Xã hội học số 4 - 1983

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU CỦA PHÒNG
XÃ HỘI HỌC PHỤ NỮ VÀ GIA ĐÌNH

Trên phạm vi toàn thế giới ngày nay, Xã hội học gia đình ngày càng trở thành
một môn khoa học được phát triển rộng khắp và trở thành một môn khoa học hoàn
chỉnh với đối tượng ngày một phong phú và phương pháp ngày một hoàn thiện. Từ
tám năm qua Phòng Xã hội học Phụ nữ và Gia đình (thuộc Viện Xã hội học) đã
được thành lập và bước đầu đem lại những kết quả nhất định.
Sau ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, bộ phận xã hội học gia đình thuộc
Viện khoa học xã hội miền Nam Việt Nam (nay là Viện Khoa học xã hội tại thành
phố Hồ Chí Minh) đã đi vào nghêin cứu tình hình phụ nữ Việt Nam dưới sự thống
trị của Mỹ- Ngụy và tình hình lao động và tiến bộ của phụ nữ tại các vùng kinh tế
mới.
Trong những năm gần đây, Phòng Xã hội học Phụ nữ và gia đình đã phối hợp
với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh, Ban dân tộc Trung ương, Bộ Tư Pháp, Viện kiểm sát nhân
dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao tiến hành điều tra những vấn đề về vai trò của
người phụ nữ trong lao động nông nghiệp, lao động công nghiệp, tính tích cực xã
hội của người phụ nữ, những vấn đề hôn nhân và gia đình, vấn đề kết hôn và ly
hôn..
Tháng 4 năm 1982, một cuộc điều tra với nội dung trên đã được tổ chức tại ba
huyện: Phong Châu, Tam Đảo, Thanh Sơn thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Trong tổng số
1.200 phiếu điều tra có 600 phiếu phổ cập, 600 phiếu điều tra cá biệt về kết hôn và
ly hôn.
Tháng 6 năm 1982, Phòng Xã hội học Phụ nữ và Gia đình đã nghiên cứu những
vấn đề này tại địa bàn Hà Nội (Nhà máy dệt
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8-3, Quận Hoàn Kiếm…). Trong tổng số 800 phiếu điều tra, có 450 phiếu
nghiên cứu những người đã lập gia đình và 350 phiếu nghiên cứu thanh niên chư
có gia đình.
Những nội dung chủ yếu của các cuộc nghiên cứu trên đây nhằm chuẩn bị các
dữ kiện cho việc đề ra luật hôn nhân và gia đình phù hợp với tình hình mới của đất
nước.
Ngoài ra, Phòng Xã hội học Phụ nữ và Gia đình đã phối hợp với các Phòng
khác của Viện Xã hội học nghiên cứu về nhiều vấn đề như: quỹ thời gian của phụ
nữ tri thức ở khu tập thể Trung Tự; tình hình và dự báo về cơ cấu gia đình ở Hà
Nội; chu trình sống của gia đình; công việc nội trợ trong gia đình; tình hình nuôi
dạy trẻ em ở gia đình và nhà trẻ; định hướng văn hoá của phụ nữ; xu hướng lựa
chọn đối tượng trong tình yêu và hôn nhân…
Hiện nay, Phòng Xã hội học Phụ nữ và Gia đình tiếp tục đi sâu hơn vào các đối
tượng của mình bằng cách phối hợp thực hiện hệ thống đề tài trọng điểm của Viện
là nghiên cứu cơ cấu xã hội – kinh tế và nghiên cứu lối sống tại địa bàn đồng bằng
Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội được tiến hành trong các năm từ 1983 đến 1985.
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