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Th«ng tin X· héi häc

X· héi häc sè 1 (101), 2008

§äc s¸ch:

X· héi häc gi¸o dôc *
0F
P

Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu
trong chiÕn lîc ph¸t triÓn cña nhiÒu quèc
gia, trong ®ã cã ViÖt Nam. Hµng thËp kû l¹i
nay, §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n thÓ hiÖn
tinh thÇn ®ã qua nhiÒu chñ tr¬ng, ®êng
lèi còng nh sù ®Çu t lín lao cho ngµnh
gi¸o dôc quèc gia. NhiÒu thµnh tùu quan
träng vÒ gi¸o dôc níc nhµ ®· ®îc ghi
nhËn, nhng trong bèi c¶nh héi nhËp quèc
tÕ vµ tiÕn hµnh thêi kú c«ng nghiÖp hãa,
hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc th× ngµnh gi¸o dôc
còng thÓ hiÖn nhiÒu bÊt cËp, ®Æc biÖt lµ vÊn
®Ò x· héi hãa nÒn gi¸o dôc còng nh mèi
quan hÖ t¬ng t¸c gi÷a gi¸o dôc vµ x· héi.
MÆc kh¸c vai trß cña khoa häc x· héi nãi chung vµ x· héi häc nãi riªng lµ rÊt
quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn gi¸o dôc níc ta hiÖn nay. §iÒu ®¸ng tiÕc lµ
trong nÒn x· héi häc ®Êt níc th× chuyªn ngµnh x· héi häc gi¸o dôc ë níc ta ra ®êi kh¸
muén mµng, sè lîng c¸c chuyªn gia còng nh c¸c nghiªn cøu vÒ lÜnh vùc nµy cßn kh¸
khiªm tèn. §iÒu ®ã cho thÊy cuèn s¸ch: “X· héi häc gi¸o dôc” cña t¸c gi¶ Lª Ngäc Hïng
®îc xuÊt b¶n trong giai ®o¹n nµy lµ rÊt ®¸ng ghi nhËn vµ thùc sù cã ý nghÜa.
X· héi häc gi¸o dôc lµ mét tËp s¸ch chuyªn kh¶o mang d¸ng dÊp cña mét gi¸o
tr×nh bé m«n, cã ®é dµy 343 trang ®îc in Ên ®Ñp vµ tr×nh bµy trang nh·. VÒ néi
dung, cuèn s¸ch ®· cung cÊp ®îc nh÷ng tri thøc c¬ b¶n vÒ bé m«n X· héi häc gi¸o
dôc nh: c¬ së nghiªn cøu; ®èi tîng, nhiÖm vô, vÞ trÝ, vai trß cña chuyªn ngµnh x·
héi häc gi¸o dôc. §Æc biÖt, cuèn s¸ch còng lµm râ nh÷ng ph¹m trï c¬ b¶n cña x· héi
häc gi¸o dôc còng nh quan hÖ t¬ng t¸c gi÷a gi¸o dôc vµ x· héi víi c¸c khÝa c¹nh
quan träng nh: HÖ thèng x· héi vµ hÖ thèng gi¸o dôc; cÊu tróc x· héi vµ gi¸o dôc;
ph©n hãa x· héi vµ b×nh ®¼ng x· héi trong gi¸o dôc; mèi quan hÖ cña thiÕt chÕ gi¸o
dôc víi kinh tÕ, ph¸p luËt vµ v¨n hãa; d©n sè, gia ®×nh vµ nhµ trêng; gi¸o dôc vµ x·
héi hãa. §©y lµ m¶ng tri thøc cßn rÊt máng cña chuyªn ngµnh x· héi häc gi¸o dôc ë
níc ta còng nh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ qu¶n lý gi¸o dôc hiÖn nay.
VÒ bè côc, cuèn s¸ch cã 9 ch¬ng ®Ò cËp c¸c khÝa c¹nh c¬ b¶n cña bé m«n X·
héi häc gi¸o dôc. Cô thÓ lµ:
Ch¬ng 1, tr×nh bµy nh÷ng c¬ së nghiªn cøu x· héi häc gi¸o dôc nh»m kh¼ng
®Þnh tÝnh hiÖn thùc, khoa häc vµ kh¸ch quan cña mét bé m«n nghiªn cøu cña khoa
häc x· héi häc.
*

Lª Ngäc Hïng: X· héi häc gi¸o dôc. Nhµ xuÊt b¶n Lý luËn ChÝnh trÞ. Hµ Néi - 2006.
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Ch¬ng 2, m« t¶ vÒ ®èi tîng vµ nhiÖm vô cña bé m«n x· héi häc gi¸o dôc.
Ch¬ng 3, ph©n tÝch vÞ trÝ vµ vai trß cña x· héi häc trong hÖ thèng c¸c khoa
häc x· héi vµ nh©n v¨n.
Ch¬ng 4, giíi thiÖu c¸ch tiÕp cËn hÖ thèng x· héi vµ xem xÐt hÖ thèng gi¸o dôc
trong bèi c¶nh lÞch sö vµ nh÷ng vÊn ®Ò cña hÖ thèng gi¸o dôc ë ViÖt Nam hiÖn nay.
Ch¬ng 5, bµn luËn vÒ mèi quan hÖ gi÷a cÊu tróc x· héi, ph©n tÇng x· héi víi
gi¸o dôc, qua ®ã ®Æt c¬ së cho viÖc nghiªn cøu thiÕt chÕ gi¸o dôc vµ vÊn ®Ò b×nh ®¼ng
x· héi trong gi¸o dôc.
Ch¬ng 6, xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a thiÕt chÕ gi¸o dôc víi mét sè thiÕt chÕ c¬
b¶n cña x· héi nh kinh tÕ, ph¸p luËt vµ v¨n hãa.
Ch¬ng 7, tËp trung nghiªn cøu vÊn ®Ò ph©n hãa x· héi vµ b×nh ®¼ng x· héi
trong gi¸o dôc.
Ch¬ng 8, ph©n tÝch vÒ vÞ trÝ, vai trß cña gi¸o dôc nhµ trêng trong mèi quan
hÖ víi c¸c lÜnh vùc d©n sè vµ gia ®×nh.
Ch¬ng 9, ph©n tÝch vµ bµn luËn vÒ mét ph¹m trï mang tÝnh thùc tiÔn quan
träng trong nÒn gi¸o dôc níc ta hiÖn nay lµ “X· héi hãa gi¸o dôc”.
Nh÷ng gi¸ trÞ ®¸ng ghi nhËn kÓ trªn lµ sù ph¶n ¸nh vÒ ho¹t ®éng khoa häc
nghiªm tóc, ®ång thêi ®ã còng lµ kÕt qu¶ cña nhiÓu n¨m nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y bé
m«n X· héi häc cho c¸c c¬ së ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc cña t¸c gi¶. V× vËy, tríc
hÕt cuèn s¸ch lµ tµi liÖu tham kh¶o bæ Ých vµ cã gi¸ trÞ ®èi víi sinh viªn, häc viªn cao
häc chuyªn ngµnh, c¸c nhµ nghiªn cøu, nh÷ng ngêi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o
dôc vµ víi nh÷ng ai quan t©m tíi lÜnh vùc nµy.
Xu©n Nam

Trªn gi¸ s¸ch cña nhµ x· héi häc
T¹p chÝ X· héi häc ®· nhËn ®îc s¸ch cña c¸c nhµ xuÊt b¶n, c¸c t¸c gi¶ sau ®©y göi tÆng. C¶m
¬n c¸c nhµ xuÊt b¶n, c¸c t¸c gi¶ vµ xin tr©n träng giíi thiÖu cïng b¹n ®äc.
T¹P CHÝ X· HéI HäC
1. VŨ ĐÌNH BÁCH, TRẦN MINH ĐẠO (Chủ biên): Đặc trưng của nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nxb Chính trị quốc gia . Hà Nội 2006. 263 trang.
2. VIỆN KINH TẾ CHÍNH TRỊ: Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế. Nxb Chính trị
quốc gia. Hà Nội – 2006. 268 trang.
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3. CHU TIẾN QUANG (Chủ biên): Huy động và sử dụng các nguồn lực trong phát
triển kinh tế nông thôn: thực trạng và giải pháp. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội –
2005. 253 trang.
4. VIỆN SỬ HỌC: 60 năm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Một số thành tựu
chủ yếu. Nxb Khoa học Xã hội. Hà Nội – 2005. 457 trang.
5. CHARLES ALBERT MICHALET; TRƯƠNG QUANG ĐỆ dịch: Suy nghĩ về toàn cầu hoá:
Khảo luận ngắn dành cho những ai còn do dự trong việc ủng hộ hay phản đối toàn cầu
hoá. Nxb Đà Nẵng. Đà Nẵng – 2005. 299 trang.
6. ỦY BAN QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ: Tìm hiểu Tổ chức Thương mại thế giới
(WTO). Nxb Lao động Xã hội. Hà Nội – 2005. 254 trang.
7. LÊ HỮU NGHĨA, LÊ NGỌC TÒNG (Chủ biên): Toàn cầu hoá - những vấn đề lý luận và
thực tiễn. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội – 2004. 591 trang.
8. SAXE COMMINS, ROBERT N. LINSCONT; NGUYỄN KIM DÂN dịch; PHẠM NGỌC
ĐỈNH hiệu đính: Mối quan hệ giữa người với người những triết gia xã hội học. Nxb Văn
hoá thông tin. Hà Nội – 2005. 693 trang.
9. Học cách chống tham nhũng: Kinh nghiệm của báo chí nước ngoài. Nxb Thông tấn. Hà
Nội – 2006.147 trang.
10. NGUYỄN VĂN KHÁNH, NGUYỄN VĂN DÂN... (Biên soạn): Việt Nam 20 năm đổi mới
và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nxb Lao động. Hà Nội – 2006. 517 trang.
11. GIUSEPE LAROSSI. NGUYỄN VIỆT HÀ, NGUYỄN NỮ HOÀNG CHI dịch: Sức mạnh
của thiết kế điều tra. Cẩm nang dùng trong quản lý điều tra, diễn giải kết quả điều tra
chi phối đối tượng điều tra. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội – 2005. 363 trang.
12. PHẠM MINH HẠC (Chủ biên): Phát triển văn hoá con người và nguồn nhân lực thời kỳ
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội – 2007. 643 trang.
13. NGUYỄN TIẾN DỴ (Chủ biên): Kinh tế - xã hội Việt Nam các tỉnh – thành phố - quận huyện năm 2010. Nxb Thống kê. Hà Nội – 2006. 1337 trang.
14. NGUYỄN VĂN QUỲ h.đ.: Kỹ năng thương lượng. Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. TP.
Hồ Chí Minh – 2006. 183 trang.
15. LÊ VĂN TOAN (Chủ biên): Lao động, việc làm trong xu thế toàn cầu hoá. Nxb Lao động
xã hội. Hà Nội – 2007. 366 trang.
16. NGÂN HÀNG THẾ GIỚI: Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2005: Đa dạng sinh
học. Nxb Lao động xã hội. Hà Nội – 2005. 77 trang.
17. KAREN M. SOWERS S. ROWE: Social Work Practice and Social Justice. From local to
global perspectives. Thomson books/cole. Canada – 2007. 250p.
18. GIUSEPE LAROSSI: The Power of Survey Design: A User’s Guide Managing Survey,
Interpreting Results, and Influecing Respondent. Washington – 2006. 262p.
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giíi thiÖu luËn ¸n tiÕn sÜ x· héi häc
Tªn ®Ò tµi: “Céng ®ång d©n c ngo¹i thµnh Thµnh phè Hå ChÝ Minh trong

qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa”
Cña Nghiªn cøu sinh:

V¨n ThÞ Ngäc Lan

Chuyªn ngµnh:

X· héi häc; M· sè: 62313001

Ngêi híng dÉn khoa häc:

PGS.TS NguyÔn H÷u Minh;
PGS.TS Mai V¨n Hai

Môc tiªu cña luËn ¸n:
Môc tiªu tæng qu¸t cña luËn ¸n lµ t×m hiÓu thùc tr¹ng vµ xu híng chuyÓn
®æi c¬ cÊu x· héi, nghÒ nghiÖp vµ lèi sèng cña c¸c nhãm d©n c trong qu¸ tr×nh ®« thÞ
hãa trªn c¸c ®Þa bµn kh¶o s¸t, qua ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn hoµn
chØnh qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ ph¸t triÓn c¸c kÕt cÊu ®« thÞ míi ë thµnh phè Hå ChÝ
Minh nãi chung.
NhiÖm vô nghiªn cøu:
LuËn ¸n tËp trung lµm râ c¸c kh¸i niÖm vµ ®Þnh híng c¸c lý thuyÕt lµm c¬
së cho viÖc nghiªn cøu cña ®Ò tµi; Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ t×m hiÓu c¸c yÕu tè t¸c
®éng ®Õn nh÷ng biÕn ®æi vÒ kinh tÕ - x· héi cña c¸c céng ®ång d©n c ngo¹i thµnh
trong qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa; T×m hiÓu sù chuyÓn biÕn vÒ nhµ ë, c¬ së h¹ tÇng, v¨n hãa
vµ lèi sèng díi t¸c ®éng cña ®« thÞ hãa; Dù b¸o vÒ xu híng biÕn ®æi cña c¬ cÊu x·
héi, c¬ cÊu nghÒ nghiÖp vµ lèi sèng cña c¸c m« thøc ®« thÞ hãa.
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc hiÖn luËn ¸n, t¸c gi¶ ®· sö dông c¸c
ph¬ng ph¸p tiÕp cËn nh: ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng ®Ó xem xÐt sù t¸c ®éng
biÖn chøng gi÷a c¸c yÕu tè vµ bé phËn cña hÖ thèng x· héi; ph¬ng ph¸p lÞch sö logic
cho phÐp nh×n nhËn toµn bé tiÕn tr×nh vËn ®éng, ph¸t triÓn cña c¸c hiÖn tîng, sù
vËt, sù viÖc... theo tÝnh tÊt yÕu cña chóng; ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu, so s¸nh ®Ó nh×n
thÊy c¸i chung, tæng thÓ cña ®« thÞ hãa.
Bªn c¹nh ®ã, luËn ¸n cßn kÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p thu thËp, ph©n tÝch,
tæng hîp th«ng tin kh¸c nhau nh: ®iÒu tra b»ng b¶ng hái, pháng vÊn s©u theo
chuyªn ®Ò, quan s¸t th©m nhËp...
Ph¹m vi nghiªn cøu:
§Ò tµi giíi h¹n nghiªn cøu ë 3 ®Þa bµn thuéc 3 quËn, huyÖn kh¸c nhau cña
thµnh phè Hå ChÝ Minh, ®ã lµ: (1) §« thÞ hãa do thay ®æi vÞ thÕ hµnh chÝnh (QuËn 2);
(2) §« thÞ hãa do tËp trung khu c«ng nghiÖp (QuËn B×nh T©n); (3) §« thÞ hãa c¸c
céng ®ång n«ng th«n vïng ven (HuyÖn Hãc M«n).
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KÕt cÊu cña luËn ¸n:
Ngoµi phÇn Më ®Çu vµ KÕt luËn, luËn ¸n gåm 4 ch¬ng:
Ch¬ng 1: §« thÞ hãa vµ c¸c lý thuyÕt ®« thÞ hãa.
Ch¬ng 2: Nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa t¹i Thµnh phè Hå
ChÝ Minh.
Ch¬ng 3: C¸c m« thøc ®« thÞ hãa ë vïng ven Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ
®éng th¸i chuyÓn dÞch c¬ cÊu nghÒ nghiÖp, c¬ cÊu x· héi trong c¸c m« thøc ®ã.
Ch¬ng 4: Sù chuyÓn biÕn vÒ v¨n hãa vµ lèi sèng trong c¸c m« thøc ®« thÞ hãa
ë vïng ven Thµnh phè Hå ChÝ Minh.
LuËn ¸n ®îc b¶o vÖ tríc Héi ®ång chÊm luËn ¸n TiÕn sü X· héi häc t¹i C¬
së ®µo t¹o Sau ®¹i häc ViÖn X· héi häc, Hµ Néi, ngµy 17 th¸ng 1 n¨m 2008.

giíi thiÖu luËn v¨n th¹c sÜ x· héi häc
Tªn LuËn v¨n: Mét sè khÝa c¹nh cña khu«n mÉu h«n nh©n ë mét lµng ViÖt

vïng ch©u thæ s«ng Hång nöa cuèi thÕ kû XX (qua kh¶o s¸t lµng Tam S¬n, Tõ S¬n,
B¾c Ninh)
Cña Häc viªn:

Ng« ThÞ Thanh Quý

Chuyªn ngµnh:

X· héi häc; M· sè: 603130

Ngêi híng dÉn khoa häc: PGS.TS Mai V¨n Hai
Môc tiªu nghiªn cøu:
Môc tiªu cña luËn v¨n nµy lµ t×m hiÓu sù biÕn ®æi phong tôc h«n nh©n ë mét
lµng thuéc ch©u thæ s«ng Hång tõ 1940 ®Õn n¨m 2007, qua ®ã gãp phÇn t×m hiÓu sù
biÕn ®æi x· héi ë ViÖt Nam h¬n nöa thÕ kû qua.
§Ó thÊy ®îc sù biÕn ®æi cña khu«n mÉu h«n nh©n h¬n nöa thÕ kû qua, t¸c
gi¶ tËp trung t×m hiÓu 3 giai ®o¹n chÝnh ®Ó thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt: Giai
®o¹n I (tõ 1940 - 1959); Giai ®o¹n II (tõ 1960 - 1985); Giai ®o¹n 3 (1986 - nay).
§èi tîng nghiªn cøu:
LuËn v¨n nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò chÝnh nh: sù biÕn ®æi cña tuæi kÕt h«n,
ph¹m vi kh«ng gian kÕt h«n, quyÒn quyÕt ®Þnh h«n nh©n cña c d©n lµng Tam S¬n
tõ 1940 ®Õn nay.
Ph¹m vi nghiªn cøu:
LuËn v¨n chän lµng Tam S¬n, huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh lµm ®Þa ®iÓm
nghiªn cøu.
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Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
T¸c gi¶ luËn v¨n ®· tiÕn hµnh pháng vÊn trùc tiÕp b»ng b¶ng hái, nghiªn cøu
c¸c tµi liÖu thø cÊp, ®ång thêi tiÕn hµnh c¸c cuéc pháng vÊn s©u nh»m bæ sung vµ
hoµn thiÖn c¸c d÷ liÖu ®Þnh lîng.
KÕt cÊu luËn v¨n:
Ngoµi phÇn Më ®Çu vµ KÕt luËn, phÇn Néi dung chÝnh cña LuËn v¨n ®îc chia
lµm 4 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi nghiªn cøu
I.1. Tæng quan vÊn ®Ò nghiªn cøu
I.2. C¬ së lý luËn vµ c¸c lý thuyÕt ®îc sö dông
I.3. C¸c kh¸i niÖm lµm viÖc
I.4. Vµi nÐt vÒ ®Þa bµn nghiªn cøu
Ch¬ng II: Sù biÕn ®æi khu«n mÉu tuæi kÕt h«n ë Tam S¬n (Tõ 1940 ®Õn
th¸ng 6/2007)
II.1. M« t¶ khu«n mÉu tuæi kÕt h«n ë tõng giai ®o¹n
II.2. NhËn xÐt vÒ sù biÕn ®æi tuæi kÕt h«n qua 3 giai ®o¹n
II.3. T¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ®Þa lý, kinh tÕ, x· héi, v¨n hãa ®Õn sù biÕn ®æi
tuæi kÕt h«n
Ch¬ng III: Sù biÕn ®æi ph¹m vi kh«ng gian kÕt h«n ë Tam S¬n (Tõ 1940
®Õn th¸ng 6/2007)
III.1. M« t¶ ph¹m vi kh«ng gian kÕt h«n ë tõng giai ®o¹n
III.2. NhËn xÐt vÒ sù biÕn ®æi ph¹m vi kh«ng gian kÕt h«n qua 3 giai ®o¹n
III.3. T¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ®Þa lý, kinh tÕ, x· héi, v¨n hãa ®Õn sù biÕn ®æi
ph¹m vi kh«ng gian kÕt h«n
Ch¬ng IV: Sù biÕn ®æi quyÒn quyÕt ®Þnh h«n nh©n ë Tam S¬n (Tõ 1940
®Õn th¸ng 6/2007)
IV.1. M« t¶ quyÒn quyÕt ®Þnh h«n nh©n ë tõng giai ®o¹n
IV.2. NhËn xÐt vÒ sù biÕn ®æi quyÒn quyÕt ®Þnh h«n nh©n qua 3 giai ®o¹n
IV.3. T¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ®Þa lý, kinh tÕ, x· héi, v¨n hãa ®Õn sù biÕn ®æi
quyÒn quyÕt ®Þnh h«n nh©n
LuËn v¨n ®îc b¶o vÖ tríc Héi ®ång chÊm luËn v¨n Th¹c sÜ X· héi häc t¹i C¬
së ®µo t¹o Sau ®¹i häc ViÖn X· héi häc, Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2008.
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