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PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Ngày nay, Nhu cầu giải trí, vui chơi, nghỉ dưỡng được chú 

trọng, Và trong các dịch vụ đáp ứng cho các nhu cầu giải trí thì việc 

du lịch, nghỉ dưỡng đang phổ biến trong xã hội ngày nay. Cũng trên 

thực tế là do nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao, cùng với xu 

hướng tìm về thiên nhiên và muốn hiểu biết thêm các nền văn hóa 

trong và ngoài nước. 

Qua quá trình lịch sử phát triển, có thể thấy Việt Nam là một 

quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời. Về sau, khi bị xâm lược 

chiến tranh từ các quốc gia khác như Trung Quốc, phương Tây,…đã 

áp đặc nền văn hóa của mình lên khu vực. Với điều kiện ảnh hưởng 

đó, nền văn hóa truyền thống Việt Nam có sự giao lưu và tiếp biến 

cao, dần hình thành đa dạng văn hóa. 

Biểu hiện của tính đa văn hóa ở khu vực ven biển Trung Bộ 

Việt Nam diễn ra trên nhiều lĩnh vực nhưng trong khía cạnh kiến trúc 

nó được biểu hiện nhiều và rõ nét. Vì có tiềm năng khai thác tài 

nguyên biển lớn với bờ biển trải dài nên kiến trúc đặc sắc của vùng 

ven biển Trung Bộ là loại hình kiến trúc nghỉ dưỡng. 

Cùng với đó từ lúc hình thành kiến trúc nghỉ dưỡng thì nó đã 

được thiết kế mang đậm văn hóa bản địa, thể hiện được cái hồn nơi 

chốn. Nhưng với các điều kiện ảnh hưởng trên thì kiến trúc nghỉ 

dưỡng ven biển Trung Bộ lại chịu ảnh hưởng của tính đa văn hóa sâu 

sắc. Với đề tài: “Biểu hiện của tính đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ 
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dưỡng ven biển Trung Bộ Việt Nam” luận văn tập trung nghiên cứu 

tính đa văn hóa trong các công trình nghỉ dưỡng ven biển Trung Bộ ở 

Việt Nam và biểu hiện của nó trong kiến trúc nghỉ dưỡng qua hình 

thức và công năng. 

2. Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề tài 

 Đề tài nghiên cứu khoa học “Đa văn hóa như là một lý 

thuyết xã hội hiện đại” của Nicolas Journet. 

 Luận án tiến sĩ “Hiện tượng cộng sinh văn hóa giữa tính 

truyền thống và hiện đại trong kiến trúc Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX 

– giữa thế kỉ thứ XX” của PGS.TS.KTS Lê Thanh Sơn (2000).  

 Luận án tiến sĩ: “Đặc trưng khai thác văn hóa truyền thống 

trong kiến trúc nhà ở tại các đô thị lớn Việt Nam” của TS.KTS 

Nguyễn Song Hoàn Nguyên (2016).  

 Luận văn Thạc sĩ kiến trúc: “Biểu hiện tính hồn nơi chốn 

trong kiến trúc nhà ở đô thị Việt Nam” của Nguyễn Thị Kim Lộc 

(2015). 

  Luận văn Thạc sĩ kiến trúc: “Khuynh hướng bản địa mới 

trong kiến trúc nhà Ở TP.HCM” của Võ Ngọc Anh Tuấn (2015).  

3. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu. Công trình nghỉ dưỡng. 

Mục tiêu nghiên cứu  

 Xác định sự hình thành tính đa văn hóa trong các công trình 

nghỉ dưỡng tại các đô thị Việt Nam; 
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 Phân tích hệ giá trị văn hóa nội địa các vùng miền kết hợp 

với văn hóa ngoại nhập hình thành tính đa văn hóa, thông qua công 

năng và hình thức trong một công trình nghỉ dưỡng, qua đó cho thấy 

được biểu hiện của tính đa văn hóa trong thể loại công trình nghỉ 

dưỡng; 

 Định vị tính đa văn hóa trong kiến trúc công trình nghỉ 

dưỡng có thể tồn tại, phát triển trong tương lai và định hướng khai 

thác giá trị đa văn hóa trong thể loại công trình nghỉ dưỡng. 

4. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu thể loại công trình nghỉ dưỡng được 

giới hạn: 

 Tại khu vực ven biển Trung Bộ Việt Nam; 

 Công trình nghỉ dưỡng cấp 5 sao trở lên hoặc các công trình 

nghỉ dưỡng đặc thù; 

 Năm xây dựng: từ năm 2000 đến nay. 

PHẦN II. PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1 – NHỮNG TIỀN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍNH ĐA VĂN 

HÓA TRONG KIẾN TRÚC NGHỈ DƯỠNG 

1.1. Sự hình thành tính đa văn hóa ở Việt Nam 

1.1.1. Văn hóa Đông – Tây và sự giao lưu văn hóa 

Văn hóa phương Đông hình thành từ các nền văn minh cổ đại. Ai 

Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa. Văn hóa phương Tây hình thành 

từ hai nền văn minh cổ đại Hi Lạp và La Mã.  



4 

 
Cùng với đó, qua các thời kì sự phát triển của hai nền văn minh 

không thể phát triển độc lập mà cả hai đã cùng tiếp xúc và giao lưu 

văn hóa với nhau. (Xem bảng: 1.1.1a và bảng 1.1.1b) 

1.1.2. Văn hóa truyền thống và văn hóa phi truyền thống 

Văn hóa truyền thống Việt Nam. Xét yếu tố vùng văn hóa truyền 

thống nội địa trong lãnh thổ Việt Nam. Vùng văn hóa châu thổ Bắc 

Bộ, vùng văn hóa Trung Bộ, vùng văn hóa Nam Bộ. Văn hóa phi 

truyền thống ở Việt Nam (yếu tố ngoại nhâp). Văn hóa phương Tây, 

Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. 

1.1.3. Đa văn hóa 

Cùng với thời gian, sự phát triển của xã hội, văn hóa phát triển 

đi theo một chiểu hướng tích cực, các nền văn hóa giao lưu và chắt 

lọc những tinh hoa của nhau để hình thành một giá trị đa dạng văn 

hóa. Trong kiến trúc nghỉ dưỡng ven biển Trung Bộ Việt Nam, xét 

biểu hiện của tính đa văn hóa qua hai yếu tố. Yếu tố ngoại nhập bao 

gồm văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ, phương Tây, Nhật Bản. Yếu tố 

nội địa bao gồm văn hóa Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và văn hóa 

Trung Bộ là yếu tố gốc. (Xem bảng: 1.1.3) 

1.2. Tính đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ dưỡng 

1.2.1. Kiến trúc nghỉ dưỡng 

Xuất hiện từ thời La Mã cổ đại, hình thức khởi nguồn là nhà tắm 

công cộng. về sau phát triển thành công trình nghỉ dưỡng hoàn chỉnh 

và hình thành các khu nghỉ dưỡng như khu nghỉ dưỡng phức hợp, 
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khu nghỉ dưỡng khép, khu nghỉ dưỡng tiện lợi. (Xem bảng: 1.2.1a và 

1.2.1b) 

1.2.2. Quá trình phát triển của kiến trúc nghỉ dưỡng tại 

Việt Nam 

Lich sử ghi nhận khách sạn đã bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ XVI 

khi hoạt động thương mại, du lịch phát triển và nhu cầu ăn ở - giải trí 

của con người, đặc biệt là giới thương nhân ngày càng cao. Năm 

1794, khách sạn đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại New York, 

Mỹ. Từ năm 1960 đến nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – kỹ 

thuật, đặc biệt là sự phổ biến của phương tiện hàng không đã giúp 

ngành khách sạn – du lịch ngày càng có nhiều bước đột phá mới. Ở 

Việt Nam, Năm 1880, Continental là khách sạn đầu tiên của Việt 

Nam được xây dựng hoàn thành tại Sài Gòn. Tiếp theo sau đó do ảnh 

hưởng của chiến tranh nên các khách sạn, công trình nghỉ dưỡng 

không nhiều. Sau năm 2003, các khách sạn, công trình nghỉ dưỡng 

phát triển mạnh mẽ. (Xem bảng: 1.2.2a và 1.2.2b) 

1.2.3. Hiện tượng đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ dưỡng 

Biểu hiện của đa văn hóa trong kiến trúc là biểu hiện các đặc tính, 

phong cách kiến trúc của mỗi nền văn hóa, trong sự giao lưu đó, ảnh 

hưởng đến kiến trúc mang tính đa văn hóa. Các đặc tính, phong cách 

kiến trúc của mỗi nền văn hóa trong sự giao lưu có thể cùng biểu 

hiện hoặc kết hợp lại với nhau. Trong kiến trúc nghỉ dưỡng, đa văn 

hóa sẽ được biểu hiện trong hai yếu tố không gian công năng và hình 

thức kiến trúc. (Xem bảng: 1.2.3) 
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1.3. Điều kiện hình thành tính đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ 

dưỡng ven biển Trung Bộ Việt Nam 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên – khí hậu 

Mỗi vùng đất, lãnh thổ khác nhau trên thế giới sở hữu mỗi vị trí 

địa lý riêng biệt do đó sẽ bị tác động bởi điều kiện tự nhiên và khí 

hậu khác nhau gây ra những khác biệt trong cấu trúc và đặc điểm. 

Kiến trúc nghỉ dưỡng ven biển Trung Bộ dưới sự ảnh hưởng của điều 

kiện tự nhiên khí hậu, sẽ có những hình thức thích nghi phù hợp. 

(Xem bảng: 1.3.1) 

1.3.2. Điều kiện văn hóa – xã hội 

Do sự tác động của nhiều yếu tố ngoại nhập và nội địa, con người 

vùng ven biển Trung Bộ dần hình thành nên những nguyên tắc ứng 

xử, văn hóa truyền thống cho từng cộng đồng là cơ sở để phân biệt 

cộng động này với cộng đồng khác. Ngoài ra yếu tố ngoại nhập cũng 

ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa Trung Bộ dẫn đến hình thành tính 

đa văn hóa và tác động vào kiến trúc nghỉ dưỡng nơi đây. (Xem 

bảng: 1.3.2) 

Kết luận chương 1 

1. Khẳng định các nền văn minh cổ đại từ phương Tây và 

phương Đông đã sớm có sự giao lưu và tiếp biến văn hóa. Sự giao 

lưu đó bước đầu hình thành nên tính đa văn hóa. Đa văn hóa xảy ra 

chủ yếu là cho chiến tranh xâm lược, số ít giao lưu văn hóa bằng con 

đường hòa bình học hỏi lẫn nhau. Bằng rất nhiều hình thức giao lưu 
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văn hóa khác nhau thì tính đa văn hóa dần hình thành và lan rộng 

toàn cầu. 

2. Việt Nam là một quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời. 

Dẫn đến hình thành các vùng văn hóa truyền thống. Vùng văn hóa 

Bắc Bộ, vùng văn hóa Trung Bộ, vùng văn hóa Nam Bộ. Văn hóa 

phi truyền thống. Yếu tố ngoại nhập dẫn đến tiếp xúc với văn hóa Ấn 

Độ, Trung Quốc, phương Tây, ngoài ra ngày nay văn hóa Việt Nam 

cũng bị ảnh hưởng khá nhiều từ văn hóa Nhật Bản do hội nhập kinh 

tế, quan hệ giao lưu nhiều. 

3. Cùng với thời gian, sự phát triển của xã hội, văn hóa phát 

triển đi theo một chiểu hướng tích cực, các nền văn hóa giao lưu và 

chắt lọc những tinh hoa của nhau để hình thành một giá trị đa dạng 

văn hóa.  

4. Kiến trúc nghỉ dưỡng bắt đầu từ thời La Mã cổ đại với hình 

thức là các nhà tắm công cộng và sau đó bắt đầu từng bước hình 

thành rõ nét ở các thời kì sau đến thời kì ngày nay. 

5. Thế kỉ XVI khi hoạt động thương mại, du lịch phát triển và 

nhu cầu ăn ở - giải trí của con người, đặc biệt là giới thương nhân 

ngày càng cao hình thức lưu trứu ngắn hạn đã bắt đầu xuất hiện, 

Năm 1794, khách sạn đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại New 

York, Mỹ. Từ đó kiến trúc khách sạn nghỉ dưỡng phát triển hoàn 

chỉnh cho tới ngày nay. Ở Việt Nam năm 1880, Continental là khách 

sạn đầu tiên của Việt Nam được xây dựng hoàn thành tại Sài Gòn. 

Và khoảng thời san sau đó rất nhiều khách sạn được xây dựng nhưng 
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ban đầu chưa phổ biến cho người dân. Từ năm 2003 đến nay kiến 

trúc nghỉ dưỡng phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. 

6. Trong kiến trúc nghỉ dưỡng, đa văn hóa sẽ được biểu hiện 

trong hai yếu tố không gian công năng và hình thức kiến trúc. Trong 

không gian công năng biểu hiện qua không gian công cộng, không 

gian riêng tư, không gian phụ trợ. Đối với hình thức đa văn hóa biểu 

hiện qua hình thức mái, tường bao che, cửa, hiên nhà, nền sàn, khung 

kết cấu chịu lực. 

7. Đối với vùng ven biển Trung Bộ, điều kiện tự nhiên rất 

thuận lợi cho việc xây dựng công trình nghỉ dưỡng ven biển, nhưng 

về khí hậu thì là vùng thường xuyên chịu thiên tai nên kiến trúc nghỉ 

dưỡng ven biển Trung Bộ không ngừng tiếp biến để khắc phục khí 

hậu khắc nghiệt.  

8. Ngoài ra, vùng ven biển Trung Bộ với vị trí tiềm năng nên 

đây là vùng đất bị ảnh hưởng của giao lưu văn hóa từ rất sớm, ảnh 

hưởng từ văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ, phương Tây và văn hóa 

truyền thống Bắc Bộ, Nam Bộ nên văn hóa ven biển Trung Bộ hình 

thành các vùng văn hóa đa dạng 

CHƯƠNG 2 – ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TRÚC CỦA TÍNH ĐA 

VĂN HÓA TRONG KIẾN TRÚC NGHỈ DƯỠNG 

2.1. Cộng sinh văn hóa trong kiến trúc 

2.1.1. Kiến trúc nghỉ dưỡng như một tổ hợp đa thành tố 

Trong tổng thể một công trình nghỉ dưỡng thì nó bao gồm nhiều 

thành tố cấu thành từ yếu tố cảnh quan cho đến kiến trúc. Tổng thể 
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cảnh quan sẽ bao gồm địa hình, cây xanh, mặt nước và tổng thể các 

công trình kiến trúc. Trong kiến trúc của công trình nghỉ dưỡng thì 

gồm tổ hợp nhiều thành phần không gian chức năng, các không gian 

công cộng, không gian riêng, khối phụ trợ. (Xem bảng: 2.1.1) 

2.1.2. Tiến trình cộng sinh của kiến trúc trong giao lưu văn 

hóa 

Tiến trình cộng sinh = Nội sinh + Ngoại sinh. 

Ở đây, nội sinh là những yếu tố đã định hình đến một thời điểm 

nào đó của tiến trình phát triển. Ngoại sinh là yếu tố đến từ bên 

ngoài, là sự chọn lựa một cách có ý thức từ các nguồn khác nhau.  

2.1.3. Xu thế cộng sinh văn hóa trong kiến trúc 

Bất kỳ hình thức giao lưu nào cũng phải có sự du nhập của yếu tố 

ngoại sinh vào văn hóa bản địa và luôn luôn xảy ra mối tương tác 

giữa yếu tố nội sinh và yếu tố ngoại sinh. Thứ nhất. Nội sinh lấn át 

ngoại sinh. Thứ hai. Ngoại sinh lất át nội sinh. Thứ ba. Ngoại sinh và 

nội sinh cùng giao lưu tiếp biến. (Xem bảng: 2.1.3) 

2.2. Đặc điểm và mối liên hệ giữa đa văn hóa với kiến trúc nghỉ 

dưỡng 

2.2.1. Đa văn hóa với các học thuyết kiến trúc thế giới 

Đa văn hóa có nguồn gốc xuất phát từ những năm đầu của thế kỉ 

XX. Trên con đường hình thành của mình, tính đa dạng văn hóa biểu 

hiện trực tiếp trong quá trình phát triển của các trường phái kiến trúc 

trên thế giới. Tùy từng thời điểm khác nhau mà biểu hiện của tính đa 

văn hóa trong các thời kì kiến trúc có khác nhau. Và dưới đây luận 
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văn xin bắt đầu phân tích từ trường phái kiến trúc hiện đại (cuối thế 

kỉ XIX – đầu thế kỉ XX). (Xem bảng: 2.2.1) 

2.2.2. Đa văn hóa với không gian công năng trong công 

trình nghỉ dưỡng 

Trong kiến trúc nghỉ dưỡng ngày nay mỗi không gian công năng 

bị ảnh hưởng bởi các khía cạnh văn hóa khác nhau mà từ đó hình 

thành hình thức kiến trúc của không gian đó. Một không gian có hình 

thức đa dạng kết hợp nhiều nền văn hóa kiến trúc hay chỉ mang một 

phong cách kiến trúc nhất định thì nó còn phụ thuộc vào việc bị ảnh 

hưởng như thế nào bới các đặc điểm của tính đa dạng văn hóa tác 

động vào. (Xem bảng: 2.2.2) 

2.2.3. Đa văn hóa với hình thức kiến trúc trong công trình 

nghỉ dưỡng 

Tính đa văn hóa ngoài ảnh hưởng lên yếu tố công năng nó còn 

ảnh hưởng đến yếu tố hình thức trong kiến trúc nghỉ dưỡng. Một 

công trình kiến trúc nói chung và công trình nghỉ dưỡng nói riêng ở 

Việt Nam đa phần đều bị ảnh hưởng bởi tính đa văn hóa và cái nhận 

biết đầu tiên biểu hiện tính đa văn hóa trong kiến trúc là thông qua 

hình thức. (Xem bảng: 2.2.3) 

2.3. Cấu trúc của tính đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ dưỡng 

2.3.1. Cấu trúc của tính đa văn hóa 

Theo Trần Ngọc Thêm cấu trúc của văn hóa là hệ thống gồm bốn 

thành tố. Văn hóa nhận thức; văn hóa tổ chức cộng đồng; văn hóa 

ứng xử với môi trường tự nhiên; văn hóa ứng xử với môi trường xã 
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hội. Trong cấu trúc của tính đa văn hóa ta đi xét mối quan hệ giữa 

yếu tố ngoại nhập, yếu tố nội địa với bốn thành tố này. (Xem bảng: 

2.3.1) 

2.3.2. Cấu trúc của tính đa văn hóa trong khía cạnh công 

năng 

Cấu trúc của tính đa văn hóa trong khía cạnh công năng được thể 

hiện qua ba yếu tố: văn hóa nhận thức; văn hóa tổ chức đời sống 

cộng đồng; văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. Dựa trên (bảng: 

2.3.1). Cấu trúc của tính đa văn hóa, có thể chia yếu tố liên quan đến 

khía cạnh công năng trong văn hóa nhận thức thành hai yếu tố là 

“chính – phụ”. Yếu tố liên quan đến khía cạnh công năng trong văn 

hóa tổ chức cộng đồng thành hai yếu tố “tập thể - cá nhân”. Yếu tố 

liên quan đến khía cạnh công năng trong văn hóa ứng xử với môi 

trường tự nhiện thành hai yếu tố “tận dụng môi trường tự nhiên – cải 

tạo môi trường tự nhiên” và từ đó có mối liên hệ giữa cấu trúc đa văn 

hóa với công năng. (Xem bảng: 2.3.2) 

2.3.3. Cấu trúc của tính đa văn hóa trong khía cạnh hình 

thức 

Về cấu trúc của tính đa văn hóa trong khía cạnh hình thức được 

biểu hiện qua bốn hình thức chính. 

Trong văn hóa nhận thức gồm hai yếu tố là chính – phụ. Văn hóa 

tổ chức đời sống cộng đồng trong khía cạnh hình thức thì được quy 

đổi từ hai yếu tố tập thể - cá nhân thành hai yếu tố nhiều bộ phận cấu 

thành và ít bộ phận cấu thành. Văn hóa ứng xử với môi trường tự 
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nhiên trong khía cạnh hình thức cũng được quy đổi từ hai yếu tố tận 

dụng môi trường tự nhiên và cải tạo môi trường tự nhiên thành hai 

yếu tố là sử dụng vật liệu tự nhiên và sử dụng vật liệu nhân tạo. Văn 

hóa ứng xử với môi trường xã hội là hình thức biểu hiện của yếu tố 

đa văn hóa. Mối liên hệ của cấu trúc tính đa văn hóa trong khía cạnh 

hình thức kiến trúc nghỉ dưỡng. (Xem bảng: 2.3.3) 

Kết luận chương 2 

1. Kiến trúc nghỉ dưỡng bao gồm một tổ hợp các thành phần 

không gian trong một phức hợp hoàn chỉnh như địa hình, mặt nước, 

cây xanh và kiến trúc trong tổng thể (kiến trúc nhỏ). Các thành phần 

không gian trong tổng thể đó, mỗi thành phần không gian lại được tổ 

hợp lại bằng nhiều không gian nhỏ hơn. Các không gian đó tổ hợp lại 

trong các nhóm thành tố. Thành tố văn hóa, thành tố xã hội, thành tố 

văn hóa – xã hội, thành tố giải trí, thành tố nghỉ ngơi.  

2. Tiến trình cộng sinh trong kiến trúc bao gồm yếu tố nội sinh, 

những yếu tố đã định hình đến một thời điểm nào đó của tiến trình 

phát triển. Kết hợi với yếu tố ngoại sinh yếu tố đến từ bên ngoài, 

đúng hơn là sự chọn lựa một cách có ý thức từ các nguồn khác nhau. 

3. Sự giao lưu của yếu tố ngoại sinh vào văn hóa bản địa và 

luôn luôn xảy ra mối tương tác giữa yếu tố nội sinh và yếu tố ngoại 

sinh. Yếu tố nội sinh lấn át yếu tố ngoại sinh, yếu tố ngoại sinh lấn át 

yếu tố nội sinh, yếu tố nội sinh và ngoại sinh kết hợp lại với nhau. 

4. Đa văn hóa được biểu hiện trong các trường phái kiến trúc. 

Kiến trúc hiện đại, kiến trúc hữu cơ, kiến trúc tân duy lý, kiến trúc 
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hậu hiện đại, kiến trúc chuyển hóa luận, kiến trúc cộng sinh, kiến 

trúc bản địa mới, kiến trúc công nghệ cao, kiến trúc sinh thái, kiến 

trúc giải tỏa kết cấu. 

5. Đa văn hóa hình thành các đặc điểm cơ bản. tính áp chế, tính 

chuyển hóa, tính tối thiểu, kết nối vi mô với yếu tố tự nhiên (Thành 

tố tự nhiên xuất hiện trong mọi giới hạn không gian và thời gian), 

tính phức hợp, tính đóng, tính nửa đóng nửa mở, tính mở và có mối 

liên hệ với không gian công năng trong các không gian thuộc các 

nhóm thành tố giải trí, nghỉ ngơi, văn hóa, xã hội, vừa văn hóa vừa 

xã hội. 

6. Đa văn hóa ảnh hưởng đến hình thức kiến trúc là ảnh hưởng 

lên các thành phần cấu tạo lên công trình kiến trúc bao gồm mái, mái 

hiên; kết cấu bao che; cửa đi, cửa sổ; hiên, lô gia; kết cấu chịu lực 

qua các yếu tố ngoại nhập và yếu tố nội địa. 

7. Cấu trúc của văn hóa là hệ thống gồm bốn thành tố. Văn hóa 

nhận thức; văn hóa tổ chức cộng đồng; văn hóa ứng xử với môi 

trường tự nhiên; văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. Dựa trên cơ 

sở đó mà ta có cấu trúc của đa văn hóa qua yếu tố ngoại nhập và yếu 

tố nội đia.  

8. Cấu trúc của tính đa văn hóa chia yếu tố liên quan đến khía 

cạnh công năng trong văn hóa nhận thức thành hai yếu tố là “chính – 

phụ”. Yếu tố liên quan đến khía cạnh công năng trong văn hóa tổ 

chức cộng đồng thành hai yếu tố “tập thể - cá nhân”. Yếu tố liên 

quan đến khía cạnh công năng trong văn hóa ứng xử với môi trường 
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tự nhiện thành hai yếu tố “tận dụng môi trường tự nhiên – cải tạo 

môi trường tự nhiên”. Qua đó xác định mối liên hệ giữa không gian 

công năng với các yếu tố này. 

9. Cấu trúc của đa văn hóa trong khía cạnh hình thức chia yếu 

tố liên quan trong văn hóa nhận thức gồm hai yếu tố là chính – phụ. 

Văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng gồm hai yếu tố nhiều bộ phận 

cấu thành và ít bộ phận cấu thành. Văn hóa ứng xử với môi trường tự 

nhiên gồm hai yếu tố sử dụng vật liệu tự nhiên và sử dụng vật liệu 

nhân tạo. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội là hình thức biểu 

hiện của yếu tố đa văn hóa. Qua đó xé mối quan hệ liên quan giữa 

các bộ phận cấu thành nên không gian với các yếu tố của cấu trúc đa 

văn hóa. 

CHƯƠNG 3 – BIỂU HIỆN CỦA TÍNH ĐA VĂN HÓA TRONG 

KIẾN TRÚC NGHỈ DƯỠNG VEN BIỂN TRUNG BỘ VIỆT 

NAM 

3.1. Thành tố không gian biểu hiện tính đa văn hóa trong công 

trình nghỉ dưỡng 

3.1.1. Thành phần không gian cảnh quan 

Cảnh quan là thành phần rất quan trọng trong tổng thể công trình 

nghỉ dưỡng. thành phần không gian cảnh quan trong kiến trúc nghỉ 

dưỡng là: yếu tố địa hình, mặt nước, cây xanh, kiến trúc trong tổng 

thể. 

Địa hình. Bao gồm các yếu tố tự nhiên, yếu tố nhân tạo. Mặt 

nước. Bao gồm các yếu tố tự nhiên như biển, hồ tự nhiên. Yếu tố 
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nhân tạo là các hồ bơi, hồ nhân tạo, thác nước. Cây xanh, vườn cảnh 

quan bao gồm yếu tố tự nhiên là vùng cây xanh, thảm cỏ có sẵn trong 

địa phận khu đất. Yếu tố nhân tạo là khu vực cây xanh, được thiết kế. 

Các công trình kiến trúc trong tổng thể. Bao gồm các khối kiến trúc 

chính và các khối kiến trúc phụ trong khu nghỉ dưỡng. 

Biểu hiện của tính đa văn hóa trong thành phần không gian cảnh 

quan. (Xem bảng: 3.1.1) 

3.1.2. Thành phần không gian công năng 

Như đã làm rõ ở phần đặc điểm và mối liên hệ giữa đa văn hóa 

với không gian công năng trong kiến trúc nghỉ dưỡng, thì các không 

gian công năng được tổ hợp vào chung các thành tố chính: thành tố 

văn hóa – xã hội, thành tố văn hóa, thành tố xã hội, thành tố giải trí, 

thành tố nghỉ ngơi. Biểu hiện của tính đa văn hóa trong thành phần 

không gian công năng. (Xem bảng: 3.1.2a và bảng 3.1.2b) 

3.1.3. Yếu tố hình thức 

Đối với kiến trúc nghỉ dưỡng ven biển Trung Bộ thì nhận biết 

biểu hiện của tính đa văn hóa cũng dựa vào hình thức cấu thành nên 

kiến trúc bao gồm: mái, mái hiên; Kết cấu bao che: tường, lam che; 

Cửa đi, cửa sổ; Hiên, Lô gia; Nền nhà; Khung kết cấu chịu lực. Yếu 

tố hình thức biểu hiện tính đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ dưỡng ven 

biển Trung Bộ Việt Nam. (Xem bảng: 3.1.3) 

3.2. Nguyên tắc tổ chức tính đa văn hóa trong công trình nghỉ 

dưỡng 

3.2.1. Nguyên tắc tổ chức công năng đa văn hóa 
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Tổng hợp kết quả từ đặc điểm, cấu trúc và mối liên hệ giữa đa 

văn hóa với không gian công năng trong công trình nghỉ dưỡng. 

Thành phần không gian công năng biểu hiện tính đa văn hóa trong 

kiến trúc nghỉ dưỡng ven biển Trung Bộ Việt Nam. Đưa ra nguyên 

tắc tổ chức công năng đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ dưỡng. (Xem 

bảng: 3.2.1a và 3.2.1b) 

3.2.2. Nguyên tắc tổ chức hình thức đa văn hóa 

Tổng hợp kết quả từ đặc điểm, cấu trúc và mối liên hệ giữa đa 

văn hóa với hình thức kiến trúc trong công trình nghỉ dưỡng. Yếu tố 

hình thức biểu hiện tính đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ dưỡng ven 

biển Trung Bộ Việt Nam. Đưa ra nguyên tắc tổ chức hình thức đa 

văn hóa trong kiến trúc nghỉ dưỡng. (Xem bảng: 3.2.2) 

3.2.3. Nguyên tắc tổ chức cảnh quan đa văn hóa 

Tổng hợp kết quả từ điều kiện tự nhiên – khí hậu, điều kiện văn 

hóa – xã hội hình thành tính đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ dưỡng 

ven biển Trung Bộ Việt Nam. Thành phần không gian cảnh quan 

biểu hiện tính đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ dưỡng ven biển Trung 

Bộ Việt Nam. Đưa ra nguyên tắc tổ chức cảnh quan đa văn hóa trong 

kiến trúc nghỉ dưỡng. (Xem bảng: 3.2.3) 

3.3. Chiều phát triển tính đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ 

dưỡng 

3.3.1. Quan điểm phát triển kiến trúc và kiến trúc nghỉ 

dưỡng trên thế giới 
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Dựa vào các quan điểm kiến trúc của các kiến trúc sư lớn đã định 

hình các phong cách kiến trúc trên thế giới. tổng hợp các quan điểm 

có thể phát triển trong kiến trúc nghỉ dưỡng. (Xem bảng: 3.3.1) 

3.3.2. Xu hướng chuyển đổi giá trị mang tính đa văn hóa 

trong kiến trúc nghỉ dưỡng ven biển Trung Bộ Việt 

Nam 

Trong các thành phần không gian công năng biểu hiện tính đa văn 

hóa thì có một số không gian có tính chuyển đổi giá trị đa văn hóa, 

các không gian này có khả năng phát triển chức năng trong tương lai, 

hình thành giá trị mới trong nó. (Xem bảng: 3.3.2) 

Kết luận chương 3 

1. Phân tích biểu hiện của tính đa văn hóa trong thành phần 

không gian cảnh quan của kiến trúc nghỉ dưỡng ven biển Trung Bộ 

Việt Nam. 

2. Phân tích biểu hiện của tính đa văn hóa trong thành phần 

không gian công năng của kiến trúc nghỉ dưỡng ven biển Trung Bộ 

Việt Nam. Biểu hiện qua các thành tố văn hóa, thành tố xã hội, thành 

tố giải trí, thành tố nghỉ ngơi trong không gian công cộng và không 

gian riêng. 

3. Phân tích biểu hiện của tính đa văn hóa trong yếu tố hình 

thức của kiến trúc nghỉ dưỡng ven biển Trung Bộ Việt Nam. Biểu 

hiện qua yếu tố ngoại nhập và yếu tố nội địa trong các thành phần 

cấu tạo nên hình thức kiến trúc. 
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4. Dựa vào các kết quả đưa ra nguyên tắc tổ chức công năng 

mang tính đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ dưỡng trong các nhóm 

thành tố. Thành tố văn hóa - xã hội. Thành tố xã hội. Thành tố giải 

trí. Thành tố nghỉ ngơi trong không gian công cộng và không gian 

riêng.  

5. Dựa vào các kết quả đưa ra nguyên tắc tổ chức tính đa văn 

hóa trong hình thức kiến trúc nghỉ dưỡng qua các thành phần. Mái, 

mái hiên; kết cấu bao che; cửa đi, cửa sổ; hiên, lô gia; Nền nhà; 

khung kết cấu chịu lực; chi tiết trang trí. 

6. Dựa vào các kết quả đưa ra nguyên tắc tổ chức tính đa văn 

hóa trong tổng thể cảnh quan kiến trúc nghỉ dưỡng qua các thành 

phần. Địa hình, mặt nước, cây xanh, vườn cảnh quan, các khối kiến 

trúc trong tổng thể. 

7. Dựa vào các quan điểm kiến trúc của các kiến trúc sư lớn đã 

định hình các phong cách kiến trúc trên thế giới. tổng hợp các quan 

điểm có thể phát triển trong kiến trúc nghỉ dưỡng. 

8. Trong các thành phần không gian công năng biểu hiện tính 

đa văn hóa thì có một số không gian có tính chuyển đổi giá trị đa văn 

hóa, các không gian này có khả năng phát triển chức năng trong 

tương lai, hình thành giá trị mới trong nó. 

PHẦN III. KẾT LUẬN 

1. Sự hình thành tính đa văn hóa bắt nguồn từ ảnh hưởng của 

việc giao lưu của hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây, Văn 

hóa phương Đông. đối với mỗi quốc gia đều có nền văn hóa truyền 
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thống riêng và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại nhập (phi truyền 

thống) là các nền văn hóa từ quốc gia khác. Ở Việt Nam yếu tố ngoại 

nhập kết hợi với nội địa hình thành đa văn hóa. 

2. Kiến trúc nghỉ dưỡng đã hình thành và trải qua một quá trình 

lịch sử lâu dài để hoàn thiện như ngày nay. Xuất phát từ các nhà tắm 

La Mã cổ đại với mục đích thư giản cho quân đội, đến nay hình 

thành một khu nghỉ dưỡng hoàn chỉnh. Với xu hướng hội nhập toàn 

cầu thì tính đa văn hóa qua các yếu tố nội địa và yếu tố ngoại nhập sẽ 

ảnh hưởng đến kiến trúc nghỉ dưỡng mạnh mẽ và phát triển trong 

tương lai. 

3. Đối với kiến trúc nghỉ dưỡng Việt Nam thì tính đa văn hóa 

ảnh hưởng đến kiến trúc là ảnh hưởng qua yếu tố nội địa, yếu tố 

ngoại nhập. Và điều kiện địa hình, khí hậu, điều kiện văn hóa, xã hội 

quyết định sự hình thành tính đa văn hóa trong khu vực. 

4. Tính đa văn hóa hình thành là do quá trình cộng sinh văn hóa 

xảy ra, tiến trình cộng sinh văn hóa là do yếu nố nội sinh và yếu tố 

ngoại sinh kết hợp với nhau.  

5. Tính đa văn hóa hình thành ở Việt nam là do ảnh hưởng của 

yếu tố nội địa. Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Yếu tố ngoại nhập. 

Trung Quốc, phương Tây, Ấn Độ, Nhật Bản. Đặc điểm của tính đa 

văn hóa cũng chính là đặc điểm văn hóa của yếu tố nội địa và yếu tố 

ngoại nhật. từ các đặc điểm đó hình thành mối liên hệ giữa đa văn 

hóa với kiến trúc nghỉ dưỡng quan công năng và hình thức kiến trúc. 
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6. Cấu trúc của tính đa văn hóa là dựa trên cơ sở của cấu trúc 

hệ thống văn hóa. Trên cơ sở đó xét mối quan hệ của các thành phần 

cấu trúc với yếu tố nội địa và yếu tố ngoại nhập hình thành cấu trúc 

của tính đa văn hóa. Từ đó phân tích cấu trúc của tính đa văn hóa 

trong khía cạnh công năng và hình thức của kiến trúc nghỉ dưỡng. 

7. Dựa trên kết quả đặc điểm và mối liên hệ của đa văn hóa với 

kiến trúc nghỉ dưỡng qua công năng và hình thức kiến trúc. Phân tích 

và làm rõ biểu hiện của đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ dưỡng ven 

biển Trung Bộ Việt Nam. Biểu hiện qua thành phần không gian cảnh 

quan. Biểu hiện qua thành phần không gian công năng và biểu hiện 

qua hình thức kiến trúc. 

8. Tổng hợp kết quả từ. Đặc điểm, cấu trúc và mối liên hệ giữa 

đa văn hóa với kiến trúc nghỉ dưỡng. Thành phần không gian công 

năng, hình thức biểu hiện tính đa văn hóa trong kiến trúc nghỉ dưỡng 

ven biển Trung Bộ Việt Nam. Đưa ra nguyên tắc tổ chức công năng 

đa văn hóa, hình thức đa văn hóa và cảnh quan đa văn hóa trong kiến 

trúc nghỉ dưỡng. 

9. Tổng hợp quan điểm phát triển kiến trúc của các kiến trúc sư 

lớn, định hướng phát triển cho công trình nghỉ dưỡng. và kết quả 

nghiên cứu dẫn đến có một số không gian chức năng có xu hướng 

chuyển đổi giá trị và phát triển trong tương lai trong kiến trúc nghỉ 

dưỡng
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