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I. Vấn đề ở trên đất nước ta ngày nay
1. Nghiên cứu về ở là một đề tài Nhà nước mà Viện Xã hội học trong mấy năm qua đã tích cực
tham gia với sự cộng tác của đông đảo các nhà nghiên cứu thuộc các ngành xây dựng, kiến trúc, kinh
tế, địa lý, toán, y tế, văn hóa…
Xây dựng nhiều nhà mới tại Hà Nội và các thành phố, nâng cao trình độ văn hóa trong sinh hoạt
gia đình và nơi ở tại nông thôn, phân phối lại nhà ở và giải tỏa những khu ổ chuột ở những vùng mới
giải phóng, đó là những vấn đề mà Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm và đã đạt được những thành
tựu to lớn.
Tuy nhiên, vấn đề ở của chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả của ba mươi năm chiến
tranh, do dân số tiếp tục tăng nhanh, do sự quá thiếu thốn của một nước từ sản xuất nhỏ đi lên sản xuất
lớn xã hội chủ nghĩa.
Chúng ta giải quyết vấn đề ở trong lúc những nhu cầu vật chất của nhân dân không ngừng tăng lên,
không chỉ về mặt số lượng, mà còn cả về mặt chất lượng. Cách mạng xã hội chủ nghĩa đang tạo ra
những biến đổi căn bản trên mọi lĩnh vực. Lối sống xã hội chủ nghĩa được hình thành đang đưa lại một
nội dung hoàn toàn mới trong sinh hoạt gia đình và từ đó cũng tạo ra những nhu cầu mới về ở.
Từ tình trạng nhà ở thiếu thốn và không hợp lý hiện nay, xã hội học có thể đi vào tìm hiểu những
hậu quả xã hội tất yếu của nó. Những cuộc điều tra xã hội học trên thế giới ngày nay, nhất là ở các
nước tư bản chủ nghĩa, đã nêu lên những tệ nạn xã hội từ tình trạng nhà ở thiếu thốn và khốn khổ của
nhân dân lao động. Gia đình xích mích, hàng xóm bất hòa, trẻ em hư hỏng cùng nhiều hậu quả tiêu cực
khác như lưu manh, trộm cắp, tật bệnh... thường có nguyên nhân từ tình trạng nhà ở của nhân dân.
Ở Việt Nam ta, với chế độ làm chủ tập thể, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đoàn thể tại khu
phố, nhất định đã hạn chế rất nhiều những hiện tượng tiêu cực nói trên. Tuy nhiên, trong điều kiện khó
khăn hiện nay, sự nỗ lực chủ quan của nhân dân cũng chỉ có thể giảm bớt những mặt tiêu cực đó, mà
chưa thể hoàn toàn xóa
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bỏ. Tìm hiểu và phân tích tình hình ấy trong xã hội ta là trách nhiệm của xã hội học. Nhưng vấn đề ở
đây không phải chỉ là nêu lên những hậu quả xã hội của tình trạng nhà ở hiện nay, mà trước hết là phát
hiện ra những khả năng chủ quan của chúng ta, để trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước, với vốn đầu
tư còn quá ít, chúng ta có thể làm gì để có thể một bước cải thiện tình trạng ở của nhân dân?
2. Nhu cầu của con người quyết định đặc điểm của nơi ở. Con người mới Việt Nam, con người làm
chủ tập thể, là một kiểu người khác về căn bản với các kiểu người trong xã hội cũ. Con người ấy mang
sứ mệnh lịch sử mới, có những nhu cầu mới cả trong hoạt động xã hội và cuộc sống riêng tư. Có nắm
được những nhu cầu ấy, có hiểu được xu hướng, nguyện vọng của những con người kiểu ấy mới có
được phương hướng xây dựng, xếp đặt vả đòi mới nơi ở cho thích hợp.
Con người mới trước hết là người lao động được giải phóng, con người đem khối óc và bàn tay xây
dựng cuộc sống hạnh phúc cho xã hội họ, cho gia đình họ và cho bản thân họ. Nơi ở phải tạo cho họ
điều kiện thuận lợi để sau một ngày lao động được nghỉ ngơi tốt, sinh hoạt tốt để hôm sau đi làm được
khỏe hơn, thoải mái hơn năng suất cao hơn. Tóm lại, nơi ở phải là một điều kiện tốt để họ tái sản xuất
ra chính bản thân mình ngày một hoàn thiện. Đó là vì lợi ích của chính người lao động, nhưng trước
hết là vì lợi ích của cả xã hội.
Con người mới là con người lấy tình thương làm lẽ sống. Họ có nhu cầu được sống trong sự đùm
bọc gắn bó của gia đình và xã hội. Họ cần có một chỗ hợp lý, có góc học tập cho con cái, có phòng
riêng tư của vợ chồng, có chỗ nghỉ ngơi cho bố mẹ. và một nơi tối thiểu để tiếp đón những người thân
thuộc, bạn bè... Nơi ở tốt đem lại sự thoải mái và tình yêu thương, nuôi dưỡng những tình cảm lành
mạnh của con người đối với tập thể và xã hội.
Con người mới là con người sẽ phải luôn luôn phấn đấu để làm chủ bản thân mình. Không ngừng
họe tập đang dần dần trở thành một nhu cầu cần thiết của mọi người. Căn hộ phải được sắp xếp như
thế nào bảo đảm cho mọi người sử dụng hợp lý thời gian ngoài lao động chính để họ có điều kiện rèn
luyện và phát triển bản thân qua đọc sách báo, tập thể dục, sinh hoạt văn hóa, thưởng thức nghệ thuật,
v.v..
Với điều kiện kinh tế hiện nay, chúng ta chưa thể nhanh chóng thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu
ấy, nhưng phải coi đó là mục tiêu phấn đấu cần cố gắng đạt được mức tối đa trong quá trình dần dần
hoàn thiện kế hoạch, thiết kế nhà ở, sắp xếp căn hộ.
3. Ngoài thời gian lo động và công tác xã hội, con người sống với gia đình trong phạm vi nơi ở.
Tính chất của gia đình, quan hệ giữa các thành viên và nhu cầu sinh hoạt của họ quyết định nội dung,
hình thức và kết cấu của toàn bộ nơi ở.
Gia đình cổ truyền Việt Nam đã sum họp với tình cảm thương nhà, thương nước, thương người,
thương mình với tinh thần bảo vệ danh dự chung, với những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc,
Tuy nhiên, gia đình Việt Nam vốn từ lâu dựa trên cơ sở của chế độ gia trưởng, chịu ảnh hưởng sâu sắc
của tư tưởng và trật tự phong kiến, đã duy trì nhiều quan hệ bất bình đẳng giữa các thành viên.
Chế độ chiếm hữu tư nhân hướng con người vào những mục tiêu tiền tài và ruộng đất, đã làm nảy
sinh những suy nghĩ ích kỷ và thái độ giả dối, giữa người và người tạo ra không ít bi kịch.
Gia đình cũ đòi hỏi sự sắp xếp nhà ở thích hợp với nó, nghĩa là phù hợp với trật tự gia trưởng và
phân biệt đối xử giữa các thành viên, ông bà, cha mẹ nằm ngồi
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ở giường cao, còn con cháu ở dưới thấp, theo công thức “phụ tử bất đồng sàng” (cha con không được
cùng ngồi một chiếu). Không chỉ người vợ lẽ mới “ăn cơm nguội, ngủ nhà ngoài”, mà mọi người phụ
nữ trong gia đình cũng phải ở những chỗ kém nhất.
Gia đình mới xây dựng trên cơ sở của chủ nghĩa xã hội, đã giải phóng cho mọi thành viên thoát
khỏi sự ràng buộc của kinh tế và trật tự cũ, và cũng từ đó đòi hỏi sự sắp xếp mới trong cách ăn ở trong
nhà. Cái bàn thờ tổ tiên vốn từ lâu đời chiếm một vị trí rộng lớn trong mỗi căn hộ không còn là một
điều thiết yếu. Từ đấy, nỗi thương nhớ cha mẹ, ông bà chân thành hơn, trân trọng hơn, được gìn giữ
chính nơi trái tim con cháu.
Gia đình mới đặt lại toàn bộ những quan hệ giữa các thành viên được bình đẳng hơn, trong sáng
hơn, đằm thắm hơn. Là tế bào của xã hội mới, gia đình mới sẽ thực hiện đầy đủ chức năng thiên nhiên
là tái sản xuất ra những con người mà đất nước đang mong đợi.
Nơi ở cần được nghiên cứu như thế nào để nó dần dần đáp ứng được những nhu cầu nói trên của
gia đình mới.
4. Nước ta vốn là nước nông nghiệp. Nơi ở gắn liền với đồng ruộng và đáp ứng với lối làm ăn cá
thể của nông dân. Nơi ở thích hợp với việc trồng lúa, ngô, khoai ngoài đồng ruộng và với công việc
chăn nuôi, trong vườn và làm nghề phụ trong gia đình.
Nơi ở của nông thôn Việt Nam đã từ lâu đời được bố trí theo đặc điểm kinh tế ấy. Người nông dân
Việt Nam ở trong khu riêng biệt; trong đó “đèn nhà ai nhà ấy rạng”, và trong đó có ao cá, vườn rau, có
chỗ làm nghề phụ như đan lát, dệt vải...
Trên con đường xã hội chủ nghĩa, nông thôn Việt Nam đang biến đổi từ cá thể sang tập thể, từ thủ
công sang cơ giới, từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn, từ mỗi người lo riêng cho gia đình mình đến mỗi
người lo chung cho tập thể và tập thể lo chung cho mọi người. Xu hướng này đang đặt ra việc sắp xếp
lại toàn bộ nơi ở của nông thôn, bảo đảm cuộc sống thoả mái của mỗi người trong phạm vi gia đình và
sự gắn bó của mỗi gia đình đối với toàn thể xã hội, sự phối hợp của mỗi căn hộ riêng lẻ với sự phát
triển của những công trình công cộng: nơi làm việc, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, câu lạc bộ, sân
chơi thể dục thể thao, cửa hàng bách hóa...
Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa sẽ thay đổi bộ mặt của toàn thể đất nước, nhất là của thành thị.
Trên phạm vi thế giới, thành thị đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ phát triển nhanh với sự ra đời của chế độ
tư bản. Thành thị ở Việt Nam được xây dựng và mở rộng dưới sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc. Nó
thích hợp với chế độ thuộc địa Pháp trước đây ở toàn quốc và chế độ thực dân mới gần đây ở miền
Nam.
Ngày nay, vấn đề đô thị hóa được đặt ra ở Việt Nam là sự cải tạo thành thị cũ thành thành thị mới
xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng nhà ở của chúng ta ở thành thị phải dựa trên cơ sở dự báo về thành
quả của công nghiệp hóa và nghiên cứu những nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội để bố trí nơi ở
của nhân dân cho thích hợp với toàn bộ kết cấu của thành thị mới. Phải xảy dựng một hệ thống thương
nghiệp và dịch vụ phục vụ tốt nhất cho các khu nhà ở làm giảm nhẹ công việc nội trợ còn hết sức nặng
nề hiện nay.
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Kế hoạch hóa việc xây dựng thủ đô và phát triển các thành thị trên đất nước chúng ta là một công
trình khoa học cực kỳ to lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành xây dựng với xã hội học và các
bộ môn khoa học khác.
Chúng ta cỏn nhiều khó khăn về kinh tế vả tài chính, nhưng vấn đề khoa học này cần phải được đặt
ra rất khẩn trương ngay từ bây giờ.
5. Chúng ta xây dựng nhà ở của Việt Nam với thuận lợi là tiếp thu được kỹ thuật và kinh nghiệm
phong phú của thời đại. Nhưng việc sử dụng tốt nhất những thành tựu mà thế giới đã đạt được trong
hoàn cảnh nước ta đòi hỏi phải có những cuộc điều tra nghiên cứu trên cơ sở khoa học về những đặc
điểm thiên nhiên Việt Nam cũng như biến đổi trong cơ cấu gia đình và phát triển dân số và cả những
trạng thái tâm lý của nhân dân được hình thành trong lịch sử.
Chúng ta sống trong vùng nhiệt đới với sự oi bức của mùa hè, giá lạnh của mùa đông, độ ẩm
thường xuyên của đất, nước, biến đổi thất thường của thời tiết. Tình hình này đòi hỏi chúng ta không
thể chép nguyên một mẫu nào của nước ngoài để sử dụng cho đất nước. Nhân dân ta trông chờ đầu óc
sáng tạo của những nhà kiến trúc Việt Nam để có những mẫu nhà mát mẻ trong mùa hè, ấm áp trong
mùa đông, bền vững trước gió bão, tiếp thu được nhiều không khí và ánh sáng, giảm bớt được độ ẩm
vốn gây ra nhiều bệnh tật cho con người.
Dân số Việt Nam hiện nay đang tăng lên quá nhanh, cơ cấu gia đình đang biến đổi mạnh mẽ. Nếu
không nghiên cứu kỹ vấn đề này thì không thể xây dựng được những căn nhà phù hợp với xã hội Việt
Nam và với từng kiểu gia đình.
Chúng ta cần nghiên cứu tâm lý của dân tộc trong cách thức bố trí nơi ở của mình. Cuộc sống tình
nghĩa trong phạm vi gia đình, sự tương trợ lẫn nhau giữa những người hàng xóm khi tắt lửa tối đèn,
nhu cầu giao lưu giữa người với người trong phạm vi xã hội, truyền thống hiếu khách và tình cảm kính
già yêu trẻ - đó cũng là những vấn đề cần phải quan tâm khi xây dựng nơi ở và sắp xếp của nhà ở.
Từ hàng ngàn năm nay, nhân dân ta trong cuộc sống thiếu thốn, vất vả, luôn luôn phải chống thiên
tai và địch họa, không thể có đủ nhân lực và tài lực để xây dựng những ngôi nhà qui mô và đồ sộ.
Nhưng lịch sử kiến trúc của dân tộc ta, cách xếp đặt nơi ở, bố trí căn nhà của cha ông đã chứa đựng
biết bao tài năng và trí tuệ. Phân tích sự cấu tạo ở của cha ông, các nhà kiến trúc của ta sẽ phát hiện
trong đó đầu óc sáng tạo trình độ thẩm mỹ, thể hiện tâm hồn cao quí của người Việt Nam trong nơi ơ
nhỏ bé của mình.
Cái bí mật ấy của tâm hồn Việt Nam phải được phát hiện và phát huy trong những công trình kiến
trúc của chúng ta ngày nay.
II. Xã hội học và vấn đề ở trên thể giới ngày nay
Trong mấy thập kỷ gần đây, nghiên cứu về nhà ở không còn là nhiệm vụ riêng của ngành kiến trúc
và xây dựng. Kinh tế học, toán học, sử học, tâm lý học đã được các cơ quan kế hoạch và xây dựng của
Nhà nước sử dụng đem tới những kiến giải bổ ích.
Gần đây, Xã hội học nổi lên như một ngành khoa học đặc biệt quan trọng để phối học với các
ngành khoa học khác, nghiêm cứu toàn bộ vấn đề nhà ở từ các khía cạnh xã hội.
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Kinh nghiệm cho thấy rằng, ở khắp các nước trên thế giới, nơi nào tiến hành xây dựng nhà ở mà
coi nhẹ việc nghiên cứu về các mặt của đời sống xã hội thì tất yếu đi đến thất bại.
Tất cả các loại nước khác nhau trên thế giới ngày nay đều thông qua Xã hội học để thiết lập kế
hoạch hợp lý trong việc xây dựng nhà ở và tổ chức một môi trường sinh sống phù hợp với nguyện
vọng của con người và tiến bộ của xã hội.
Tại các nước xã hội chủ nghĩa, Xã hội học kiến nghị với Nhà nước một kế hoạch xây dựng vừa hợp
lý và tiết kiệm, vừa phục vụ tốt nhất cho đời sóng của nhân dân.
Tại các nước tư bản chủ nghĩa, Xã hội học đã góp phần xây dựng những kiểu nhà ở và những khu
nhà ở vừa thích hợp với một xã hội công nghiệp, vừa đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản.
Tại các nước đang phát triển, Xã hội học đang được sử dụng để nghiên cứu những giải pháp hữu
hiệu nhất nhằm nhanh chóng khắc phục sự khốn cực của nhân dân trong vấn đề ở.
Thành quả nghiên cứu Xã hội học tại các loại nước nói trên giúp cho chúng ta suy nghĩ về nhiều
vấn đề đang đặt ra trên thế giới chung quanh chỗ ở và môi trường ở của nhân dân. Kinh nghiệm trên
càng đem lại cho chúng ta niềm tin tưởng rằng: chỉ dưới chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa, những
vấn đề khó khăn và phức tạp của nhà ở với có những điều kiện đầy đủ để được giải quyết một cách
thuận lợi và có hiệu quả nhất vì lợi ích của nhân dân lao động.
1. Tại các nước xã hội chủ nghĩa, xã hội học ngày càng đóng góp có hiệu quả vào việc nghiên cứu
và giải quyết vấn đề ở. Tại Liên Xô, các công trình nghiên cứu đầu tiên về nhà ở trong đó có xã hội
học xuất hiện vào những năm 20, 30 của thế kỷ này. Công cuộc nghiên cứu được thúc đẩy mạnh mẽ từ
những năm 60. Các nhà khoa học xô viết quan niệm nhà ở như là một hệ thống. Họ phân hệ thống nhà
ở thành các thành tố xã hội (con người và hoạt động sống), kỹ thuật (cấu trúc, thiết bị và vật dụng) và
tự nhiên (các yếu tố của môi trường thiên nhiên và khí hậu bao quanh). Trong hệ thống nhà ở, thành tố
xã hội đóng vai trò chủ yếu bởi vì việc tạo ra các điều kiện hoạt động sống của con người là chức năng
hàng đầu của nhà ở (1) .
Khi nghiên cứu nhà ở với tư cách là một hệ thống lớn và phức tạp, cần thiết phải nghiên cứu liên
ngành-trong đó, Xã hội học đảm nhiệm việc nghiên cứu thành tố cơ bản nhất là thành tố xã hội. Xã hội
học nghiên cứu nó trong mối liên hệ qua lại chặt chẽ với các thành tố khác của hệ thống.
Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học xô viết đã dành sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề gia
đình (cơ cấu và lối sống gia đình) và căn hộ dành cho gia đình, hệ thống phục vụ. Các đề tài nghiên
cứu Xã hội học về cơ cấu nhân khẩu -xã hội, các mối quan hệ của con người, các dạng và cấu trúc của
quá trình hoạt động sống, các mối liên hệ qua lại của những quá trình đó, v.v... đã chiếm một vị trí
thích đáng trong các công trình nghiên cứu về nhà ở. Các công trình nghiên cứu xã hội học này đã
cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho công tác thiết kế qui hoạch và cho việc dự báo sự phát triển
nhà ở và hệ thống phục vụ dân cư.

(1)

Xem: Triển vọng và sự phát triển nhà ở tại Liên Xô, M, Nxb Xây dựng, 1981, tr.8-19.
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Những khuynh hướng phát triển nhà ở hiện đại như đa dạng hóa, chuyên môn hóa nhà ở, phát triển
cấu trúc không gian nhà ở,v.v… cũng đang đòi hỏi sự đóng góp ngày càng lớn của xã hội học.
Song, phạm vi nghiên cứu không chỉ bao gồm những phương hướng nêu trên. Xã hội học mác xít
còn nghiên cứu chính sách nhà ở trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Các nhà khoa học
Hunggari phân tích kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong việc thực hiện kế hoạch xây
dựng nhà ở dài hạn (15 năm). Họ chỉ ra sự hợp lý và bất hợp lý trong chính sách phân phối nhà ở. Họ
phân tích các vấn đề đang đặt ra đối với việc cải tạo, sửa chữa, xây dựng thêm nhà ở. Các vấn đề trong
chính sách đối với nhà thuộc phạm vi sở hữu tư nhân cũng được xem xét. Họ cũng dành sự quan tâm
thích đáng tới vấn đề thị trường nhà ở.
Sự tác động về mặt xã hội của các quá trình kinh tế đến vấn đề nhà ở cũng trở thành đối tượng
nghiên cứu của xã hội học (2) .
Trong quá trinh phát triển, Xã hội học ở các nước xã hội chủ nghĩa anh em đang vươn lên thực hiện
chức năng của mình là đóng góp vào việc xây dựng luận cứ khoa học và thực tiễn cho các chính sách
kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách nhà ở.
Tuy nhiên, một số nước xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đô thị và nông thôn vẫn còn
chưa chú ý đầy đủ đến các khía cạnh xã hội của những quá trình ấy. Ở một số nơi trong qui hoạch đô
thị, các nhân tố xã hội học không được chú ý đúng mức, lại đem tuyệt đối hóa các nhân tố không gian
qui hoạch. Từ đó đã nảy sinh sự mất cân đối giữa cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội đô thị.
Sự mất cân đối này không dễ khắc phục một sớm một chiều và ảnh hưởng nhiều mặt tới đời sống dân
cư ở đó (3) .
2. Trong các nước tư bản chủ nghĩa, nhiều công trình nghiên cứu xã hội học tập trung vào việc
vạch rõ trách nhiệm của Nhà nước trong đời sống xã hội đô thị, đòi hỏi Nhà nước phải có chính sách
xã hội hợp lý về nhà ở. Nhiều nghiên cứu chú trọng tới vai trò của nhà ở trong quá trình tái tạo sức lao
động của công nhân trong hệ thống sản xuất; yêu cầu Nhà nước phải phát huy chức năng của mình là
công việc cải thiện những điều kiện ở của cư dân (4) . Nhiều công trình khác đã quan tâm nghiên cứu
nhu cầu phong phú của dân cư, chú ý tới thị hiếu tiêu dùng và khả năng tiêu dùng của mọi nhóm nhân
khẩu -xã hội, mọi tầng lớp xã hội.
Do mục đích lợi nhuận, ở các nước tư bản chủ nghĩa đã hình thành một mạng lưới dịch vụ đô thị
hết sức phát triển và các phương thức phục vụ linh hoạt và đa dạng. Xã hội học tại các nước này đã
góp phần vào việc luôn luôn cải tiến các hoạt động dịch vụ này.
Có những công trình xã hội học nghiên cứu hiệu quả của một số chương trình xã hội về nhà ở.
Chẳng hạn, công trình của Castetle M. đã phân tích cuộc “canh tân

(2)

Xem: Về chính sách nhà ở của chúng ta, Budapet, 1982.
Xem: Kogan L.B. Về vai trò của các nhân tố xã hội học trong việc hình thành môi trường không gian hình thể của đô
thị, trong dự báo khoa học về sự phát triển và hình thành các thành phố xô viết trên cơ sở của tiến bộ xã hội và khoa họckỹ thuật, M,1969.
(4)
Magri S. Chính sách nhà ở và những nhu cầu về công nhân, Trung tâm xã hội học đô thị. P. 1972. So sánh những hệ
thống dịch vụ đô thị. London, 1977.
(3)
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đô thị” ở Mỹ (5) . Tổng thống Mỹ Johnson đã lấy chương trình “canh tân đô thị” làm một trong những
trụ cột của các mà ông ta gọi là “Xã hội vĩ đại”. Chương trình này có mục tiêu là cung cấp cho mỗi gia
đình Mỹ “một nhà ở đàng hoàng và một cảnh quan thích đáng”. Nó đưa ra một đạo luật về nhà ở, qui
định việc xây dựng nhà ở công cộng với giá tiền thuê nhả phải chăng.
Trên thực tế các mục tiêu của chương trình này đều không thực hiện được. Một chương trình kéo
dài 18 năm liền và hết sức tốn kém đã thất bại là do nó đã bỏ qua những mâu thuẫn xã hội gay gắt phát
sinh trong quá trình thực hiện. Các nhà xã hội học các nước tư bản đã thấy rõ là tài chính và kỹ thuật
chưa phải là những yếu tố quyết định sự thành công của một chương trình. Các nhân tố xã hội đã đóng
một vai trò rất quan trọng trong một chương trình nhà ở.
Tại các nước đang phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, cùng với vấn đề ăn, vấn đề ở cũng
là vấn đề xã hội gay gắt nhất, cấp thiết nhất. Nổi bật lên trong các vấn đề xã hội về ở là vấn đề nhà ổ
chuột. Nhiều quốc gia đã đưa ra các chương trình giải tỏa khu ổ chuột, nhằm xóa bỏ chúng. Nhiều
công trình được tập trung đầu tư về tài chính, vật tư, kỹ thuật. Song có những khu ổ chuột phải giải tỏa
đi, giải tỏa lại nhiều lần hoặc phá bỏ ở nơi này thì lại mọc lên ở nơi khác. Nhiều công trình xã hội học
đã làm sáng tỏ nguyên nhân thất bại của những chương trình này. Hóa ra là, khi khởi thảo chương trình
người ta chỉ chú trọng đến các nhân tố tài chính và kỹ thuật mà bỏ qua các nhân tố xã hội. Trong quá
trình thực hiện việc giải tỏa khu ổ chuột, họ đã gặp phải hàng loạt điều bất ngờ.
Cơ cấu dân cư khu ổ chuột đất đa dạng. Nó không chỉ bao gồm những người thất nghiệp, những
người làm nghề tự do, những kẻ lang thang mà cả những viên chức cấp thấp, công nhân có tay nghề
không cao. Thu nhập của mọi lớp người này tuy có khác nhau nhưng nhìn chung đều rất thấp. Phần lớn
cư dân ở khu ổ chuột không có khả năng thanh toán tiền thuê nhà ở thuộc những khu nhà mới mà
người ta xây dựng cho họ, dù rằng đó là những ngôi nhà rẻ tiền nhất. Hầu hết những ngôi nhà mới này
lại được người dân thuộc tầng lớp trung lưu, chưa từng ở khu ổ chuột, đến thuê.
Đông đảo cư dân khu ổ chuột gắn bó với nó như với một phương tiện sinh sống. Những người làm
nghề tự do phải rời khỏi khu ở tồi tàn này đều mất hết khách hàng quen thuộc. Họ không còn giữ được
thu nhập để duy trì mức sống tối thiểu trước đây nữa. Những người làm công ăn lương cũng không
muốn rời bỏ khu ổ chuột. Đến khu ở mới nhiều người trong số đó sẽ mất thêm chi phí đi lại trong toàn
bộ ngân sách gia đình vốn đã ít ỏi. Những người thất nghiệp rời bỏ khu ổ chuột đến nơi ở mới lại càng
gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm. Bởi vì, thường thì khu ổ chuột gần những nơi
dễ kiếm việc làm hơn: Khả năng của họ trả tiền thuê nhà lại càng xấu đi. Gần như mọi nhóm cư dân
khu ổ chuột đều không muốn và không thể tách rời những khu ở lụp xụp này. Phần lớn cư dân các
nhóm này đều tìm các trở lại khu ổ chuột cũ hoặc đến những nơi khác lập các khu ổ chuột mới.
Không phải ngẫu nhiên mà một nhà khoa học nói rằng: “phương pháp duy nhất để triệt tận gốc rễ
các khu ổ chuột là đồng thời triệt luôn những người sống ở đó” (6)

(5)
(6)

Castells. M. Cuộc canh tân đô thị ở Mỹ. Tổng hợp và giải thích những dữ kiện hịên nay. Espace et societés, 1970; N0 1.
Xem: Công tác quy hoạch. Các khu cư trú mọc lên tự phát ở đô thị, Geneve, 1976, tr.60.
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Xã hội học mác xít vạch ra rằng: vấn đề khu ổ chuột, chỉ có thể giải quyết một cách hợp lý chỉ dưới
một chế độ mà lợi ích của nhân dân lao động được đặt lên hàng đầu. Vấn đề không phải là khu ổ chuột
mà là cuộc sống thiết thực của chính những người ở khu ổ chuột ấy.
III. Tình hình ở của Việt Nam và nhiệm vụ của xã hội học
Trong những năm gần đây, ngành kiến trúc và xây dựng Việt Nam đã có nhiều công trình khoa học
và đã thiết kế được nhiều kiểu nhà ở, đáp ứng ngày càng tốt những nhu cầu của nhân dân.
Tuy nhiên những thành tích ấy mới chỉ là bước đầu. Nhà ở là một vấn đề hết sức phong phú và
phức tạp của cuộc sống. Vấn đề này ở Việt Nam càng đòi hỏi phải được giải quyết cấp thiết và hợp lý
nhất trên cơ sở khoa học.
Trong những năm gần đây, một chương trình khoa học kỹ thuật trọng điểm nhà nước được dành
cho vấn đề ở. Viện xã hội học được giao nhiệm vụ nghiên cứu cho khía cạnh xã hội của vấn đề ở. Xã
hội học coi đó là một trách nhiệm to lớn phải được hoàn thành tốt nhất.
Xã hội học không thể một mình nghiên cứu và giải quyết vấn đề ở. Nó phải tiến hành công việc
nghiên cứu với sự hợp tác của nhiều ngành khoa học khác.
Hàng loạt các nhân tố kinh tế, khoa học - kỹ thuật, sinh thái, văn hóa, xã hội đang tác động đến quá
trình giải quyết vấn đề này. Chẳng hạn, sự phát triển dân số quá nhanh. sự tập trung dân cư quá đông ở
các đô thị lớn không cân đối với khả năng đầu tư xây dựng nhà ở và hệ thống phục vụ dân cư, đã làm
cho tình trạng căng thẳng về nhà ở ngày càng gay gắt, chất lượng của hệ thống phục vụ ngày càng thấp
so với nhu cầu.
Về mặt khoa học - kỹ thuật, các phương pháp xây dựng mới cho phép xây dựng nhanh chóng nhiều
khu nhà ở tiện nghi và hiện đại. Về mặt xã hội, sự biến đổi của cơ cấu xã hội, trình độ học vấn và
chuyên môn của cư dân được nâng cao, giao lưu văn hóa ngày càng mạnh đã tạo nên những nhu cầu đa
dạng về nhà ở của các nhóm xã hội khác nhau.
Cơ chế quản lý hành chính bao cấp trong việc quản lý, phân phối vốn nhà ở cùng cũng góp phần
làm cho tình hình nhà ở càng thêm trầm trọng, hệ thống phục vụ dân cư kém hiệu quả, tốc độ xây dựng
nhà ở bị kìm hãm.
Giải quyết vần đề ở là giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu về ở và khả năng về lượng và về chất
nhằm thỏa mãn nhu cầu đó. Vấn đê mấu chốt để giải quyết mâu thuẫn này là huy động tối đa mọi tiềm
năng của đất nước nhằm xây dựng nhà ở và tổ chức tốt môi trường cư trú.
Đứng trước mâu thuẫn ấy, Xã hội học có thể nghiên cứu những gì và như thế nào? Xã hội học
nghiên cứu các nhân tố chi phối sự hình thành và phát triển của nhu cầu về ở các xu hướng biến đổi
của nhu cầu này. Từ đó, Xã hội học nghiên cứu các phương thức thỏa mãn nhu cầu về ở và cả những
phương pháp điều tiết nhu cầu cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện tại. Xã hội học xem xét
nhu cầu về ở với tính đa dạng và khác biệt của các nhóm xã hội khác nhau.
Xã hội học điều tra và phân tích cơ cấu nhân khẩu - xã hội của dân cư, các nhân tố xã hội của xu
hướng biến đổi dân số, cơ cấu và động thái của gia đình, trong
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mối liên hệ chặt chẽ với việc xây dựng nhà ở và tổ chức môi trường cư trú. Môi trường cư trú đã thực
hiện được những chức năng gì, đáp ứng được những nhu cầu nào của dân cư, và các hoạt động của họ
diễn ra trong môi trường đó như thế nào.
Xã hội học còn quan tâm đến sự đánh giá của người sử dụng nhà ở đối với môi trường cư trú của
họ, từ chất lượng nhà ở, chất lượng của hệ thống phục vụ đến nguyện vọng của họ về tổ chức cuộc
sống tại khu ở và sự phát triển tương lai của đô thị và vùng nông thôn.
Một sô nghiên cứu Xã hội học hướng đến việc tìm kiếm các biện pháp xã hội nhằm huy động mọi
tiềm năng của các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trong xây dựng nhà ở và tổ chức môi
trường cư trú, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của Nhà nước cho công tác xây dựng nhà ở và hệ thống
phục vụ trong việc quản lý sử dụng phân phối hợp lý vốn nhà ở hiện có.
Được giao nhiệm vụ nghiên cứu lớn như vậy, Viện Xã hội học đã khẩn trương triển khai nghiên
cứu và nghiêm túc thực hiện hệ thống đề tài đã được vạch ra.
Viện Xã hội học đã tổ chức hàng loạt cuộc điều tra xã hội học trên nhiều địa bàn thuộc thủ đô Hà
Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long và cả các
vùng kinh tế mới. Trong ba năm đầu nghiên cứu, Viện tập trung vào địa bàn Hà Nội. Các công trình
nghiên cứu đã được tiến hành trên hàng chục khu dân cư của thủ đô như: Thượng Đình, Hàng Bạc,
Trung Tự, Kim Liên, Trần Quí Cáp, Vĩnh Hồ, Bùi Thị Xuân, Trương Định. v.v... Những khu dân cư
này đặc trưng cho cả các cụm công nghiệp và khu thương nghiệp, dịch vụ phát triển, khu nhà mới xây
dựng và khu ổ chuột, khu tập thể và nhà riêng, khu nhà mới và khu phố cũ, khu ngoại vi và khu trung
tâm. Về nội dung, các đề tài nghiên cứu xã hội học trên địa bàn này đã tập trung nghiên cứu, phân tích,
đánh giá tình trạng ở của các dân cư cả về chất và về lượng, đặc điểm nhân khẩu - xã hội, sinh hoạt
trong và ngoài nhà ở, nhu cầu và nguyện vọng về ở, sự đánh giá đối với các giải pháp kiến trúc, vốn
đầu tư xây dựng, hiệu quả kinh tế - xã hội và việc sử dụng vốn đó.
Ngoài ra Viện còn tổ chức đông đảo cộng tác viên tham gia nghiên cứu những khía cạnh kinh tế xã hội, các vấn đề qui hoạch làng xã mới, xây dựng nhà ở tại nông thôn, trang trí nội thất, nhu cầu và
nguyện vọng của nông dân đông bằng sông Hồng đối với vấn đề ở.
Tại miền Nam, các vấn đề sau đây cũng đã được nghiên cứu: tình hình cư trú miền Nam, đặc điểm
nhân khẩu - xã hội dân cư thành phố Hồ Chí Minh, hiện trạng yêu cầu về ở và khu nhà ở thích hợp của
thành phố này, vấn đề ở trên một số vùng kinh tế mới.
Các vấn đề về qui hoạch, tổ chức xây dựng nhà ở tại thành thị và nông thôn nhà ở và sức khoẻ cũng
được quan tâm nghiên cứu.
Những năm gần đây, Viện Xã hội học tiếp tục nghiên cứu các vấn đề về hệ thống dịch vụ thành
phố Hồ Chí Minh, vấn đề ở tại một xã đồng bằng sông Cửu Long, vấn đề chuyển cư đến các vùng kinh
tế mới. Tại các thành phố phía Bắc, tiếp theo việc nghiên cứu tác động của nơi ở đến sinh hoạt của trẻ
em đã triển khai nghiên cứu vấn đề ở đối với người về hưu và đối với thanh niên. Tại Hà Nam Ninh,
Thái Bình, vấn
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đề ở và lối sống gia đình nông dân đã được nghiên cứu. Từ đầu năm 1985, tại vùng ngoại thành Hải
Phòng, vấn đề ở của nông dân được xem xét trong quá trình phát triển nông thôn xã hội chủ nghĩa, tổ
chức lại sản xuất nông nghiệp và dưới -tác động của quá trình đô thị hoá. Sự phát triển nhà ở của một
xã nông nghiệp thuần túy và sự hình thành nhanh chóng hệ thống nhà ở tại thị trấn mới Núi Đèo đã
được phân tích.
Đặc biệt, vấn đề chống quan liêu bao cấp trong chính sách nhà ở đã được triển khai và khẩn trương
nghiên cứu. Việc nghiên cứu theo phương hướng này tập trung vào các vấn đề phân phối, đầu tư, huy
động vốn xây dựng nhà ở, quản lý nhà ở và đất đai xây dựng. Ở đây, sự tác động của các quá trình
kinh tế với vấn đề ở bước đầu đã được phân tích dưới giác độ xã hội học.
Trong quá trình nghiên cứu, hơn 10 ngàn gia đình đã được phỏng vấn, trưng cầu ý kiến, Viện Xã
hội học cũng đã sử dụng hàng loạt những phương pháp nghiên cứu xã hội học như quan sát, phỏng
vấn, ăng két, phương pháp chuyên gia v.v... Việc thực hiện những phương pháp này đã lôi cuốn sự
tham gia của hàng trăm chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động và từ nhiều ngành khoa học - kiến
trúc, xây dựng, y học, kinh tế học. toán học, v.v... Quá trình tổ chức nghiên cứu đã được sự quan tâm
giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo của nhiều ngành, nhiều địa phương.
Hôm nay, tạp chí bước đầu giới thiệu kết quả nghiên cứu với các đồng chí ở các ngành, các địa
phương, các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực và đông đảo bạn đọc vốn quan tâm tới vấn đề nhà ở.
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