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ẤN đề ở không chỉ đặt ra ở căn hộ ở.

Căn hộ chỉ là một không gian cư trú của con người, là một cơ sở vật chất để thực hiện những chức
năng tái sản xuất con người về các mặt sinh học, tinh thần, và xã hội. Còn khái niệm ở thì rộng hơn. Ngoài căn
hộ ra, nó còn bao gồm cá lãnh vực phục vụ, dân cư và các đất đai kế cận.
Những đặc điểm nhân khẩu của gia đình như: qui mô, cấu trúc gia đình, giới tính về tuồi tác của các thành
viên cùng những đặc điểm xã hội của họ như tính chất lao động, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, hệ
thống quan hệ xã hội, những định hướng giá trị đều có ảnh hưởng quyết định tới việc hình thành không gian ở.
Những dấu hiệu trên đây tổng hợp lại trong một đặc trưng khái quát là lối sống gia đình quyết định tính chất
chung của nơi ở, quyết định đặc điểm thiết kế quy hoạch căn hộ, quyết định cả cơ cấu tồ chức màng lưới phục
vụ sinh hoạt, văn hoá v.v... Đối với nông dân cá thể, nơi ở chủ yếu là nơi sản xuất, còn đối vời viên chức thành
phố thì nơi ở có chức năng sinh hoạt - nội trợ.
Căn hộ, nơí ở, tạo thuận lợi hoặc gây trở ngại có khi nghiêm trọng cho sự phát triển của gia đình. Những
nghiên cứu xã hội học ở Liên Xô đã cho biết sự phát triển nhà ở tạo tiền đề cần thiết để đảm bảo không khí lành
mạnh trong gia đình để nâng cao trình độ nghiệp vụ, phát triển hoạt động văn hóa.
Nhiều sách báo trên thế giới về khoa học xây dựng, kiến trúc đẵ khẳng định , khi đây dựng nơi ở mới,
những nhu cầu đa dạng, lối sống nhiều vẻ của con người, là một mục tiêu quan trọng được chú ý hàng đầu.
Những loại thông tin về lối sống, về hiệu quả xã hội không thể có được nếu không tiến hành các công trình
nghiên cứu xã hội học. Nghiên cứu vấn đề ở dưới góc độ xã hội học đòi hỏi phải xem xét ý nghĩa đời sống xã
hội đối với không gian ở, và ngược lại. Hoạt động xã hội được đề cập trong chừng mực chúng có liên quan với
tổ chức không gian, còn tổ chức không gian được xem xét với tính cách việc sử đụng không gian bởi con người.
Không gian ở đó bao quát rộng rãi nhiều đặc trưng sinh thái, kể từ những đặc điểm của căn hộ (như số phòng,
diện tích ở, diện tích phụ, thành phần các khu ở và khu phụ), từ trang bị kỹ thuật, tầng gác, vi khí hậu của căn
hộ tới trang bị sinh hoạt và đồ gỗ, bởi cơ sở dịch vụ, tới trình độ phát triển và đặc trưng khí hậu thiên nhiên của
khu vực cư trú.
Vấn đề ở thường đặt ta gay gắt ở thành thị có đông đảo dân cư sống chen chúc và luôn luôn được đề cập
hàng đầu trong xã hội học đô thị.
Ngay từ đầu thế kỷ thứ 18, đô thị hóa tư bản chủ nghĩa đi kèm với còng nghiệp hóa ở Châu âu, đã đẻ ra một
số hiện tượng xã hội mơi. Nạn khan hiếm nhà ở, nạn mại dâm được các nhà từ thiện, các nhà công tác xã hội,
quan tâm nghiên cứu. Đầu thế là thứ XX, dân số thành phố Chicago tăng một cách kỳ lạ gần 16 lần trong 40
năm (từ 1860-1900), rồi lại tăng thêm một triệu trong 20 năm sau. Điều này đã đẻ ra nhiều vấn đề nghiêm
trọng, thu hút sự chú ý của các nhà xã hội học. Trường phái Chicago được hình thành với ((lý thuyết xã hội học
về trật tự xã hội và tinh thần)), với những khái niệm về hệ thống sinh thái, về cân đối, hòng giải quyết sự tăng
trưởng hỗn độn, không kiểm soát được của đô thị. Lịch sử xã hội học thường coi trường phái đó là người khai
sáng ra màn xã hội học đô thị chính thức. Kinh nghiệm nhiều nước đã cho biết mỗi khi cần cải tạo phát triển
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mạnh các đô thị, các nhà ở, không thể có dùng các kinh nghiệm, các cách suy nghĩ cũ mà phải nghiên cứu xã
hội học về đô thị, về ở.
Tới nay, rất nhiên nước trên thế giời, kể cả xã hội chủ nghĩa lẫn tư bản chủ nghĩa, đều đã sử dụng phổ biến
việc điều tra nghiên cứu xã hội học để quản lý xã hội, quản lý đô thị, để giải quyết các chương trình xây dựng
về ở, đã lập nhiều viện nghiên cứu xã hội học, đã tổ chức giảng dạy xă hội học ở nhiều trường đại học. Các
chuyên ngành xã hội học như xã hội học đô thị, xã hội học nông thôn, đều nghiên cứu vấn đề ở. Ngoài ra, còn
có những bộ phận nghiên cứu xã hội học ở từng ngành, từng cơ quan lãnh đạo địa phương. Như ở Liên Xô,
ngoài học viện trung ương nghiên cứu và thiết kế về đô thị, ở Matxcova cũng có bộ phận chuyên trách nghiên
cứu xã hội học về nhà ở. Quận Seremuxkin thuộc thành phố Matxcơva đã lập Hội đồng nghiên cứu xã hội học
gồm 28 người trong đó có những nhà chuyên môn về khoa học kỹ thuật, những người làm công tác Đảng,
những người lãnh đạo kinh tế, đứng đầu là đồng chí thư Đảng của quận. Hội đồng này đã nghiên cứu vấn đề
xây dựng nhà ở, và hiệu quả của hệ thống phục vụ công cộng - sinh hoạt. Tất cả những điểm nói trên cũng cho
thấy rõ ý nghĩa, vai trò của xã hội học đối với việc phát triển nơi ở như thế nào.
Lý luận xã hội học đại cương và chuyên biệt đều có vai trò quyết định đối với nghiên cứu xã hội học về ở.
Nếu không có cơ sở lý luận đó để suy nghĩ, phân tích vấn đề, để dựng bộ khung lý luận và khái niệm cần thiết,
để lập giả thuyết mà bắt tay ngay vào các khâu cụ thể như dặt câu hỏi, đi phỏng vấn quan sát thì không thể nào
đi đến những kết luận có giá trị. Lý luận đó là khâu liên kết các sự kiện thực nghiệm thu thập được với sự khái
quát thành những kết luận khoa học về vấn đề ở. Thiếu lý luận đó thì kết quả sẽ chỉ là thu được những mớ tư
liệu tản mạn, tầm thường, không nói lên đượt thực chất các hiện tượng xã hội, cũng không thể đề xuất được
những mô hình xây dựng, kiên truc tối ưu.

II
Lý luận chuyên biệt cần thiết ở đây trước hết là lý luận về gia đình và nơi ở. Vấn đề ở thường được giải
quyết tại các nước xã hội chủ nghĩa qua hai giai đoạn. Thoạt đầu, mỗi gia đình được phân phối một căn hộ với
nhưng tiện nghi cần thiết, sau đó phấn đấu đảm bảo cho mỗi người một phòng riệng. Trong giai đoạn đầu, nhiều
người phải ở chung một căn hộ một vài buồng, nên khi lựa chọn kiểu căn hộ phải tính toán tỉ mỉ các đặc điểm
nhân khẩu xã hội của gia đình và động thái của những nhân khẩu ấy.
Hiện nay và cả sau này, một trong những dấu hiệu chủ yếu để hình thành kiểu loại căn hộ (đơn vị ở) vẫn là
số lượng người sử dụng căn hộ. Điều đó quyết định trước hết qui mô hay diện tích ở của căn hộ và cũng được
thừa nhận là căn cứ chủ yếu để phân phối nhà ở.
Có thể phân chia các loạt gia đình như sau: 1) gia đình hạt nhân là gia đình gồm một cặp vợ chồng; 2) gia
đình hạt nhân không hoàn chỉnh là gia đình chỉ còn một người trong cặp vợ chồng; 3) gia đình đơn giản là cặp
vợ chồng không có con và người thân thích; 4) gia đình phức hợp là cặp vợ chồng ở cùng người thân thích (cha
mẹ anh chị em); 5) gia đình cơ bản gồm cặp vợ chồng (hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh) cùng con cái ; 6) Gia
đình phức tạp gồm cặp vợ chồng (hoàn chỉnh này không hoàn chỉnh) cùng con cái là người thân thích khác.
Ở Liên Xô, gia đình được quan niệm rộng rãi, bao gồm một cách quy ước cả những người sống một mình
và những nhóm họ hàng chung sống, vì đối với họ cũng phải xem xét vấn đề nhà ở. Để hình thành cơ cấu nhà ở,
cần biết tỷ trọng từng loại gia đình nói trên, số liệu về những loại đồng nhất để tính trước hết đến nhu cầu của
chúng.
Để hình thành các căn hộ cũng cần hiểu rõ chu trình sốngcủa từng gia đình.
Sự phát triển của từng gia đình (hay những chu trình sống trong sự phát triển gia đình) chia làm 3 thời kỳ.
Hai thời kỳ liên quan với sự tạo thành và tan rã của gia đình, với sự thay đổi số lượng của nó. Thời kỳ thứ ba là
thời kỳ ổn định, chỉ có sự biến đổi về tuổi tác và địa vị xã hội của các thành viên. Cần có số liệu về triển vọng
và thời hạn biến chuyển từ chu trình này sang chu trình khác, tức là khi gia đình cần qui hoạch lại mặt bằng căn
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hộ hay cần có một căn hộ ở mới.
Tỉ lệ phần trăm các gia đình tinh theo qui mô, cơ cấu và chu trình sống và cả giới tính của con cái, cung cấp
số liệu cầnn thiết để hình thành căn hộ. Đặc biệt cần biết các dự báo nhưng biến đổi của những số liệu đó trong
tương lai. Ở đây, không những phải tính đến những dấu hiệu nhân khẩu học của gia đình mà cả những nhân tố
kinh tế - xã hội của sự phát triển đất nước.
Ở Liên Xô, việc nghiên cứu các gia đình theo qui mô, cơ cấu chu trình sống và giới tính con cái đã phát hiện
ra có khoảng 500 loại gia đình. Nhưng để phân loạì nhà ở thì không cần đến số lượng lớn như vậy. Căn cứ vào
nhiệm vụ nghiên cứu và đặc điểm gia đình, đã hợp lại số loại gia đình trong khoảng 45 đến 80, rồi xây dựng 10
kiển căn hộ, mỗi kiểu căn hộ thích ứng với một số loại gia đình nhất định. Cùng với sự phát triển kinh tế của xã
hội và sự tăng tiêu chuẩn diện tích ở theo đầu người, mối tương quan giữa kiểu căn hộ và loại gia đình sẽ thay
đổi.
Để xác định những yêu cầu của gia đình đối với nơi ở thì ngoài đặc điểm nhân khẩu còn cần tính đến đặc
điểm xã hội. Điều đó sẽ đảm bảo cho dân cư có nơi ở đáp ứng được nhu cầu mọi mặt của họ và sẽ nâng cao hiệu
quả xã hội của vốn đầu tư cơ bản về ở.
Trong một thời gian dài trước đây, địa vị xã hội của gia đình thường được xác định theo người đứng đầu gia
đình. Ngày nay, có sự phát triển bình đẳng của các thành viên trong gia đình thì cần xác định tiêu chuẩn địa vị
xã hội của gia đình cho phù hợp với điều kiện lịch sử mới. Tiêu chuẩn đó có thể là lối sống gia đình, một chỉ số
phức hợp nhất được sử dụng nhằm mục đích phát triển nhà ở. Cần tính đến lối sống gia đình thuộc những nhóm
xã hội khác nhau. Hợp lý nhất là phân chia nhóm dân cư trong từng giai cấp, theo tính chất lao động và mức độ
phức tạp của lao động.
Nghiên cứu lối sống của các nhóm xã hội riêng biệt, và tiếp đó nghiên cứu những mô hình tương ứng về ở là
giai đoạn nghiên cứu cuối cùng trong việc dự kiến tạo thành nơi ở. Trong những giai đoạn đầu cần xem xét từng
đặc trưng xã hội riêng biệt của gia đình. Với tình hình nghiên cứu hiện nay, do thiếu những chỉ báo xã hội phức
hợp về toàn bộ gia đình nên thường phải nghiên cứu từng đặc trưng xã hội của mỗi thành viên, từ đó tìm ra
những yêu cầu riêng biệt, khác nhau đối với nơi ở, rồi liên kết chúng lại thành những yêu cầu chung của cả gia
đình.
Gia đình với tính cách một hệ thống hoạt động xã hội được phân làm 3 loại.
1. Gia đình có mức độ quan hệ qua lại cao.
2. Gia đình có mức độ quan hệ qua lại bình thường.
3. Gia đình có mức độ quan hệ xã hội qua lại thấp.
Những đặc điểm trên của gia đình thường được thể hiện trong cơ cấu các khu ở của cán bộ (mức độ cách ly
của các khu, qui mô các khu chung toàn gia đình), trong cơ cấu hệ thống phục vụ và, chủ yếu, trong các cơ sở
văn hóa và nghỉ ngơi.
Đặc biệt quan trọng đối với việc tạo thành nơi ở là định hướng giá trị của gia đình, tức là khuynh hướng về
hoạt động văn hóa, tinh thần hay về các vấn đề sinh hoạt nội bộ.
Nhìn chung, gia đình tiến triển từ gia đình là tế bào sinh hoạt - sản xuất của xã hội, qua gia đình sinh hoạt nội trợ , tới gia đình sinh hoạt - văn hóa. Sự phát triển đó gần trực tiếp với sự phát triển của căn hộ, mà từ đó
hoạt động sản xuất và khu vực sản xuất đã dần dần tách ra. Hiện nay, ở các nước phát triển, cả hoạt động sinh
hoạt nội trợ cũng đang dần dần được tách ra do nhiều hoạt động sinh hoạt - nội trợ đã được xã hội hóa tới cao
độ. Ở các nước đó, lao động sáng tạo, giáo dục toàn diện con cái, tập luyện thể dục thể thao đang có khuynh
hướng tràn vào căn hộ thuộc các nhóm xã hội có trình độ văn hoá cao.
Như vậy những dấu hiệu nhân khẩu và xã hội của gia đình và những yêu cầu của gia đình đối với nơỉ ở rất
đa dạng. Mô tả những đặc trưng khác nhau đó của gia đình mà không xác định tương quan giữa chúng thì tuy có
đem lại hiểu biết quan trọng nhưng còn tản mạn. Cho nên điều quan trọng là phải xác lập hệ thống những dấu
hiệu gia đình theo mức độ quan hệ của chúng với căn hộ và với những yếu tố của nó.
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Động thái trong đời sống gia đình hình thành từ động thái trong sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần hay theo
mùa của gia đình và từ sự phát triển của gia đình với tinh cách nột cơ thể thống nhất.
Động thái trong sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần, theo mùa được đảm bảo bằng thành phần các khu trong
nhà ở, bởi trang bị của chúng, bởi sự thay đói hình thức hoạt động và đặc điểm phân bố các cơ sở dịch vụ trong
hệ thống nhà ở.
Chu trình sống của gia đình và cá nhân thay đổi thì sinh hoạt và yêu cầu của họ đối với cơ cấu và đặc điểm
chất lượng nơi ở cũng thay đổi. Cho nên, cần xác định khả năng và thời hạn quá độ của gia đình từ thời kỳ
trước sang thời kỳ sau để có thể tính toán chính xác thời gian thích ứng của mỗi gia đình với một kiểu căn hộ
nhất định.
Tùy theo tính chất, cơ cấu gia đình và chu trình sống, mỗi gia đình có thể được thỏa mãn về nhà ở trong
một thời hạn khác nhau. Điều đó cũng liên quan đến cả lãnh vực phục vụ. Căn hộ càng được thiết kế tốt, càng
tính nhiều đến nhu cầu của gia đình theo cơ cấu và chu trình sống thì thời hạn hao mòn vô hình của nó càng
dài. Phát triển nghiên cúu theo hướng đó, có thể xác định số phần trăm cư trú ổn định hay sẽ di cư.
Đối với vấn đề kéo dài thời hạn cư trú của giạ đình trong cùng một căn hộ (hay là kéo dài thời hạn hao mòn
vô hình của căn hộ) thì vấn đề, phức tạp nhất là thỏa mãn những nhu cầu biến đổi của gia đình có liên quan tới
sự thay đối qui mô của nó, tới yêu cầu thay đổ qui mô căn hộ.
Ngoài sự phát triển của từng gia đình, sự phát triển của tống thể các gia đình cũng có ý nghĩa quan trọng
đối với việc phát triển xây dựng nhà ở hàng loạt.
Sự phát triển tổng thể các gia đình có hai khuynh hướng: một khuynh hướng biến động của toàn bộ các gia
đình trên đất nước hoặc trong dân cư đô thị hay dân cư nông thôn. Khía cạnh này liên quan đến khuynh hướng
biến đổi trong tỉ lệ các gia đình có thành phần số lượng khác nhau hay trong cơ cấu các gia đình (như phần gia
đình cơ bản tăng lên v.v..), điều đó dẫn đến sự cần thiết phải thay đổi tỉ lệ các căn hộ có kiểu khác nhau trong
vốn nhà ở của đất nước. Hai là khuynh hướng phát triển của một tập hợp gia đình sống ở một nơi cụ thể. Khía
cạnh thứ hai này phản ánh những mâu thuẫn giữa cơ cấu một tập hợp gia đình với không gian sinh sống, với
nơi ở. Có được thông tin xác định về cơ cấu nhân khẩu xã hội của dân cư đến ở một khu ở mới thì có thể
nghiên cứu những biến đổi của nó, nói trước được nhu cầu của dân cư đó sẽ diễn biến theo hướng nào và như
vậy cho phép chuẩn bị sắp sếp để tăng thời hạn hao mòn vô hình của nơi ở mới và nâng cao hiệu quả xã hội.
của nó.
Mức độ tương quan giữa cơ cấu và động thái dân cư với cơ cấu nơi ở gây ra những hậu quả xã hội rất to lớn
trong các thành phố nói chung và đặc biệt là trong các thành phố mới. Những nơi ở mới không tính đến động
thái của dân cư và những nhu cầu của nó làm cho sinh hoạt khó khăn và nhiều người phải di cư đi nơi khác.

III
Nơi ở là bộ phận cấu thành chủ yếu trong đô thị và cũng là bộ phận cấu thành quan trọng của nông thôn.
Nơi ở sẽ không được hiểu biết đầy đủ nếu nghiên cứu nó tách biệt với sự vận động và phát triển của đô thị và
nông thôn.
Đô thị giống như một cơ thể sống luôn luôn tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng mọi mặt cuộc sống của
mình: kinh tế xã hội, văn hóa. Nội dung chức năng tái sản xuất đó là đảm bảo sự phù hợp giữa các hoạt động xã
hội, giữa nhu cầu của dân cư với môi trường đô thị như về nhà ở, công trình phục vụ công cộng v.v...
Trước hết cần có sự đồng bộ trong đô thị, như cần đảm báo cho sự hoạt động sản xuất của lực lượng công
nhân với cơ cấu và trình độ nghiệp vụ nhất định. Thứ hai, cần có sự thích nghi, như cần bổ sung lực lượng lao
động hiện có cho thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới hoặc là cần giúp cho những người từ nông thốn mới di cư
tới có thể thích nghi được với lối sống đô thị, khỏi bị va vấp mạnh. Cả hai yêu cầu về đồng bộ và thích nghi nói
trên đều đòi hỏi có cơ sở vật chất xã hội tương ứng (như trường sở, nhà ở, tiện nghi, hệ thống phục vụ công
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cộng v.v....) Thứ ba là cần xác định thứ tự ưu tiên của các hoạt động, chẳng hạn có ý kiến đã cho rằng muốn cho
sản xuất phát triển nhanh thì khoa học, kỹ thuật, văn hoá phải phát triển trước: nếu đúng như vậy thì cơ sở hạ
tầng xã hội cần thiết cho sự phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa phải vượt lên trước.
Chức năng tái sản xuất của đô thị còn được xem xét về mặt cơ cấu. Để giải quyết tốt các vấn đề đô thị, cần
đảm bảo tính phức hợp, tính toàn vẹn của mọi lĩnh vực hoạt động. Cần chủ ý mọi mặt hoạt động cho nhịp
nhàng, ăn khớp: cả về kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, quản lý v.v... Như hoạt động xã hội không thể tách khỏi
hoạt động kinh tế là nhân tố quyết định. Nhưng chỉ quan tâm đến kinh tế sẽ không đủ vì chính con người là
thành phần chủ yếu troug lực lượng sản xuất, là động cơ lao động, những nhân tố ảnh hưởng đến động cơ đó
như điều kiện ăn, ở, nghỉ ngơi, giải trí là vô cùng quan trọng. Cần phải nhìn trước đến cả những nhân tố sẽ có
tầm quan trọng lớn sau này như khía cạnh sinh thái. Các nước có công nghiệp phát triển cao nay đã thấm thía
việc thiếu tính toán trước đến những hậu quả xã hội của việc khai thác mạnh mẽ các nguồn năng lượng, nhiên
liệu, khai thác thiên nhiên nói chung. Cần lưu ý rằng tính toàn vẹn về mặt cơ cấu ở đây không phải là con số
cộng đơn thuần các nhân tố mà là sự liên hệ hợp qui luật của mọi nhân tố có tương quan.
Trong quá trình nghiên cứu đô thị, còn một vấn đề rất quan trọng là xác định phương hướng phát triển, xác
định mục tiêu cần đạt tới của đô thị trong từng thời kỳ để trên cơ sở đó có thể đánh giá đúng đắn, sâu sắc (đánh
giá theo quá trình phát triển), để khỏi mất phương hướng trước những chiều hướng đa dạng, phức tạp, có khi
trái ngược nhau của các hiện tượng đô thị, nhằm thiết kế, xây dựng đúng với tình chất của nó là thiết kế cho
tương lai.Việc dự đoán phương hướng và xác định mục tiêu cần dựa chặt chẽ trên phương pháp luận khoa học
của chủ nghĩa duy vật lịch sử, chủ nghĩa cộng sản khoa học, của lý thuyết đô thị hóa; mặt khác, cần dựa trên
việc thực hiện nghiêm túc các nghiên cứu xã hội học cụ thể giúp nắm bắt tinh hình xã hội thực tế và các dự báo
tương lai từ gần tới xa.
Mục tiêu được chú ý xác định trong sự phát triền đô thị thường là sự phát triển lực lượng sản xuất và quan
hệ sản xuất. Nhưng thực ra mục tiêu đó vẫn chỉ là biện pháp để đạt tới mục tiêu cao hơn. Đứng hàng đầu và
xuyên suốt mọi hoạt động quản lý đô thị phải là sự lo tính nâng cao các điều kiện vật chất và tinh thần để phát
triển con người.
Loại lý luận khác có quan hệ mật thiết với vấn đề ở là lý luận phát triển nông thôn. Trong nông thôn, nơi ở
biến đổi nhiều cùng với sự biến chuyển của nông thôn trên con đường xã hội chủ nghĩa. Đi đôi với sự biến
chuyển của lực lượng xã hội từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn, từ cá thể sang tập thể, nhà ở gia đình nông thôn
dần dần mất đi chức năng sản xuất là chủ yếu. Các nhà ở sẽ tụ hợp lại gần nhau, tránh phân tán rải rác, để khỏi
ảnh hưởng tới sản xuất lớn và sử dụng thuận lợi các công trình phục vụ công cộng. Cùng với sự phát triển sản
xuất, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá, cùng với việc mở rộng ngành nghề và hình thành nhiều tầng lớp xã
hội khàc nhau, cùng với sự phổ biến lối sống đô thị nhu cầu về ở sẽ rất đa dạng và hướng về nâng cao chất
lượng ở. Nhiều kiểu dạng nhà ở khác nhau sẽ xuất hiện, từ một tầng có vườn, tới nhiều tầng nhiều căn không có
vườn, và trang bị tiện nghi nhà ở cũng sẽ thay đổi từ đơn giản như nước giếng đèn dầu tới hiện đại như nước
máy đèn điện, nhà xí máy giống như ở thành thị.
Nông thôn xã hội chủ nghĩa có hai chức năng chủ yếu là phát triển sản xuất và phát triển xã hội. Mục đích
phát triển xã hội ở nông thôn là thoả mãn càng nhiều càng tốt (trong một mức độ phát triển nhất định của xã
hội) những nhu cầu nhiều vẻ của dân cư nông thôn và xích gần những điều kiện sống, mức sống và lối sống của
dân cư thành thị. Khả năng khắc phục những khác biệt xã hội giữa thành thị và nông thôn là một ưu thế lớn lao
của xã hội xã hội chủ nghĩa. Việc khắc phục này được coi là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài trong đó vấn đề ở
có vai trò quan trọng hàng đầu.
Sự phát triển nhà ở và hệ thống phục vụ công cộng, sự cải tiến quy hoạch lãnh thổ quần cư sẽ đóng góp rất
hiệu quả vào việc khắc phục nhiều khác biệt bằng cách sẽ tập trung nông dân trong một số hữa hạn điểm dân cư
có những tổ chức phục vụ hàng ngày và định kỳ, bằng cách sẽ hình thành những hệ thống quần cư liên kết dân
cư thành thị và nông thôn trong cùng một tổng thể xã hội, bằng cách thoả mãn những nhu cầu của các gia đình
về nhà ở có tiện nghi, nâng cao mức độ phục vụ sinh hoạt lên bằng mức ở thành thị san bằng những điều kiện
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học tập văn hoá so với thành thị, xã hội hóa giáo dục đối với thiếu nhi và thanh niên nông thôn, tạo điều kiện
nghỉ ngơi giải trí cô nội dung phong phú, thỏa mãn những nhu cầu về bảo vệ sức khoẻ và chữa bệnh.
Ngoài việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển xã hội ở nông thôn, nơi ở còn sẽ góp phần
thực hiện hai chức năng khác của nông thôn là chức năng nghỉ ngơi, giải trí, chữa bệnh, khôi phục sức lực vật
chất và tinh thần cho người lao động thành thị và chức năng ((phi đô thị hóa)) đảm bảo những điều kiện sinh
hoạt cần thiết cho những nhóm dân cư đô thị lớn tuổi muốn chuyển về sống gần thiên nhiên.
Còn một lý luận chuyên biệt khác gắn mật thiết với đối tượng nghiên cứu xã hội học về ở là lý luận về quan
hệ giữa đời sống xã hội với không gian hình thể . Đặc điểm nhân khẩu xã hội của con người, của các gia đình,
nói chung là lối sống của họ, có ảnh hưởng quyết định đối với lãnh vực xây dựng phi sản xuất, quyết định từ
thiết kế quy hoạch căn hộ tới tồ chức màng lưới cơ sở phục vụ sinh hoạt - văn hóa.
Ảnh hưởng của đời sống xã hội cũng rõ rệt cả trên những phạm vi rộng lớn. Sự phân công lao động xã hội
theo lãnh thổ đạt trình độ cao trong thời đại cách mạng cơ khí đã phát trên mạnh các kiểu quần cư thành thị và
các kiểu ở tại thành thị.
Không gian hình thể có ảnh hưởng trở lại đối với đời sống xã hội. Không gian được xem xét ở đây trong xã
hội học là không gian được con người sử dung, và có những hiệu quả riêng rõ rệt, nghĩa là những hiệu quả
không phải rút ra chủ yếu từ những yếu tố khác có liên quan.
Trước hết, đó là không gian có tác động mà xã hội học gọi là tác động ảnh hưởng. Ảnh hưởng này có thể là
đơn nhất, trực tiếp như ảnh hưởng đến sức khỏe, đến học hành, nghỉ ngơi. Ảnh hưởng có thể là phức hợp theo
nghĩa có khả năng tạo thành những hoạt động tương tác nhất định, giúp cho một số phương thức, một số yếu tố
nào đó dành ưu thế. Chẳng hạn cách bố trí nhà ở và hệ thống dịch vụ sinh hoạt - xã hội xung quanh xí nghiệp
làm tăng ảnh hưởng của xí nghiệp, từ đó sẽ ảnh hưởng tới cả các quan hệ xã hội ngoài phạm vi sản xuất. Những
xung đột, những hệ thống cấp bậc, đẳng cấp trong xí nghiệp cũng dội cả vào các quan hệ gia đình, xóm giềng,
các nơi nghỉ ngơi, giải trí. Ngược lại, nơi ở cách biệt nơi làm việc thì xí nghiệp sẽ mất hiệu lực trên nhiều mặt
Với khả năng ảnh hưởng như vậy, không gian hình thể có thể tạo thành một số tiềm năng, có thể đảm bảo một
sự ổn định nào đó, một sự tái sản xuất nhất định trong cuộc sống.
Không gian hình thể còn có tác động tạo thành quan niệm, tạo thành ý thức. Tác động này tùy thuộc vào các
nhân tố xã hội, chẳng hạn như ở các nước tư bản chủ nghĩa trước đây trung tâm thành phố lớn có nhiều ưu thế,
được đánh giá cao; những ngày nay, trung tâm quá chật chội, chen chúc, đi lại tắc nghẽn môi trường ô nhiễm
nặng, ngoại vi bắt đấu có nhiều ưu thế, được coi là ưu việt. Một ngôi nhà riêng ở ngoại vi trở thành một niềm
hạnh phúc lớn.
Như vậy, không gian hình thế là yếu tố vật chất có thể gây nhiều ảnh hưởng và mang nhiều ý nghĩa. Mọi
phân tích về hiệu quả xã hội của không gian hình thể đều xoay quanh hai nội dung đó.
Nhưng cùng một không gian kiện trúc sẽ ảnh hưởng khác nhau đến con người, có khi trái ngược hẳn nhau,
tùy theo đặc điểm nhân khẩu, đặc điểm xã hội, mô hình văn hóa của họ, cụ thể là tùy theo tuổi tác, giới tính,
thành phần giai cấp, nghề nghiệp, định hướng giá trị của họ.
Đời sống xã hội lại mềm dẻo , co dãn. Cuộc sống thường biết thích nghi trong một khung cảnh không gian
có sẵn và vẫn tìm được sự phát triển theo quy luật của mình trong những khung cảnh không gian khác nhau.
Nếu không thì chẳng có một thành phố nào đã xuất hiện trong lịch sử tồn tại được lâu dài, nếu không, thì cùng
một chế độ xã hội trong những không gian khác nhau đã phải dẫn đến những cấu trúc xây dựng giống như nhau.
Cho nên việc tìm biết những tương quan giữa đời sống xã hội và không gian hình thể nhiều khi rất khó khăn
không phải như một số nhà xã hội học đã quan niệm đơn giản , một chiều rằng những đặc điểm sinh thái của đô
thị quyết định lối sống và văn hóa đô thị, rằng chỉ cần tác động vào những điều kiện vật chất về ở, về trang bị là
có thể làm cho văn hóa và tinh thần con người tự động thay đổi.
Nhà xã hội học đô thị, xã hội học nông thôn quan tâm xây dựng cho tương lai lại còn cần biết tương lai của
nhưng tương quan ấy. Đó là thêm một khó khăn lớn nữa. Vì vậy, trong quá trình phấn đấu thực hiện mục đích
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của mình là đề xuất những điều kiện không gian hình thể nhằm phát triển lối sống mới, nhà xã hội học luôn
gắng sức tìm tòi những con đường tối ưu nhưng tránh tư tưởng cố tìm được những biện pháp duy nhất có thể có.
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