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Nghiên cứu về xã hội học gia đình
Ngày 28 – 5, 1990 tại Hà Nội Tạp trí Xã Hội học đã tổ chức một cuộc tọa đàm thân mật giữa
những đồng chí có quan tâm sâu sắc đén lĩnh vực nghiên cứu về Xã hội học gia đình. Đây là
mảng đề tài có vị trí quan trọng trong nội dung nghiên cứu nhiều năm sắp tới của Viện Xã hội
học. Nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà hoạt động xã hội đến dự. Nội dung cuọcc tọa đàm
xoay quanh những vấn đề sau: 1. Vai trò của gia đình trong sự nghiệp đổi mới về kinh tế - xã
hội cũng như về văn hoa – giáo dục hiện nay; 2. Hiện trạng của gia đình Việt Nam hiện nay,
vấn đề gì là bức xác nhất cần đặt ra nghiên cứu để tìm những kiến giải thỏa đáng và phù hợp
với điều kiện haiện nay. 3. Với tình độ dân trí của xã hội ta, cần đặt vấn đề nâng cao sự hiểu
biết về gia đình và giáo dục gia đình như thế nào? Xã hội học cần đáp ứng đòi hỏi này theo
hướng nào; 4. Đề tài gia đình ở Việt Nam đang là một hướng hợp tác với nhiều nhà khoa học
nước ngoài và nhiều tổ chức quốc tế, nên có một hình thức tổ chức nghiên cứu như thế nào cho
thích hợp?.
Sau lời khai mạc của tổng biện tập tạp trí Xã hội học, các đại biểu tham gia hội thảo đã trình
bày nhiều quan điểm sâu sắc và thảo luận sôi nổi. Vì thời gian có hạn, nhiều ý kiến chưa triển
khai được nội dung, nên các đại biểu tham dự hội thảo đã yêu cầu cần tiếp tục có những trao
đổi bố ích và lý thú về vấn đề này. Giáo sư Viện trưởng Viện Xã hội học, Tổng biên tập Tạp
chí Xã hội học đã chân thành cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của các nhà văn, nhà khoa học đối
với đề tài gia đình và mong sẽ tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình và quý báu trong thời
gian tới.
Trong mục “Diễn đàn Xã hội học” kỳ này chúng tôi trân trọng gới thiệu một số ý kiến phát
biểu trong buổi tọa đàm nói trên, giữ nghuyên luận điểm của tác giả và mong gợi lên sự tranh
luận tiếp tục.
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