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GIA ĐÌNH VÀ NHÀ Ở

Nhà ở là điều kiện vật chất đầu tiên của cuộc sống gia đình.
Thời gian của mỗi người chỉ dành một phần ba ở nơi lao động và học
tập. Một số giờ dành cho những nhu cầu dịch vụ và giao tiếp. Còn quá
nửa thời gian trong một ngày dành cho cuộc sống gia đình trong phạm vi
nhà ở.
Nhà ở là môi trường của cuộc sống riêng tư của mỗi cá nhân trong
phạm vi gia đình. Điều kiện ở có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình.
Tùy theo mức độ tiện nghi của nhà ở mà mỗi gia đình có những thuận lợi
và khó khăn khác nhau, có sự thoải mái hoặc vất vả khác nhau, có sự hoà
thuận, hạnh phúc cũng như sự bất hoà và xung đột khác nhau…
Trong thời kỳ quá độ, gia đình luôn luôn đổi mới. Các chức năng của
gia đình hôm nay không còn giống như ngày trước. Những quan hệ mới
cũng đang diễn ra giữa vợ và chồng giữa cha mẹ và con cái, giữa anh em
.v.v… với nhau.
Cuộc sống đổi khác của gia đình đòi hỏi sự sắp xếp lại nhà ở, đòi hỏi
công trình xây dựng phải đáp ứng với những nhu cầu mới đang đặt ra cho
gia đình hôm nay và mai sau.
Chính vì thế mà nghiên cứu về gia đình không thể bỏ qua điều kiện ở
của gia đình. Mặt khác, nghiên cứu về nhà ở không thể không nghiên cứu
sự đổi mới đang diễn ra ở các loại gia đình.
Hai vấn đề trên đã gắn chặt với nhau đối với tất cả các nhà xã hội học
trên thế giới khi họ nghiên cứu về nhà ở hoặc về gia đình.
Chính vì lẽ đó mà Tạp chí Xã hội học số này đã đề cập tới cả hai vấn
đề quan trọng đang được tất cả mọi người quan tâm: gia đình và nhà ở.
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