Xã hội học số 1 - 1986

XÃ HỘI HỌC VÀ THẾ GIỚI

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ XÃ HỘI HỌC
LẦN THỨ 12 TẠI ẤN ĐỘ
LTS: Các nhà xã hội học thế giới đang chuồn bị ráo riết để dự Hội nghị
quốc tế lần thứ 12 tại Ấn Độ vào tháng 8 năm 1986. Đây là một hội nghị lớn
bao gồm trên dưới 3.000 đại biểu của trên 100 nước. Hội nghị có 38 tiểu ban.
Chúng tôi xin trích giới thiệu dưới đây những đề tài đang được các nhà
xã hội học thế giới quan tâm và sẽ cùng nhau thảo luận tại hội nghị này.
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TẠI HỘI NGHỊ
QUỐC TẾ XÃ HỘI HỌC (NEM DELHI 1986)
Hội thảo I . Những lý luận xã hội học và biến đổi xã hội.
Phiên 1 : Quan niệm về cơ cấu xã hội và biến đổi xã hội : Phân tích phê phán.
Phiên 2 : Liên kết các nhân tố và các cấu trúc.
Phiên 3 : Nhân tố thời gian trong các quá trình thay đổi xã hội.
Phiên 4 : Sự cộng tồn đa nguyên: Tiến tới so sánh sáng tạo.
Hội thảo II. Các thiết chế xã hội và thay đổi.
Phiên 1: Những thay đổi bên trong các thiết chế.
Phiên 2 : Những phong trào xã hội và các thiết chế đang xuất hiện.
Phiên 3: Mối quan hệ giữa các thiết chế.
Phiên 4 : Những thất bại của các thiết chế và lỗ hổng giữa các thiết chế.
Phiên 5: Những mâu thuẫn về các sự kiện và các giá trị trong việc nghiên cứu so sánh với sự thay
đổi xã hội.
Hội thảo III : Khoa học và kỹ thuật trong sự biến đổi xã hội.
Phiên 1 : Những tác động tích cực và tiêu cực của sự phát triển khoa học và kỹ thuật lên xã hội.
Phiên 2 : Những vấn đề kiêm tra sự phát triển khoa học và kỹ thuật.
Phiên 3 : Các mạng thông tin và giao tiếp cùng tác động của nó đến các cấu trúc quyền lực quốc
gia và quốc tế.
Phiên 4 : Khoa học kỹ thuật và những biến đổi các giá trị xã hội.
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Hội thảo IV : Những khía cạnh xã hội của sự phát triển kinh tế.
Phiên 1 : Ý nghĩa xã hội của khủng hoảng kinh tế.
Phiên 2 : những nạn nhân của khủng hoảng kinh tế.
Phiên 3 : vai trò của Nhà nước trong sự biến đổi kinh tế.
Phiên 4 : Những hậu quả xã hội của việc quốc tế hóa nền kinh tế.
Phiên 5 : Những con đường lựa chọn của sự phát triển kinh tế.
Hội thảo V : Quy mô văn hóa của sự thay đổi xã hội.
phiên 1 : Sự xuất hiện, suy tàn và phục hưng của khái niệm về văn hóa.
Phiên 2 : Những mâu thuẫn văn hóa và sự liên tục văn hóa trong sự biến đổi xã hội.
Phiên 3 : Các bản đồ văn hóa và việc lập bản đồ văn hóa.
phiên 4 : Những bộ mặt biến đổi của tôn giáo.
Phiên 5 : Những khía cạnh quốc gia của sự phát triển văn hóa.
Hội thảo VI : Những khía cạnh xã hội học của hoà bình quân sự hóa và giải quyết xung đột.
Phiên 1 : Xã hội học về hòa bình : Tình trạng nghệ thuật.
Phiên 2 : Những phong trào hòa bình được coi là các tác nhân của sự biến đổi xã hội.
Phiên 3 : Các giá trị và việc giải quyết xung đột.
Phiên 4 : Những nguyên nhân và hậu quả của việc quân sự hóa.
NHỮNG CUỘC HỘI THẢO TRONG CÁC BAN NGHIÊN CỨU (RC)
RC 01 : Những lực lượng vũ trang về việc giải quyết xung đột.
Phiên 1 : Những chiều hướng mới của xã hội học quân sự.
Phiên 2 : Những chiều hướng mới của xã hội học quân sự.
Phiên 3 : Quân sự và Nhà nước.
Phiên 4 : Quân sự trong triển vọng lịch sử : Phân tích xã hội so sánh.
Phiên 5 : Gia đình quân đội.
Phiên 6 : Những khía cạnh xã hội của chiến tranh và chủ nghĩa quân phiệt.
phiên 7 . Những chiều hướng trong tổ chức quân sự.
Phiên 8 : Gặp gỡ bàn về công tác.
Phiên 9 : Sự phát triển và chạy đua vũ trang: Thế lưỡng nan của thế giới thứ ba.
RC 02 : Kinh tế và xã hội.
Phiên 1 : Những vấn đề lý luận và phương pháp luận trong việc nghiên cứu kinh tế và xã hội.
Phiên 2 : Những nguyên nhân và hậu quả của các chiến lược phát triển.
Phiên 3 : Những khu vực Nhà nước và tư nhân.
Phiên 4 : Những thiết chế quốc tế vả tài chính quốc gia và chính sách kinh tế - xã hội.
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phiên 5: Việc quản lý xí nghiệp và những người ưu tú trong kinh tế.
Phiên 6 : Sự phát triển nông thôn trong thế giới thứ ba.
phiên 7 : Những công ty xuyên quốc gia và sự chuyển nhượng kỹ thuật.
Phiên 8 : Xã hội học về sự lạm phát: Khủng hoảng kinh tế - xã hội và xung đột.
Phiên 9 : Sự phát triển kinh tế và sự biến đổi văn hóa.
RC. 03 : Nghiên cứu về cộng đồng.
Phiên 1 : áp lực tài chinh và những lựa chọn về chính sách đô thị.
phiên 2 : những người tình nguyện và dịch vụ cộng đồng.
Phiên 3 : Cộng đồng đương đại : Biến đổi và thách thức.
Phiên 4 : Chuyển cư : Sự lựa chọn nơi ở và quyết định địa điểm cộng đồng.
Phiên 5 : Mạng lưới cộng đồng.
phiên 6 : Sự phát triển cộng đồng : Những sáng kiến mới và triển vọng.
RC. 04 : Xã hội học giáo đục.
Phiên 1 : Sản xuất và tái sản xuất về học tập : Trường hợp vùng Nam Á.
Phiên 2 : Sản xuất và tái sản xuất về học tập : Trường hợp Mỹ latinh.
Phiên 3 : Sự thích đáng của giáo dục trong các nước đang phát triển.
Phiên 4 : Nghiên cứu kinh nghiệm giáo dục đạt được.
Phiên 5 : Vai trò của Nhà nước trong sự biến đổi giáo dục.
Phiên 6 . Họp cùng RC.34 : Thanh niên như là tác nhân của những biến đổi giáo dục.
Phiên 7 : Giáo dục : Giá trị của sự thay đổi, sự thay đổi các giá tri.
Phiên 8 : Gặp gỡ bàn về công tác .
RC. 05 : Những mối quan hệ dân tộc, chủng tộc và người thiểu số.
Phiên 1 : Các bối cảnh đương đại và phương hướng trong việc nghiên cứu về chủng tộc và dân tộc.
Phiên 2 : Triển vọng mácxít về tính chất dân tộc và chủ nghĩa quốc gia.
Phiên 3: Nhân quyền và tính chất dân tộc.
phiên 4 : Nhà nước với tư cách là nguồn gốc của sự thay đổi dân tộc.
phiên 5 : Những chính sách hoạt động hồi phục trong triển vọng quốc tế và so sánh.
phần 6 : Gặp gỡ công tác.
Phiên 7 : Họp chúng với BC. 04 : xã hội học giáo dục.
Phiên 8 : Tồ chức xã hội nội bộ của các tập thể dân tộc.
phiên 9 : Những biến đổi trong trật tự kinh tế quốc tế : Các mẫu hình di cư và việc quốc tế hóa các
vấn đề dân tộc.
Phiên 10 : Buổi họp không chính thức.
phiên 11 : họp với RC 25 : xã hội học ngôn ngữ.
phiên 12 : Họp chung với RC. 22 : Xã hội học tôn giáo.
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RC. 06 : Nghiên cứu về gia đình.
Phiên 1 : Sự giải thể hôn nhân.
Phiên 2 : Chia sẻ các vai trò của gia đình.
phiên 3 . Xung đột gia đình và giải quyết xung đột.
phiên 4 : Những biến đổi trong cơ cấu gia đình.
Phiên 5 : Những vấn đề về xã hội hóa.
Phiên 6 và 7 : Chính sách xã hội và gia đình : Song đề về các giới hạn của Nhà nước gia đình.
Phiên 8 : Gặp gỡ công tác.
RC.07 : Nghiên cứu về tương lai học.
Phiên 1 : Những hậu quả xã hội của kỹ thuật mới trong tương lai : Những vấn đề cấp bách tổng
quát.
Phiên 2 : Những hậu quả xã hội của kỹ thuật mới trong tương lai : Lao động.
phiên 3 : Những hậu quả xã hội của kỹ thuật mới trong tương lai : Đời sống riêng tư.
Phiên 4 : Những hậu quả xã hội của kỹ thuật mới trong tương lai: Đời sống văn hóa và thông tin.
Phiên 5 : Những hậu quả xã hội của kỹ thuật mới trong tương lai : Các dịch vụ công cộng.
phiên 6 : Những hậu quả xã hội của kỹ thuật mới ở các nước đang phát triển.
Phiên 7 : Phiên mở rộng.
Phiên 8 : Họp chung với BC. 10 và RC. 36.
Phiên 9 : Họp chung với RC. 10 và RC. 36 : Chủ nghĩa xã hội tự quản : Triển vọng và giới hạn.
Phiên 10 : Họp chung với RC. 10 và RC. 36 : Tương lai của những lựa chọn xã hội chủ nghĩa.
Phiên 11 : Gặp gỡ công tác.
RC. 08: Lịch sử xã hội học.
Phiên 1 : Đẳng cấp và giai cấp trong lịch sử xã hội học.
Phiên 2 : Những quan niệm về các xã hội Đông phương trong lịch sử xã hội học
phiên 3 và 4 : Các nhà xã hội học và đời sống cộng đồng.
phiên 5 và 6 : Các nhà xã hội học và chủ nghĩa phát xít.
Phiên 7 và 8 : Xây dựng các truyền thống dân tộc trong xã hội học.
Phiên 9 và 10 : Hòa bình, chiến tranh và chủ nghĩa quốc gia trong lịch sử xã hội học.
RC. 09 : Thực tiễn xã hội và cải tạo xã hội.
Phiên 1 : Những vấn đề về sự biến đổi xã hội ở châu Á.
Phiên 2 : Những hệ biến hóa mang tính phụ nữ đối với sự cải tạo xã hội : Phương pháp luận và
thực tiễn.
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Phiên 3 : Những lý luận về cá nhân và cấu trúc của sự biến đổi xã hội.
Phiên 4 : Họp chung với RC. 26 : Kỹ thuật xã hội :Những hậu quả xã hội và tổ chức của kỹ thuật
mới trong xã hội hậu công nghiệp.
Phiên 5 : Những vấn đề nghiên cứu về sự tham gia.
Phiên 6 : Hoạt động hướng về sự nghiên cứu tham gia trong thực tiễn.
Phiên 7 : Chủng loại và phát triển trong bối cảnh nền kinh tế thế giới.
Phiên 8 : Sự phụ thuộc phát triển và cải tạo xã hội.
Phiên 9 : Gặp gỡ công tác.
RC. 10 : Sự tham gia, kiểm tra người lao động và tự quản.
Phiên 1 : Vai trò của Nhà nước đối với nền dân chủ công nghiệp.
Phiên 2 : các hiệp hội thương mại và nền dân chủ công nghiệp.
Phiên 3 : Tư bản có tổ chức và nền dân chủ kinh tế.
Phiên 4 : Vai trò của thẩm quyền đối với sự tham gia, tự quản và kiểm tra người lao đông.
Phiên 5 : Những hợp tác xã sản xuất : Những vấn đề tổ chức và phát triển.
Phiên 6 : Những sự phát triển xã hội và kinh tế đối với nền dân chủ công nghiệp ở châu Á.
Phiên 7 : Vai trò của các hiệp hội thương mại đối với sự tham gia của công nhân ở châu Mỹ latinh.
Phiên 8 : Họp chung với RC, 07 và RC. 36.
Phiên 9 - 10 : Họp chung với RC. 07 và RC. 36.
RC. 1 1 : Xã hội học người già.
Phiên 1 : Xã hội học người già : Những vấn đề lý luận và chính sách xã hội.
Phiên 2 : người già và chính sách công cộng.
Phiên 3 : Những vấn đề người già trong các nước đang phát triển.
Phiên 4 : Lao động và hưu trí.
Phiên 5: Gia đình, thân tộc và những sự giúp đỡ giữa các thế hệ.
Phiên 6 : Tuổi già, quy chế y tế và việc chăm sóc sức khỏe.
Phiên 7 : .Sự thay đổi các cấu trúc tuổi tác và chủng loại cùng những vấn đề sống.
Phiên 8 : Tiêu chuẩn sống, quy mô kinh tế và phúc lợi của tuổi già.
Phiên 9 : Sự hội nhập xã hội trong tuổi già : Những vai trò nổi lên khi vê hưu.
Phên 10 : Gặp gỡ công tác.
Phiên 11 : Họp chung với RC. 15 : Xã hội học y tế.
Phiên 12: Họp chung với RC. 19
RC. 12: Xã hội học pháp luật.
Phiên 1 : Những hệ thống pháp lý và xã hội bị áp bức: Những hình thức bị che giấu và được bộc lộ.
Phiên 2 : Nhóm công tác về các nghề hợp pháp.
Phiên 3: Điều tra quốc tế về sự phát triển của xã hội học pháp luật.
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Phiên 4 : Nghiên cứu về sự tiến bộ.
Phiên 5 : Họp đặc biệt với Viện Xã hội học pháp luật ở châu Âu.
Phiên 6: Gặp gỡ công lác.
Vào ngày 29-8-1986: Ban nghiên cứu sẽ triệu tập một cuộc gặp ở sau Đại hội tại Toà án tối cao Ấn
Độ thảo luận những vấn đề khẩn cấp về “Luật pháp và những biến đổi xã hội”.
RC. 13 : Xã hội học về sự nhàn rỗi.
Phiên 1 : Xã hội học về sự nhàn rỗi và lý luận xã hội học .
Phiên 2 : Sự nhàn rỗi và biến đổi xã hội.
Phiên 3 : Lao động và sự nhàn rỗi trong các nước đang phát triển.
Phiên 4 : Sự nhàn rỗi và lối sống.
Phiên 5 : Sự nhàn rỗi và khủng hoảng kinh tế.
Phiên 6 : Những vấn đề phương pháp luận trong việc nghiên cứu xã hội học về sự nhàn rỗi.
Phiên 7 : Sự nhàn rỗi, sự phát triển văn hóa và chính sách xà hội.
phiên 8 : sự nhàn rỗi, du lịch và phát triển kinh tế.
phiên 9 : Sự nhàn rỗi và các thiết chế xã hội.
phiên 10 : Những dự án nghiên cứu so sánh quốc tế.
Phiên 11 : Gặp gỡ công tác.
RC. 14 : Xã hội học giao tiếp, kiến thức và văn hóa.
Phiên 1 : Tiếp nhận thông tin đại chúng : Kinh nghiệm cử tọa.
Phiên 2 : Thông tin và kỹ thuật truyền thống : Triển vọng của thế giới thứ ba.
Phiên 3 : Văn hóa quân sự và thông tin đại chúng.
Phiên 4 : Sự tham dự, phong trào và thông tin đại chúng.
Phiên 5 : Những hướng mới trong nghiên cứu ngôn ngữ và hệ tư tưởng.
Phiên 6 : Thảo luận trên TV giữa thông tin và văn hóa.
Phiên 7 : Báo chí và dư luận xã hội.
Phiên 8 : Âm nhạc dân gian và xã hội.
Phiên 9 : Truyện TV từng ngày và sự kể chuyện.
Phiên 10: Gặp gỡ công tác.
Phiên 11 : Cùng họp với RC. 34 : Xã hội học thanh niên.
Phiên 12 : Cùng họp với RC. 27 : Xã hội học thể thao.
Phiên 13: Huyền thoại và các hình tượng trong thời đại thông tin.
Phiên 14 : Họp chung với RC. 27 : Xã hội học thể thao.
RC. 15 : Xã hội học y học.
Phần 1 : Những đóng góp của xã hội học y học đối với sức khỏe và chăm sóc sức khỏe ở Ấn Độ,
Nam Á, Đông Nam Á.
Phiên 2: Việc chữa bệnh truyền thống và sự lựa chọn trong mối quan hệ với y học hiện đại.
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Phiên 3 : Xã hội học về sự phục hồi.
Phiên 4 : Xã hội học y học - sức khỏe mácxit.
Phiên 5 : Xã hội học về sức khỏe công nhân.
Phiên 6 : Họp Với RC 11 : Xã hội học người già.
Phiên 7 : Họp chung với RC. 32 : Phụ nữ và xã hội (I).
Phiên 8 : Họp chung với RC. 32 : Phụ nữ và xã hội (II): Phụ nữ, sự nghèo khổ và kiểm soát dân cư.
Phiên 9 : Họp chung với RC. 32 : Phụ nữ và xã hội (III) Những vấn đề phụ nữ và sức khỏe.
Phiên 10 : Nghiên cứu so sánh về hệ thống y tế ở các nước đã công nghiệp.
Phiên 11 : Những tiến bộ trong xã hội học - sức khỏe.
Phiên 12 : Gặp gỡ công tác.
RC. 16 : Xã hội học về phong trào dân tộc và chủ nghĩa đế quốc.
Chủ đề chung của tất cả các phiên họp : Phong trào giải phóng dân tộc và hòa bình thế giới.
RC. 17 : Xã hội học về tổ chức.
Phiên 1 : Những vấn đề lý luận về xã hội học tổ chức.
Phiên 2 : Tình trạng kiến thức.
Phiên 3 : ứng dụng của xã hội học tổ chức.
Phiên 4 : Xã hội học tổ chức trong các nước xã hội chủ nghĩa
Phiên 5 : Họp mở rộng.
RC. 18 : Xã hội học chính trị.
Chủ đề : 1. Tính chính đáng của phúc lợi Nhà nước.
2. Đổi mới trong sự lãnh đạo tập trung của chính phủ.
3. Xây dựng nền dân chủ như một nghịch lý.
4. Tuyển cử ở những nước đang phát triển.
5. Hậu quả chính trị của các phong trào dân cư quốc tế.
RC. 22 : Xã hội học tôn giáo.
Chủ đề : 1. Tôn giáo và sức mạnh.
2. Tôn giáo dân gian.
3. Tôn giáo, sự áp bức, giải phóng
4. những tiểu luận của Max Weber về Ấn Độ và Trung Quốc.
5. Xã hội học biện chứng và tôn giáo.
RC. 23 : Xã hội học khoa học.
Chủ đề : 1. Khoa học và xã hội.
2. Khoa học và những chính sách chung.
3. Các thể chế khoa học và sự phát triển kiến thức khoa học.
4. Tôn giáo, phong trào tập thể và khoa học ở châu Á.
5. Cấu trúc xã hội của kiến thức khoa học và kỹ thuật.
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Hội nghị quốc tế…
6. Ứng dụng của xã hội học khoa học.
RC. 28 : Xã hội học về cơ cấu xã hội.
Phiên 1: Những lối sống khác nhau : Những khía cạnh chủ quan.
Phiên 2 : Những lối sống khác nhau : Những khía cạnh khách quan.
Phiên 3 - 4: Giai tần xã hội trong thế giới thứ ba (tổng quát - Ấn Độ).
Phiên 5 - 6 : Sự chuyển dịch xã hội : Nghiên cứu so sánh.
Phiên 7 - 8: Những khía cạnh nhiều chiều của cơ cấu xã hội.
RC 29 : Xã hội học về sự lệch lạc và kiểm soát xã hội học.
Chủ đề : 1. Các tể chức quốc tế về tội phạm và kiểm soát tội phạm.
2. Tội phạm chống lại Nhà trước.
3. Giáo dục về xã hội học lệch lạc.
4. Giải quyết xung đột xã hội và những vấn đề xã hội không tội phạm hóa.
5. Vai trò của nghề luật pháp trong pháp lý tội phạm.
6. Tội phạm của công chức ở các nước phát triển và đang phát triển.
7. Tội phạm và kiểm soát tội phạm ở Ấn Độ
8. Những vấn đề phương pháp luận và lý luận về tội phạm học.
9. Những mẫu hình tội phạm và các chiều hướng.
RC. 30 : Xã hội học lao động
Chủ đề: 1. Ý nghĩa thay đổi của lao động : Tiếp cận phương pháp luận
2. Tự động hóa và tương 1ai của công chức.
3. Kỹ thuật mới và 1ao động công nghiệp.
4. Những điều kiện của đời sống lao động.
5. Kế hoạch hóa xã hội trong xí nghiệp và chất lượng của đời sống lao động.
6. Lao động ở các xí nghiệp.
7. Lao động nghiệp vu : Triển vọng.
8. Thất nghiệp và ít việc ở những nước phát triển và kém phát triển
9. Lao động và biến đổi xã hội.
RC. 31 : Xã hội học về di cư.
Chủ đề :
1. Những tiến bộ trong lý thuyết về phụ nữ.
2. Phụ nữ vùng Caribê trong việc di cư quốc tế.
3. Phụ nữ và chính sách xã hội.
4. Phụ nữ và gia đình.
5. Văn hóa của phụ nữ và các chính sách.
6. Phụ nữ trong cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nam Phi.
RC. 32: Phụ nữ và xã hội.
Phiên 1: Những tiến bộ trong lý thuyết phụ nữ.
Phiên 2: Phụ nữ vùng Caribê trong sự di cư quốc tế.
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Phiên 3 : Phụ nữ và chính sách xã hội.
Phiên 4 : Phụ nữ và gia đình.
Phiên 5 : Văn hóa của phụ nữ và và các chính sách.
Phiên 6 : Phụ nữ trong cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở Châu Phi.
Phiên 7 : Phụ nữ và lao động.
Phiên 8, 9, 10 : Họp chung với RC.15.
RC. 34 : Xã hội học thanh niên.
Phiên 1 : Khái niệm “Thanh niên”. Những vấn đề lý luận và phương pháp luận của xã hội học
thanh niên.
Phiên 2 : Các phong trào thanh niên những năm 80.
Phiên 3 : Phối hợp với RC.30 : Thanh niên và lao động. Những biến đổi và những vấn đề.
Phiên 4 : Thanh niên và sự phát triển trong các nước thế giới thứ ba.
phiên 5: Họp chung với RC.04: Xã hội học giáo dục: Thanh niên và những thay đổi trong giáo dục.
Phiên 6 : Họp bàn công tác.
Phiên 7 : Sự phát triển xã hội lịch sử và những biến đổi tổng quát.
Phiên 8 : Họp chung với RC.14 : Xã hội học giao tiếp và văn hóa : Văn hóa thanh niên và thông tin
đại chúng,
Phiên 9 : Ý thức hòa bình mới của thanh niên.
Phiên 10 : Thanh niên và xã hội : Hội nhập hay tha hóa.
RC. 37 : Xã hội học nghệ thuật.
Phiên 1 : Gặp gỡ công tác.
Phiên 2 : Sự tiếp nhận nghệ thuật.
Phiên 3 : Thị trường và các thiết chế nghệ thuật.
Phiên 4 : Nhận thức về nghệ thuật.
Phiên 5 : Những khía cạnh xã hội học của nghệ thuật truyền thống và hậu hiện đại.
Phiên 6 : Xã hội học tạo hình và việc hình thành nghệ thuật ở Ấn Độ.
Phiên 7 : Nghệ thuật và sự tha hóa.
Phiên 8 : Những chiều hướng lý luận hiện tại trong xã hội học nghệ thuật.
Phiên 9: Nghệ thuật không phải của châu Âu và sự thống trị của châu Âu.
Phiên 10 : Sản xuất khoa học và sản xuất nghệ thuật.
Phiên 11 : Họp với RC. 14 : Xã hội học giao tiếp kiến thức và văn hóa : Huyền thoại và hình ảnh
của thời trung cổ.
Phiên 12: Họp với RC.14 : Xã hội học giao tiếp kiến thức và văn hóa: Tiêu dùng và thực hành văn
hóa
Ngoài ra còn có những phiên họp của các nhóm công tác như xã hội học so sánh, xã hội học về tai
nạn, tâm lý học xã hội.. . .
(C K. sưu tầm và trích dịch)
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