. Víi quan ®iÓm “nghiªn cøu gia ®×nh kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò giíi”,
trong ch¬ng nµy c¸c t¸c gi¶ ®· cung cÊp cho b¹n ®äc nh÷ng th«ng tin vÒ nguån gèc
lÞch sö cña vÊn ®Ò giíi; hiÖn tr¹ng x· héi vµ vÊn ®Ò bÊt b×nh ®¼ng giíi; x©y dùng x·
héi b×nh ®¼ng giíi; vÊn ®Ò giíi ë ViÖt Nam; nghiªn cøu giíi vµ vÊn ®Ò giíi trong gia
®×nh. Ch¬ng 12: ThuyÕt n÷ quyÒn vµ ¶nh hëng cña nã trong nghiªn cøu giíi vµ
gia ®×nh hiÖn nay. Ch¬ng nµy ®Ò cËp ®Õn lÞch sö ph¸t triÓn cña thuyÕt n÷ quyÒn
ph¬ng T©y; c¸c trêng ph¸i lý thuyÕt n÷ quyÒn; nh÷ng ®ãng gãp cña C. M¸c, Ph.
¨ngghen, V.I. Lªnin vµ hÖ t tëng m¸cxit vÒ gia ®×nh vµ gi¶i phãng phô n÷; mét
sè ¶nh hëng cña thuyÕt n÷ quyÒn trong nghiªn cøu giíi, gia ®×nh ë ViÖt Nam.
Ch¬ng 13: Phô n÷ - tõ gia ®×nh ®Õn l·nh ®¹o, qu¶n lý x· héi. Ch¬ng nµy ®Ò cËp

Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

X· héi häc

109

nhiÒu vÊn ®Ò liªn quan ®Õn con ®êng mµ phô n÷ tõ gia ®×nh ®i tíi l·nh ®¹o, qu¶n
lý x· héi nh con ®êng v¬n tíi hoµn thiÖn tri thøc cña phô n÷; con ®êng rÌn
luyÖn phÊn ®Êu cña c¸c nhµ l·nh ®¹o n÷; nh÷ng yÕu tè thuËn lîi vµ c¶n trë con
®êng phÊn ®Êu cña ngêi phô n÷ v.v... Ch¬ng 14: VÊn ®Ò giíi vµ gia ®×nh trong
c¸c d©n téc Ýt ngêi hiÖn nay. Ch¬ng nµy m« t¶ c¸c h×nh thøc gia ®×nh cña c¸c d©n
téc Ýt ngêi ë ViÖt Nam; ®Æc trng cña c¸c mèi quan hÖ giíi trong gia ®×nh c¸c d©n
téc Ýt ngêi; giíi liªn quan ®Õn viÖc lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn th«n b¶n; môc tiªu ®¸p
øng giíi trong khuyÕn n«ng vµ qu¸ tr×nh thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé khuyÕn n«ng vµ
c¸c nhãm së thÝch. Ch¬ng 15: §èi tho¹i gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸ trªn vÊn ®Ò giíi, gia
®×nh vµ ph¸t triÓn. Ch¬ng nµy ®Ò cËp ®Õn sù kh¸c biÖt cña mèi quan hÖ giíi trong
c¸c thêi ®¹i lÞch sö, c¸c chÕ ®é x· héi, c¸c t«n gi¸o vµ c¸c nÒn v¨n ho¸ kh¸c nhau
trªn thÕ giíi.
PhÇn IV: Nh÷ng sai lÖch gi¸ trÞ gia ®×nh (tr. 475 - 580). PhÇn nµy gåm 4
ch¬ng (tõ ch¬ng 16 ®Õn ch¬ng 19). Ch¬ng 16: B¹o lùc gia ®×nh vµ hÖ qu¶ x· héi
cña nã. Ch¬ng nµy tr×nh bµy thùc tr¹ng b¹o lùc gia ®×nh; c¸c nguyªn nh©n kinh tÕ,
x· héi, t©m lý cña hµnh vi b¹o lùc gia ®×nh; nh÷ng hËu qu¶ cña b¹o lùc gia ®×nh ®èi
víi c¸c mèi quan hÖ gia ®×nh, søc khoÎ sinh s¶n; vÊn ®Ò cÊp b¸ch cña viÖc ng¨n chÆn
b¹o lùc gia ®×nh ®ang ngµy cµng gia t¨ng hiÖn nay. Ch¬ng 17: Sù sai lÖch gi¸ trÞ gia
®×nh vµ viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cña trÎ em. C¸c t¸c gi¶ ph©n tÝch vÒ ¶nh hëng
tiªu cùc cña sù sai lÖch gi¸ trÞ gia ®×nh nh c¸c m©u thuÉn, xung ®ét, b¹o lùc gia
®×nh ®Õn viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch trÎ em. §©y lµ mét thùc tr¹ng ®¸ng lo ng¹i cho
mét x· héi míi. Ch¬ng 18: M¹i d©m - kÎ ph¸ ho¹i gia ®×nh. Ch¬ng nµy ®Ò cËp ®Õn
c¸c vÊn ®Ò m¹i d©m - mét hiÖn tîng x· héi ®a d¹ng vµ phøc t¹p; ®a thª vµ m¹i d©m;
c¸c quan niÖm vÒ m¹i d©m trÎ em vµ m¹i d©m ngêi lín; c¸c gi¶i ph¸p phßng chèng
m¹i d©m; mét sè vÊn ®Ò vµ kü n¨ng c«ng t¸c x· héi víi ngêi lµm m¹i d©m. Ch¬ng
19: NhËn thøc vµ hµnh vi t×nh dôc cña thanh niªn. Ch¬ng nµy ph©n tÝch trêng hîp
ngêi Th¸i §en b¶n Na Hai, x· Sam Møn, huyÖn §iÖn Biªn, tØnh Lai Ch©u, bao gåm
c¸c néi dung: nhËn thøc vµ hµnh vi t×nh dôc cña thanh, thiÕu niªn; c¸c yÕu tè ¶nh
hëng tíi nhËn thøc vµ hµnh vi t×nh dôc cña thanh, thiÕu niªn; ¶nh hëng cña hµnh
vi t×nh dôc tíi ®êi sèng, d©n sè, søc khoÎ sinh s¶n cña thanh niªn vµ vÞ thµnh niªn;
®Ò xuÊt vµ khuyÕn nghÞ nh»m n©ng cao nhËn thøc vµ hµnh vi ®óng ®¾n trong vÊn ®Ò
an toµn t×nh dôc tr¸nh HIV/AIDS cña thanh niªn vµ vÞ thµnh niªn.
PhÇn V: N©ng cao vai trß cña gia ®×nh trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc (tr. 581 - 676). PhÇn nµy gåm 3 ch¬ng (tõ ch¬ng 20 ®Õn
ch¬ng 22). Ch¬ng 20: Ph¸t huy vai trß cña céng ®ång x· héi ®èi víi gia ®×nh.
Ch¬ng nµy ph©n tÝch vai trß cña céng ®ång trong viÖc cñng cè vµ ph¸t triÓn gia
®×nh; ý kiÕn cña c¸c hé gia ®×nh vÒ mèi quan hÖ gi÷a gia ®×nh vµ céng ®ång hiÖn nay;
néi dung vµ ph¬ng thøc n©ng cao vai trß cña céng ®ång x· héi ®èi víi gia ®×nh; dÞch
vô gia ®×nh, mét ph¬ng thøc g¾n kÕt vµ hç trî cña x· héi ®èi víi gia ®×nh. Ch¬ng
21: Qu¶n lý nhµ níc vÒ gia ®×nh. Ch¬ng nµy ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung vµ ph¬ng
thøc qu¶n lý gia ®×nh; mét sè nÐt vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý gia ®×nh hiÖn nay;
nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý gia ®×nh hiÖn nay. Ch¬ng 22: Nh÷ng gi¶i
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ph¸p n©ng cao vai trß cña gia ®×nh trong x· héi hiÖn ®¹i. C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®îc
nªu lªn gåm cã: cñng cè vµ n©ng cao hÖ gi¸ trÞ gia ®×nh; ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt
chÊt vµ tinh thÇn c¬ b¶n cho gia ®×nh; ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng ®Ó n©ng cao
vÞ trÝ vµ vai trß cña gia ®×nh trong x· héi hiÖn ®¹i; cñng cè vµ x©y dùng c¸c chuÈn
mùc míi vÒ v¨n ho¸ gia ®×nh ViÖt Nam; c¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa chÝnh quyÒn; nh÷ng
gi¶i ph¸p tõ phÝa c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, céng ®ång vµ tõ chÝnh gia ®×nh.
Cuèn s¸ch Gia ®×nh häc ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng trong viÖc nghiªn
cøu lý luËn vÒ gia ®×nh; ph©n tÝch nh÷ng biÕn ®æi cña gia ®×nh ViÖt Nam tõ x· héi
n«ng nghiÖp truyÒn thèng sang x· héi c«ng nghiÖp ho¸; cung cÊp cho ngêi ®äc mét
hÖ vÊn ®Ò rÊt phong phó, ®a d¹ng vÒ lÜnh vùc gia ®×nh; gîi ý nhiÒu chñ ®Ò cÇn tiÕp
tôc ®i s©u nghiªn cøu. Cuèn s¸ch lµ tµi liÖu tham kh¶o rÊt bæ Ých vµ cÇn thiÕt cho
nh÷ng ngêi nghiªn cøu, gi¶ng d¹y, häc tËp vÒ gia ®×nh.
Lª Ngäc V¨n

Nh÷ng nghiªn cøu t©m lý häc∗
F
P
T
0

ViÕt lêi giíi thiÖu cho cuèn: “Nh÷ng
nghiªn cøu t©m lý häc” cña GS.TS §ç
Long mét c¸ch c«ng b»ng vµ tho¶ ®¸ng,
Gi¸o s ViÖn sü Ph¹m Minh H¹c nhËn
xÐt: “§©y thùc sù lµ mét c«ng tr×nh kh¸ ®å
sé dµy tíi gÇn 500 trang… thÓ hiÖn râ t¸c
gi¶ ®· cã mét ph¬ng ph¸p luËn ®óng
®¾n, hÊp thô nhiÒu tinh hoa cña t©m lý
häc thÕ giíi, t×m tßi, tiÕp nèi, ph¸t triÓn vµ
qua ®ã t¹o nªn mét dßng t©m lý häc rÊt
ViÖt Nam víi mét vèn liÕng phong phó,
dåi dµo vµ tin cËy” (tr. 7).
VÒ tÝnh chñ thÓ - mét thµnh tè quan träng bËc nhÊt cña nh©n c¸ch con ngêi
GS. §ç Long viÕt: “§· lµ mét chñ thÓ th× bao giê còng biÕt s¸ng t¹o, x©y dùng, h×nh
thµnh nªn thÕ giíi néi t©m, biÕt kiÓm tra t×nh c¶m, x¸c ®Þnh ®êng ®êi, kh¾c phôc
khã kh¨n, biÕt t¹o lËp ra c¸c ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña m×nh. Chñ
thÓ lµ mét chØnh thÓ, kh«ng thÓ t¸ch b¹ch c¸c qu¸ tr×nh, c¸c tr¹ng th¸i, c¸c thuéc
tÝnh t©m lý khái mét chñ thÓ x¸c ®Þnh. Kh«ng thÓ t¸ch ph©n c¬ së sinh häc (thÓ t¹ng)
cña mçi ngêi víi t chÊt t©m lý vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña ngêi ®ã. C¸c kh¸i niÖm
“lßng tèt”, “l¬ng t©m”, “b¸c ¸i”… lu«n g¾n liÒn víi mét c¸ nh©n cô thÓ. Con ngêi lµ
kÎ s¸ng t¹o ra chÝnh m×nh, ra tÝnh c¸ch vµ n¨ng lùc cña m×nh. Con ngêi hoµn toµn
cã thÓ lµm biÕn ®æi cuéc sèng cña m×nh ®Ó tù t¹o lËp cho m×nh mét b¶n lÜnh, mét cèt
∗

§ç Long: Nh÷ng nghiªn cøu t©m lý häc. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia. Hµ Néi - 2007
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c¸ch, mét nÒn t¶ng h×nh thµnh nªn nh©n c¸ch. Nãi c¸ch kh¸c, nh©n c¸ch lµ chñ thÓ
s¸ng t¹o, nhµo nÆn ra vµ ®µo luyÖn nªn chÝnh m×nh” (tr.137).
T tëng Hå ChÝ Minh nãi vÒ t c¸ch ngêi c¸n bé c¸ch m¹ng - theo GS. §ç
Long - còng chÝnh lµ nh©n c¸ch cña ngêi ®ã. T¸c gi¶ viÕt: “Trong ba d¹ng quan hÖ
mang tÝnh b¶n chÊt nhÊt trong t c¸ch cña ngêi c¸n bé c¸ch m¹ng, bao gåm quan
hÖ víi c«ng viÖc, quan hÖ víi ngêi kh¸c vµ quan hÖ víi chÝnh m×nh, th× Hå ChÝ Minh
kh¼ng ®Þnh quan hÖ víi chÝnh m×nh lµ quan hÖ ph¶i ®îc rÌn luyÖn ®Çu tiªn vµ cÇn
®îc xem xÐt tríc hÕt. Hå ChÝ Minh ®· nªu lªn 14 yªu cÇu ph¶i ®îc c¸n bé néi t©m
ho¸, tøc lµ ph¶i ®îc gi¸c ngé ®Ó trë thµnh yÕu tè tù gi¸c bªn trong, nh lµ nh÷ng c¬
së, nh÷ng nÒn t¶ng cña mét nh©n c¸ch. VÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ ®ã lµ “gi÷ chñ nghÜa
cho v÷ng”, cã lý tëng, cã niÒm tin, cã thÕ giíi quan vµ t tëng chÝnh trÞ v÷ng vµng.
Tù ý thøc, tù gi¸c ngé cña con ngêi cµng s©u th× nh©n c¸ch cña ngêi ®ã cµng lín”
(tr.143).
Tõ nh÷ng ®iÒu tr×nh bµy trªn ®©y t¸c gi¶ cho r»ng khi nãi ®Õn nh©n c¸ch tøc

lµ ph¶i nãi ®Õn mét con ngêi, ®Õn mét chñ thÓ cã tù ý thøc cao, tù thùc hiÖn, tù thÓ
hiÖn, tù kh¸ch thÓ ho¸ nh÷ng lùc lîng b¶n chÊt cña chÝnh m×nh, tù kh¼ng ®Þnh
m×nh trong mét ho¹t ®éng chñ ®¹o.
Nh©n c¸ch cña con ngêi kh«ng t¸ch rêi “c¸i t«i” vµ “c¸i cña t«i”. T¸c gi¶ nhËn
®Þnh trong x· héi n«ng nghiÖp cæ truyÒn ë ViÖt Nam “tÝnh céng ®ång cã vai trß quan
träng h¬n, u tréi h¬n. LÏ ra tÝnh c¸ nh©n, tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, sù tù ý thøc, tù
kh¼ng ®Þnh cña mçi ngêi vµ “c¸i t«i” ph¶i ®îc h×nh thµnh, x¸c ®Þnh vµ xuÊt hiÖn
sím h¬n, m¹nh h¬n. ViÖc ph¸t huy vai trß vµ tù ý thøc, cña “c¸i t«i” (hiÓu theo nghÜa
ch©n chÝnh chø kh«ng ph¶i lµ ngêi mang truyÒn nh÷ng thuéc tÝnh Ých kû, vÞ kû) vèn
diÔn ra rÊt chËm ë ViÖt Nam. Theo GS, “c¸i t«i" lµ ngêi mang trong m×nh tù ý thøc
vÒ sù kh¸c biÖt cña b¶n th©n m×nh so víi nh÷ng ngêi kh¸c. §Æc trng cña “c¸i t«i”
lµ tÝnh tù chñ, tÝnh tù lËp, tÝnh tù kh¼ng ®Þnh. CÇn thèng nhÊt kh¼ng ®Þnh r»ng “c¸i
t«i” vµ “c¸i cña t«i” lµ ®éng lùc thêng xuyªn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸ nh©n lÉn
cña x· héi. Cã “c¸i t«i” vµ “c¸i cña t«i” mang tÝnh tÝch cùc, nhng còng cã “c¸i t«i”,
“c¸i cña t«i” mang tÝnh tiªu cùc. Së h÷u c¸ nh©n chÝnh lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn
“c¸i cña t«i”, nhê ®ã mµ t¹o lËp nªn “c¸i t«i”. Ngêi ta nÕu kh«ng ph¶i lµ chñ nh÷ng
cña c¶i vËt chÊt vµ tinh thÇn cña chÝnh m×nh th× lµm sao cã thÓ cã ®îc tÝnh tù chñ,
tÝnh tù lËp, tÝnh tù ý thøc ®Ó tù kh¼ng ®Þnh bằng c¸ch nµo vµ nh vËy sÏ ch¼ng bao
giê lµm chñ ®îc b¶n th©n” (tr.144).
Nghiªn cøu ch÷ “t©m” mµ Hå ChÝ Minh ®Ò cËp, t¸c gi¶ nhËn ®Þnh c¸i “t©m” ë
Hå ChÝ Minh thÓ hiÖn tríc hÕt ë chç ngêi lÊy gi¸ trÞ chung cña d©n téc lµm gi¸ trÞ
cao nhÊt vµ lîi Ých cao nhÊt cña chÝnh m×nh. Víi t c¸ch lµ ngêi ®¹i diÖn vÜ ®¹i cña
d©n téc, lµ ngêi con m¸u thÞt cña nh©n d©n, Hå ChÝ Minh ®· nªu lªn mét ch©n lý cña
thêi ®¹i “kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp, tù do”. Vµ chÝnh Ngêi ®· chiÕn ®Êu kh«ng mÖt
mái cho viÖc thùc hiÖn ch©n lý Êy.
C¸i “t©m” ë Hå ChÝ Minh - xÐt tõ khÝa c¹nh c¸ nh©n - lµ tÊm lßng cña Ngêi,
tÊm lßng ®é lîng mµ kiªn quyÕt, chÝ c«ng mµ v« t, cÇn kiÖm mµ liªm chÝnh, tËn
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tuþ víi c«ng viÖc mµ th©n thiÕt, gÇn gòi víi ®ång chÝ, ®ång bµo. B»ng tÊm g¬ng
s¸ng ngêi thÓ hiÖn trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: häc tËp, tu dìng, chiÕn ®Êu, c«ng t¸c,
sinh ho¹t, Hå ChÝ Minh ®· ®em c¸i “t©m” cña m×nh víi tinh thÇn ®ång cam céng khæ,
chia ngät sÎ bïi mµ thu phôc, thuyÕt phôc mäi tÇng líp nh©n d©n, vËn ®éng hä dòng
c¶m ®i cïng víi m×nh trªn con ®êng gi¶i phãng d©n téc vµ dùng x©y ®Êt níc. C¸i
“t©m” ë Hå ChÝ Minh ®· trë thµnh lo¹i vò khÝ tinh thÇn ®Æc biÖt, cã søc m¹nh thu
phôc vµ híng dÉn con ngêi, lµm cho hä ngµy mét tèt ®Ñp h¬n, hoµn thiÖn h¬n, sèng
cã ý nghÜa, cã ®¹o lý h¬n.
Nh©n c¸ch chÝnh trÞ, nh©n c¸ch ®¹o ®øc, nh©n c¸ch v¨n ho¸ ë Hå ChÝ Minh
®Òu thèng nhÊt, ®Òu b¾t nguån tõ c¸i “t©m” trong s¸ng Êy.
- C¸i “t©m” ®èi víi vËn mÖnh cña d©n téc.
- C¸i “t©m’ ®èi víi cuéc sèng cña nh©n d©n.
- C¸i “t©m” ®èi víi sù nghiÖp gi¶i phãng c¸c d©n téc thuéc ®Þa.
- C¸i “t©m” ®èi víi th©n phËn cña con ngêi, thu phôc hä, khÝch lÖ hä v¬n tíi
c¸i tèt, c¸i ®Ñp.
Hå ChÝ Minh ®· tù ý thøc rÊt sím vÒ c¸i “t©m” cña m×nh vµ tríc hÕt Ngêi
®· tù rÌn luyÖn lµm cho c¸i t©m ®ã tõ lóc cßn nhá tuæi, qua thêi thanh niªn ®Õn
nh÷ng n¨m th¸ng trëng thµnh bao giê còng tèt ®Ñp, còng trong s¸ng. §Ó c¸i “t©m”
cã søc m¹nh cæ vò vµ nªu g¬ng th× nã ph¶i “chÝnh” tøc lµ chÝnh t©m. Hå ChÝ Minh
nãi: tù m×nh ph¶i “chÝnh” tríc míi gióp ngêi kh¸c “chÝnh” ®îc. M×nh kh«ng
“chÝnh” mµ muèn ngêi kh¸c ph¶i “chÝnh” th× ®ã lµ ®iÒu kú quÆc.
C¸i “t©m” thÓ hiÖn th«ng qua c¸i “liªm”, nghÜa lµ kh«ng tham danh väng,
kh«ng tham tiÒn, kh«ng tham s¾c, tËn tôy hy sinh cho sù nghiÖp cña níc, cña d©n.
C¸i “t©m” g¾n liÒn víi c¸i “nh©n”. §ã chÝnh lµ lßng th¬ng ngêi, lßng b¸c ¸i, yªu
níc, yªu d©n, yªu ®ång bµo, yªu ®ång chÝ, yªu ®ång lo¹i. Ngêi ®· tiÕp thô lßng
nh©n ¸i vµ khoan dung cña nh©n lo¹i, cña d©n téc trªn c¬ së c¸i “t©m” mµ øng xö víi
mäi tÇng líp ngêi vµ lµ c¸i c¨n b¶n ®Ó båi ®¾p c¸i “trÝ”, c¸i “dòng”, c¸i “liªm”. Tõ c¸i
“t©m” mµ h×nh thµnh c¸c thuéc tÝnh t©m lÝ vµ c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc. §¹o ®øc chi
phèi trë l¹i ®èi víi c¸i “trÝ”, c¸i “dòng”. Nh©n, nghÜa, trÝ, dòng, liªm xuÊt ph¸t tõ
®éng c¬ cã ®¹o ®øc hay ph¶n ®¹o ®øc, v× d©n téc v× nh©n d©n, hay ®i ngîc l¹i lîi Ých
cña d©n téc, cña nh©n d©n.
Tõ gãc nh×n t©m lý häc vµ hÖ thèng lý luËn cña nã - th«ng qua sù t×m hiÓu vµ
ph©n tÝch t tëng Hå ChÝ Minh - GS cho r»ng dï ë tÇng bËc t©m lý, ý thøc, tù ý thøc
hay nh©n c¸ch th× c¸i “t©m” cÇn ®îc coi lµ h¹t nh©n, lµ nÒn t¶ng cña thÕ giíi tinh
thÇn cña con ngêi.
- Tõ “t©m” mµ cã t©m can, t©m tÝnh (tÝnh khÝ, khÝ chÊt).
- Tõ “t©m” mµ cã t©m c¶m, t©m t, t©m nguyÖn, t©m tr¹ng, t©m t×nh (t×nh c¶m).
- Tõ “t©m” mµ cã t©m trÝ, t©m thøc (nhËn thøc).
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- Tõ “t©m” mµ cã quyÕt t©m (ý chÝ).
- Tõ “t©m” mµ cã nh©n t©m, t©m ®øc, t©m phóc (®¹o ®øc).
GS. §ç Long ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng nghiªn cøu t©m lý häc d©n téc cña c¸c nhµ
khoa häc ViÖt Nam tríc vµ sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945. T×m hiÓu nh÷ng ®Æc
®iÓm t©m lý d©n téc thÓ hiÖn râ nhÊt ë ngêi ViÖt Nam hiÖn nay, t¸c gi¶ ®· nªu lªn
nh÷ng phÈm chÊt sau ®©y:
“- Cã lý tëng m·nh liÖt giµnh ®éc lËp tù do cho ®Êt níc.
- Cã niÒm tin s©u s¾c vµo th¾ng lîi cuèi cïng.
- Cã ®¹o ®øc trong s¸ng, hy sinh v× ®¹i nghÜa
- Cã t×nh c¶m nång nµn yªu quª h¬ng, yªu Tæ quèc, yªu nh©n d©n.
- Cã ý chÝ m·nh liÖt, dòng c¶m, ngoan cêng, kh«ng lïi bíc tríc khã kh¨n.
- Cã t chÊt th«ng minh, s¸ng t¹o, ham häc, cÇu tiÕn bé.
- Cã lèi sèng gi¶n dÞ, tiÕt kiÖm, l¹c quan, ®ång cam céng khæ, chia ngät sÎ bïi.
- Cã tinh thÇn ®oµn kÕt, dÔ th©n thiÖn bá qua thï hËn”.
C¸c d©n téc kh¸c ®Òu cã nh÷ng phÈm chÊt nµy nhng kh¸c nhau ë chç chóng
®îc mçi d©n téc xÕp thø tù theo bËc thang gi¸ trÞ mét c¸ch kh¸c nhau vµ cã nh÷ng
biÓu hiÖn ®Æc thï kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n t×nh yªu quª h¬ng biÓu hiÖn ë ngêi ViÖt
Nam kh¸c ngêi Trung Quèc, ngêi Trung Quèc kh¸c ngêi Nga” (tr. 214).
Trong mèi quan hÖ gi÷a céng ®ång vµ c¸ nh©n hiÖn nay tÝnh c¸ nh©n ngµy
cµng ®îc kh¼ng ®Þnh râ nÐt h¬n. Nhê chuyÓn ®æi kinh tÕ mµ t×nh tr¹ng c¸ nh©n bÞ
cµo b»ng, bÞ hoµ tan, bÞ trï dËp ®ang ®îc kh¾c phôc mét c¸ch m¹nh mÏ. TÝnh n¨ng
®éng, s¸ng t¹o, linh ho¹t, tù chñ, tù lËp ngµy cµng ®îc thÓ hiÖn tÝch cùc h¬n trong
tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi lÉn ®êi sèng c¸ nh©n” (tr. 281).
Nghiªn cøu t©m lý lµng vµ t©m lý n«ng d©n lµ mét néi dung ®¸ng kÓ cña t¸c
gi¶. Khi ®Ò cËp ®Õn ph¹m trï giao tiÕp GS ®· nhËn ®Þnh: “Mét trong nh÷ng nguyªn
nh©n lµm chËm sù ph¸t triÓn cña x· héi ViÖt Nam nãi chung, n«ng th«n ViÖt Nam
nãi riªng lµ t×nh tr¹ng khÐp kÝn cña giao tiÕp. Sù tho¶ m·n nhu cÇu tèi thiÓu ë mçi
lµng, ë mçi ngêi n«ng d©n ®· ®ñ søc nÝu kÐo ngêi d©n b¸m lÊy lµng, b¸m lÊy mét Ýt
ruéng c«ng vµ do ®ã hä kh«ng d¸m dêi quª h¬ng ®i n¬i kh¸c trï phó h¬n, ®iÒu kiÖn
tù nhiªn u ®·i h¬n” (tr. 357). Nh÷ng quan hÖ huyÕt thèng ch»ng chÞt ë n«ng th«n
víi tÝnh céng ®ång hiÕm thÊy ë c¸c téc ngêi kh¸c, trong khi tù ý thøc ë ngêi n«ng
d©n ph¸t triÓn rÊt chËm ®· lµ nh÷ng “lùc hót”, chø kh«ng ph¶i lµ nh÷ng “lùc ®Èy”
th«i thóc hä d¸m dòng c¶m ra ®i. Hä sî c« ®éc, sî tiÕng dÌ bØu “qu©n bá lµng” (tr.
357). C©u nãi cöa miÖng cña bµ con “ta vÒ ta t¾m ao ta”, “tr©u ®ång ta ¨n cá ®ång ta”
®· nãi lªn søc m¹nh cña t©m lý lµng, cña t©m lý n«ng d©n. T©m lý nµy ®ang cã
nh÷ng thay ®æi lín, khi ngêi n«ng d©n tù nguyÖn vµo Nam ra B¾c, kh«ng ngÇn ng¹i
kÕt h«n víi ngêi níc ngoµi, ®i lµm ¨n sinh sèng ë bÊt cø ®©u, dï ®ã lµ T©y ¢u hay
B¾c Mü.
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Ngoµi mét sè vÊn ®Ò mang tÝnh luËn ®iÓm nªu trªn, GS cßn ®i s©u ph©n tÝch
c¸c ph¹m trï c¬ b¶n cña t©m lý häc. Cã thÓ nªu lªn ë ®©y mét c¸ch tãm t¾t nh÷ng
tiÓu môc nh: Tõ ®Æc ®iÓm chung vÒ sù ph¸t triÓn t©m lý trÎ ®Õn sù h×nh thµnh ý
thøc vµ nh©n c¸ch; tõ b¶n n¨ng ®Õn v¨n ho¸ vµ m«i trêng v¨n ho¸; nh©n c¸ch nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra ®Ó tiÕp tôc nghiªn cøu. T¸c gi¶ ®· ®Ò cËp vµ ph©n tÝch
nh÷ng yÕu tè nh vÞ thÕ vµ vai trß, tiÓu sö vµ ®êng ®êi, nh÷ng khóc quanh trong
mçi cuéc ®êi vµ t¸c dông cña nã lµm biÕn ®æi tÝnh c¸ch vµ nh©n c¸ch con ngêi; vÊn
®Ò phi nh©n c¸ch ho¸. Kh«ng chØ tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu ®· ®îc nghiªn cøu vÒ
t©m lý n«ng d©n, t¸c gi¶ ®· nªu lªn nh÷ng diÔn biÕn míi trong tÝnh c¸ch cña giai cÊp
nµy trong giai ®o¹n hiÖn nay ®îc rót ra tõ chuyªn kh¶o “YÕu tè céng ®éng vµ c¸
nh©n trong t©m lý n«ng d©n”.
Cuèn “Nh÷ng nghiªn cøu t©m lý häc” cña t¸c gi¶ ®· ph¶n ¸nh mét c¸ch c«
®äng nh÷ng thµnh tùu mµ t¸c gi¶ ®· cã ®îc trong ngãt 40 n¨m miÖt mµi häc tËp vµ
nghiªn cøu. Gi¸ trÞ lý luËn vµ ý nghÜa thùc tiÔn cña c«ng tr×nh nµy thÓ hiÖn ë chç nã
nãi lªn “lßng D©n” vµ nh÷ng xu híng diÔn biÕn cña nã ®Ó “ý §¶ng” ®îc ho¹ch ®Þnh
ngµy cµng phï hîp h¬n, hiÖu qu¶ h¬n, thóc ®Èy nhanh h¬n sù ph¸t triÓn cña x· héi
níc ta vµ con ngêi ViÖt Nam chóng ta.
Xin tr©n träng giíi thiÖu s¶n phÈm tinh thÇn nµy cña GS. TS §ç Long cïng
b¹n ®äc.
Hoµng T¹o

Trªn gi¸ s¸ch cña nhµ x· héi häc
T¹p chÝ X· héi häc ®· nhËn ®îc s¸ch cña c¸c nhµ xuÊt b¶n, c¸c t¸c gi¶ sau ®©y göi tÆng. C¶m
¬n c¸c nhµ xuÊt b¶n, c¸c t¸c gi¶ vµ xin tr©n träng giíi thiÖu cïng b¹n ®äc.
T¹P CHÝ X· HéI HäC
1. NGUYỄN TRỌNG PHÚC ch.b. Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930 - 2006). Nxb Chính trị quốc gia. Hà
Nội 2006. 727 trang.
2. LƯƠNG VĂN TỰ chỉ đạo biên soạn. Các văn kiện gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới
của Việt Nam. Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội - 2006. 802 trang.
3. HÀ ĐĂNG: Cái mới trong đổi mới. Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội - 2007. 787 trang.

Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

X· héi häc

115

4. TRẦN NGỌC LINH ch.b, NGUYỄN THANH TUẤN, LÊ KIM VIỆT bs: Chính trị - từ
quan điểm Mác - Lênin đến thực tiễn Việt Nam hiện nay. Nxb Lý luận chính trị. Hà Nội 2006. 283 trang.
5. THÁI VĂN LONG: Độc lập dân tộc của các nước đang phát triển trong xu thế toàn cầu
hoá. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội - 2006. 276 trang.
6. VÕ VĂN KIỆT: Đổi mới, bản lĩnh và sáng tạo. Nxb Quân đội nhân dân. Hà Nội - 2006.
394 trang.
7. NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA: Học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Hà Nội - 2007. 787 trang.
8. NGÔ DOÃN VỊNH ch.b: Hướng tới sự phát triển của đất nước - Một số vấn đề lý thuyết
và ứng dụng. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội - 2006. 627 trang.
9. NGUYỄN TIẾN DỴ ch.b: Kinh tế - xã hội Việt Nam các tỉnh - thành phố - quận - huyện
năm 2010. Nxb Thống kê. Hà Nội - 2006. 1337 trang.
10. NGUYỄN KHÁNH: Mối quan hệ Đảng - Nhà nước - Dân trong cuộc sống. Nxb Chính trị
quốc gia. Hà Nội - 2007. 385 trang.
11. TÔ HUY RỨA, HOÀNG CHÍ BẢO ch.b: Nhìn lại quá trình đổi mới tư duy lý luận của
Đảng: 1986 - 2005. Nxb Lý luận chính trị. Hà Nội - 2005. T1 - 443 trang.
12. TRẦN KHÁNH: Những vấn đề chính trị, kinh tế Đông Nam Á thập niên đầu thế kỷ
XXI. Nxb Khoa học Xã hội. Hà Nội - 2006. 259 trang.
13. PHAN XUÂN SƠN, LƯU VĂN QUẢNG ch.b: Những vấn đề cơ bản về chính sách dân
tộc ở nước ta hiện nay. Nxb Lý luận chính trị. Hà Nội - 2006. 255 trang.
14. HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN: Những vấn đề về lý luận chính trị và
truyền thông: Nhận thức và vận dụng. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội - 2006. 535 trang.
15. PHẠM VĂN BÍNH ch.b: Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh. Nxb Chính trị quốc gia. Hà
Nội - 2007. 209 trang.
16. TÔ HUY RỨA ch.b, HOÀNG CHÍ BẢO, TRẦN KHẮC VIỆT bs: Quá trình đổi mới tư
duy lý luận của Đảng từ 1986 đến nay. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội - 2006. 532 trang.
17. Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Nxb
Lao động xã hội. Hà Nội - 2006. 657 trang.
18. LÃ DUY LAN: Bản sắc văn hoá người Việt. Nxb Công an nhân dân. Hà Nội - 2007. 239
trang.
19. ĐINH KHẮC THUÂN ch.b: Tục lệ cổ truyền làng xã Việt Nam (Sưu tầm và tuyển dịch).
Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội - 2006. 837 trang.
20. PHAN VĂN DỐP, NGUYỄN THỊ NHUNG: Cộng đồng người Chăm Hồi giáo ở Nam Bộ
trong quan hệ giới và phát triển. Nxb Nông nghiệp. Hà Nội - 2006. 359 trang.

Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

