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THAY LỜI NÓI ĐẦU
***

Xã hội học là một bộ môn khoa học độc lập trong hệ thống các
khoa học xã hội. Xã hội học đã được nghiên cứu, giảng dạy trong nhiều
trường đại học trên thế giới từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đây l à
môn học không thể thiếu của các  ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Ở Việt Nam, xã hội học đã được đưa vào giảng dạy trong các
trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Môn học này còn nhận được
sự quan tâm rất lớn từ phía các c ơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức
xã hội, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và các doanh nhân.

Đời sống xã hội hiện đại đang đặt ra nhiều vấn đề x ã hội hết sức
phức tạp, đòi hỏi phải có nhận thức xã hội đúng đắn và phương pháp
tiếp cận, giải quyết những vấn đề x ã hội một cách khoa học và hiệu
quả. Ở đây nổi bật vai trò của những tri thức xã hội học.

Những tri thức trong lĩnh vực khoa học x ã hội mà xã hội học đã
đúc kết được góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực,
hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của
địa phương và khu vực.

Trên cơ sở Khung chương trình và Đề cương môn học đã được
Hội đồng Khoa học Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đ à Nẵng
thông qua, tập đề cương bài giảng môn xã hội học được biên soạn
nhằm phục vụ mục đích học tập, nghi ên cứu của sinh viên các khối
ngành kinh tế thuộc các hệ đào tạo khác nhau.

Do kinh nghiệm nghiên cứu còn những hạn chế, nên đề cương bài
giảng này còn có thể có một số khiếm khuyết nhất định. Ng ười biên
soạn xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến chuyên môn thiết thực
và quý báu của các đồng nghiệp trong và ngoài Trường cũng như của
những người quan tâm đến xã hội học cho việc hoàn thiện hơn nữa nội
dung khoa học của đề cương bài giảng.
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Chương I

XÃ HỘI HỌC NHƯ MỘT KHOA HỌC

I. XÃ HỘI HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC
1. Khái quát về xã hội học
Xã hội học là khoa học nghiên cứu một cách có hệ thống quá tr ình

hình thành, phát triển, cấu trúc, mối quan hệ tương tác và các hành vi
chung của các cá nhân, nhóm, tổ chức xã hội cùng các cách tiếp cận tới
những phương diện khác nhau của đời sống x ã hội.

Cũng có thể định nghĩa xã hội học một cách vắn tắt như là một
khoa học nghiên cứu các tương tác xã hội. Xã hội học liên quan tới các
cách thức trong đó diễn ra các mối quan hệ t ương tác giữa các cá nhân
với tư cách là thành viên của các nhóm và các tổ chức xã hội. Mối quan
hệ tương tác này liên hệ đến tất cả các yếu tố cấu th ành xã hội như cấu
trúc xã hội hay văn hoá chẳng hạn.

Xã hội là một hệ thống các hoạt động và các quan hệ của con
người có đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá chung c ùng cư trú trên một
lãnh thổ ở một giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử.

Trong lịch sử phát triển tri thức xã hội của nhân loại có rất nhiều
quan niệm khác nhau về xã hội tuỳ theo góc độ nghiên cứu của các nhà
xã hội học. Xã hội học hiện đại có thể giới thiệu  một số quan niệm về
xã hội như sau:

- Xã hội thượng lưu, xã hội bình dân;
- Xã hội nguyên thuỷ, xã hội truyền thống, xã hội hiện đại;
- Xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp, xã hội hậu công nghiệp;
- Xã hội hoang dã, xã hội dã man, xã hội văn minh (Lewis

Morgan);
- Xã hội bầy đàn, thị tộc, bộ lạc, bộ tộc, dân tộc ( Emile

Durkheim);
- Xã hội Kitô giáo, xã hội Hồi giáo, xã hội Khổng giáo...
Đề cập đến xã hội tức là đề cập đến những hoạt động và những

quan hệ xã hội. Các hoạt động xã hội bao gồm hoạt động lao động như
hoạt động sản xuất, hoạt động tái sản xuất xã hội, hoạt động quản lý xã
hội và các hoạt động giao tiếp; hoạt động an ninh trong môi trường đối
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ngoại gồm các quan hệ giữa cộng đồng xã hội này với cộng đồng xã hội
khác.

2. Lịch sử phát triển của xã hội học
Con người có nguyện vọng tự nhiên là muốn tìm hiểu, nhận thức

và giải thích bản chất của sự vận động và phát triển của xã hội. Đây là
điều kiện thiết yếu cho sự ra đời của nhiều khoa học xã hội, trong đó có
xã hội học.

Xã hội học, lúc mới hình thành và phát triển không tách rời khỏi
triết học. Điều này được thể hiện trong quan điểm của các nhà tư tưởng,
các triết gia cổ đại và cận đại. Các đại biểu tiêu biểu là Quản Trọng,
Khổng tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, L ão Tử, Trang Tử, Hàn Phi Tử (Trung
Quốc); Platon, Aristote (Hy Lạp); thời kỳ Phục h ưng có Thomas
Hobbes, John Locke (Anh).

Từ thời kỳ cổ đại đến thời kỳ Phục hưng có thể được xem là thời
kỳ tiền xã hội học. Các nhà tư tưởng mới chỉ đưa ra những ý tưởng dưới
hònh thức tư duy xã hội. Cá tri thức của con người về xã hội được bồi
đắp qua thời gian, qua sự phát triển của lịch sử nhân loại đặt nền móng
cho xã hội học. Lúc này xã hội học phát triển chủ yếu dưới hình thức
của triết học về xã hội.

Đến cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX, xuất hiện nhu cầ u nhận
thức mới mẻ, khoa học về xã hội. Đây là tiền đề quan trọng cho sự ra
đời của xã hội học như một khoa học. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ XIX,
xã hội học mới được thừa nhận là một khoa học độc lập.

Người được xem là thuỷ tổ của xã hội học là nhà xã hội học người
Pháp Auguste Comte (1798-1857). Ông là người đầu tiên đề xướng
thuật ngữ “sociology” (dịch là “xã hội học”) vào năm 1838 trong tác
phẩm “Course of the positive philosophy” v ới ý nghĩa là nghiên cứu
thực chứng toàn bộ các quy luật cơ bản của các hiện tượng xã hội, qua
đó sáng lập nền triết học thực chứng và trào lưu xã hội học thực chứng.

Nhà xã hội học người Pháp Emile Durkheim (1858 -1917) đã đề ra
khái niệm “sự kiện xã hội” thay cho phạm trù tâm sinh lý cá nhân trong
nghiên cứu xã hội học. Năm 1897 ông công bố tác phẩm “Các quy tắc
của phương pháp xã hội học” và góp phần đưa xã hội học phát triển
thành một ngành khoa học độc lập. Ngoài ra, còn có các đại biểu khác
như Frederic Le Play, Karl Marx, Maximilian Weber...
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Xã hội học phát triển mạnh ở châu Âu thành một ngành khoa học
độc lập nghiên cứu cấu trúc xã hội như một thực thể khoa học và đến
đầu thế kỷ XX phát triển thành trào lưu xã hội học cấu trúc.

Dưới tác động mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật v à quá trình công
nghiệp hoá ở Mỹ, hàng loạt các vấn đề xã hội có liên quan đến hành vi
cá nhân, nhóm xã hội xuất hiện dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của x ã
hội học theo hướng tiếp cận từ phía hành vi và phát triển thành trào lưu
xã hội học hành vi.

Xã hội học phát triển nhanh chóng v à mạnh mẽ ở châu Âu và Mỹ
với hai cách tiếp cận khác nhau l à cấu trúc xã hội và hành vi xã hội.
Nhưng hiện nay, xã hội học thế giới phát triển theo h ướng xâm nhập
vào nhau giữa xã hội học Mỹ và xã hội học châu Âu.

Ở các nước XHCN, xã hội học phát triển theo hướng lấy triết học
Mác - Lênin làm cơ sở nhận thức và kết hợp cả cấu trúc xã hội với hành
vi xã hội trong một thể thống nhất là cộng đồng xã hội.

Ở Việt Nam, xã hội học trở thành khoa học hoàn chỉnh cả trên
phương diện nghiên cứu và giảng dạy từ thập niên 1970. Về mặt lý
luận, xã hội học ở Việt Nam đã đạt được một số thành tựu đáng kể.

3. Một số lý thuyết xã hội học
a) Lý thuyết xã hội học thực chứng
Xã hội học thực chứng được xây dựng trên cơ sở lý thuyết cấu trúc

xã hội và triết học thực chứng. Những đại biểu điển hình của trào lưu
này là Auguste Comte, Emile Durkheim, Talcott Parsons...

Xã hội học thực chứng xem xét cấu trúc x ã hội như một chỉnh thể
tổng hợp hữu cơ, trong đó, các bộ phận, yếu tố hợp thành liên kết với
nhau theo quy luật nhân quả. Các hiện tượng xã hội là hiện hữu thực và
hoàn toàn có thể được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Các h ành vi xã
hội của cá nhân và các thiết chế xã hội quan hệ với nhau cũng tuân theo
quy luật này.

Xã hội học thực chứng cho rằng đối tượng nghiên cứu của xã hội
học là những thực thể và do đó, chúng được biểu hiện thông qua các sự
kiện có thể quan sát được và nhiệm vụ của nhà xã hội học là xây dựng
các giả thuyết bằng các sự kiện đã được quan sát hoặc bằng thực
nghiệm khoa học.
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b) Thuyết đồng cảm xã hội
Đại biểu xuất sắc của thuyết đồng cảm xã hội là Emile Durkheim,

nhà xã hội học cấu trúc - đồng cảm - chức năng. Theo thuyết này, thì
các đặc tính của xã hội không thể được quy về các đặc điểm tâm sinh lý
riêng của từng cá nhân mà phải là hoạt động của các thể chế xã hội
trong sự tác động tương hỗ giữa các yếu tố hợp thành chỉnh thể xã hội.

Thuyết đồng cảm xã hội chủ trương rằng các giá trị xã hội, chuẩn
mực, vai trò, địa vị cũng như các yếu tố tinh thần khác tạo nên nền văn
hoá xã hội và đạo lý xã hội. Đây là động lực của tiến hoá xã hội. Cơ sở
của trật tự và phục tùng xã hội là sự đồng cảm về các giá trị và chuẩn
mực.

Hành vi xã hội của cá nhân cũng như các trật tự xã hội chuyển đổi
thành các quy luật văn hoá  thông qua quá tr ình xã hội hoá. Như vậy, xã
hội hoá là điểm mấu chốt trong thuyết đồng cảm xã hội. Xã hội hoá là
điều kiện, phương tiện và là con đường duy nhất để cá nhân hội nhập
với xã hội.

Thuyết đồng cảm xã hội dựa trên luận điểm “sự kiện xã hội”, đặt
ra nhiệm vụ nghiên cứu các “sự kiện xã hội”.

c) Thuyết cấu trúc chức năng

Hai đại biểu lớn nhất của thuyết cấu trúc chức năng là Emile
Durkheim (ông đồng thời là nhà xã hội học theo thuyết đồng cảm) và
Talcott Parsons, nhà xã hội học người Mỹ (1902-1979).

Thuyết cấu trúc chức năng giải thích sự tồn tại và phát triển của
các thể chế xã hội là do chức năng duy trì trật tự xã hội của chúng.

Thuyết cấu trúc chức năng quan niệm xã hội bình thường như một
cơ thể lành mạnh, trong đó, các thể chế có chức năng riêng và quan hệ
hữu cơ với nhau; cùng hướng vào việc duy trì tính hợp lý xã hội. Các
chức năng có vị trí, vai trò bình đẳng với nhau.

Xã hội là một hệ thống các thiết chế phụ thuộc lẫn nhau v à tham
gia tạo nên sự ổn định bền vững của chỉnh thể xã hội.

Để giải thích các thiết chế xã hội, không được tìm hiểu mục đích
của cá nhân mà phải tìm hiểu hệ thống xã hội như một tổng thể, đòi hỏi
phải thoả mãn các nhu cầu của nó.
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d) Thuyết hành động xã hội
Đại biểu lớn nhất là Max Weber (1864-1920), nhà xã hội học cấu

trúc người Đức.
Các thể chế xã hội, cuối cùng đều được quy về hành động cá nhân

có những động cơ và mục tiêu đặc trưng. Theo M. Weber, có bốn loại
động cơ chi phối hành động, đó là:

- Cảm xúc;
- Truyền thống;
- Giá trị;
- Mục đích.

Tương ứng với bốn loại động cơ nêu trên là bốn loại hành động xã
hội, cụ thể:

- Hành động theo cảm xúc;
- Hành động theo truyền thống;
- Hành động theo giá trị;
- Hành động có mục đích.

Bốn loại hành động trên là phương tiện để phân tích và giải thích
mọi hành động của cá nhân. Bốn loại h ành động này không tách rời
nhau mà luôn luôn thâm nhập vào nhau.

Trong nghiên cứu cần chú ý đến sự khác biệt cũng như quan hệ
giữa các loại hành động trong từng trường hợp cụ thể và trong từng nền
văn hoá riêng biệt.

Nhà xã hội học phải phân tích, diễn giải, li ên kết các vấn đề để
hiểu và xác định được hành động của chủ thể chịu sự tác động, chi phối
của một loại hay các loại động cơ nào thúc đẩy hành động đó.

e) Các nguyên lý cơ bản của xã hội học mác xít
Nguyên lý quyết định luận xã hội của xã hội học mác xít vận dụng

những nguyên lý của triết học duy vật biện chứng v ào lĩnh vực xã hội
với những nguyên tắc cụ thể như sau:

- Nguyên tắc vật chất quyết định ý thức;
- Nguyên tắc tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội;
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- Nguyên tắc cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng xã
hội;

- Nguyên tắc hoạt động vật chất quyết định hoạt động tinh thần
của các chủ thể xã hội.

Thứ nhất, xã hội học mác xít làm sáng tỏ sự tác động qua lại giữa
con người với xã hội, khẳng định vai trò của xã hội cũng như của con
người trong tiến trình phát triển của lịch sử. Xã hội học mác xít xem xét
hoạt động của con người trong tính toàn thể, bắt đầu từ hoạt động vật
chất, thứ đến là hoạt động tinh thần khi phân tích hoạt động của cá
nhân. Nguyên nhân sâu xa của các hiện tượng xã hội bắt nguồn từ hoạt
động vật chất và thực tiễn xã hội.

Thứ hai, xã hội học mác xít khẳng định rằng, hoạt động của con
người dù dưới bất kỳ hình thức nào đều có tính sáng tạo, thể hiện trí tuệ
và năng lực sáng tạo không ngừng. Tuy nhi ên, trong xã hội có giai cấp,
lao động bị tha hoá và trở thành hàng hoá, là nguyên nhân và c ũng
chính là nạn nhân của bất bình đẳng xã hội.

Nguyên lý phát triển của xã hội học mác xít khẳng định quá trình
biến đổi và phát triển của xã hội có nguyên nhân sâu xa từ sự phát triển
của lực lượng sản xuất dẫn đến sự thay đổi và phát triển của quan hệ sản
xuất một cách thích ứng. Đó là quá trình vừa mang tính tiến hoá, vừa
mang tính cách mạng phù hợp với các quy luật khách quan.

Nguyên lý tính hệ thống của xã hội học mác xít đặt ra yêu cầu khi
phân tích xã hội phải xem xã hội như là một hệ thống hoàn chỉnh, có
khả năng tự vận hành và phát triển.

Xã hội có một cơ cấu cụ thể, trong đó, các yếu tố cấu thành xã hội
có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau.

Xã hội là phức hợp những hình thức hoạt động khác nhau của con
người, các quan hệ xã hội, các hình thức cộng đồng của con người với
tính ổn định, tính hoàn chỉnh và tính quy luật.

Xã hội học mác xít chỉ ra nguyên tắc tiếp cận việc phân tích hệ
thống xã hội đi từ trừu tượng đến cụ thể, từ cái chung đến cái riêng và
cuối cùng đến cái cốt lõi của xã hội đó là quan hệ sản xuất và suy cho
cùng, phương thức sản xuất quyết định mọi mặt và mọi quá trình của
đời sống xã hội.
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II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA XÃ HỘI HỌC
1. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học
Cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu xã hội học thiên về con người

cho rằng đối tượng nghiên cứu xã hội học là hành vi xã hội hay hành
động xã hội của con người, tức là các hành vi cá nhân, các cơ chế hình
thành các hành vi đó bao gồm các tương tác giữa các cá nhân, sự h ình
thành động cơ và các tác nhân hành động của nhóm.

Loại hình xã hội học này phát triển mạnh ở Mỹ, còn gọi là trường
phái xã hội học “vi mô”, khoa học về hành vi xã hội của cá nhân và
nhóm, chịu ảnh hưởng của thuyết hành vi và chủ nghĩa thực dụng theo
hiện tượng luận.

Cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu xã hội học thiên về xã hội lại
quan tâm đến cả xã hội nhân loại, đó là tính chỉnh thể của tổ chức xã
hội, tính hệ thống của xã hội trong mối quan hệ chi phối cá nhân.
Những khái niệm chính của cách tiếp cận n ày là văn hoá, thiết chế xã
hội, hệ thống và cấu trúc xã hội, các quá trình xã hội rộng lớn.

Loại hình xã hội học này phát triển mạnh ở châu Âu, còn gọi là
trường phái xã hội học “vĩ mô” do sự ảnh hưởng mạnh mẽ của triết học
thực chứng và thuyết tiến hoá của Charles Darwin (1809 -1882).

Cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu xã hội học tổng hợp, tức là
vừa nghiên cứu hành vi của con người, vừa nghiên cứu hệ thống xã hội.

Xã hội học hiện đại có xu hướng tiếp cận đối tượng nghiên cứu
theo cách tích hợp. Trong trường hợp này, đối tượng nghiên cứu của xã
hội học là mối quan hệ hữu cơ, biện chứng, ảnh hưởng và tác động
tương hỗ giữa một bên là con người với tư cách là cá nhân, nhóm và
một bên là xã hội với tư cách là hệ thống xã hội, là cơ cấu hay cấu trúc
xã hội.

Từ những phân tích trên đây, có thể đi đến định nghĩa đối tượng
nghiên cứu của xã hội học là các quy luật và xu hướng của sự phát sinh,
phát triển và biến đổi của các hoạt động xã hội, các quan hệ xã hội,
tương tác giữa các chủ thể xã hội cùng các hình thái biểu hiện của
chúng.

2. Các phạm trù cơ bản của xã hội học
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- Hành động xã hội: Hành động xã hội là tất cả những hành vi và
hoạt động của con người diễn ra trong bối cảnh lịch sử x ã hội nhất định,
là hành vi có động cơ, mục đích, đối tượng, là hành động hướng tới
người khác hay ngược lại, chịu sự tác động của người khác. Người đề
xuất phạm trù này là Max Weber với quan niệm xã hội học là khoa học
lý giải hành động xã hội.

- Hoạt động xã hội: Hoạt động xã hội là toàn thể hoạt động của
nhóm xã hội nhằm đạt được mục đích nhu cầu và quyền lợi xã hội. Hoạt
động xã hội bao gồm sáu phương diện cơ bản sau:

+ Sản xuất của cải vật chất;
+ Sản xuất của cải phi vật chất (các giá trị văn hoá tinh thần);
+ Tái sản sinh con người;
+ Các hoạt động quản lý;
+ Các hoạt động giao tiếp;
+ Các hoạt động đối ngoại.
- Cấu trúc xã hội: Cấu trúc xã hội là tổng hợp các yếu tố cấu thành

xã hội trong mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, là một hệ thống lớn,
bao gồm nhiều hệ thống nhỏ và nhỏ dần đến đơn vị cơ bản là con người.
Cơ cấu xã hội là khuôn mẫu, thuộc tính của các  mối quan hệ xã hội, các
thiết chế xã hội, các điều kiện, hoàn cảnh và các sản phẩm do con người
tạo ra. Những người đề xướng phạm trù này là Auguste Comte và Emile
Durkheim.

- Quan hệ xã hội: Quan hệ xã hội là quan hệ được xác lập giữa các
cộng đồng xã hội và các cá nhân với tư cách là chủ thể của hoạt động xã
hội khác nhau ở vị trí, chức n ăng đời sống xã hội. Quan hệ xã hội bao
gồm bốn phương diện chính như sau:

+ Quan hệ trong sản xuất trực tiếp;
+ Quan hệ trong phân phối;
+ Quan hệ trong tiêu dùng;

+ Quan hệ trong trao đổi.
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- Chủ thể xã hội: Chủ thể xã hội là các thực thể xã hội tạo ra các
hoạt động xã hội. Chủ thể xã hội có thể là cá nhân, có thể là nhóm xã
hội hay cộng đồng xã hội.

- Thiết chế xã hội: Thiết chế xã hội là các hình thức cộng đồng và
hình thức tổ chức của con người trong quá trình tiến hành các hoạt động
xã hội. Thiết chế xã hội chính là các ràng buộc được xã hội chấp nhận
và mọi cá nhân, nhóm cộng đồng và toàn thể xã hội phải chấp nhận và
tuân thủ.

- Tương tác xã hội: Tương tác xã hội là tổ hợp các hoạt động xã
hội, các quan hệ xã hội, các chủ thể xã hội cùng các mối quan hệ ràng
buộc giữa chúng và ngay trong nội tại bản thân chúng.

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA XÃ HỘI HỌC
1. Chức năng của xã hội học
a) Chức năng nhận thức
Xã hội học trang bị những tri thức khoa học về sự phát triển của x ã

hội theo những quy luật vốn có của nó, chỉ ra nguồn gốc, ph ương thức
diễn biến và cơ chế của các quá trình phát triển xã hội, của các mối
quan hệ giữa con người và xã hội.

Xã hội học xây dựng và phát triển hệ thống lý luận, phương pháp
luận nghiên cứu, kỹ thuật và thao tác nghiên cứu khoa học để tìm ra quy
luật, lý thuyết và các vấn đề lý luận nhờ tư duy khoa học và bằng việc
kiểm chứng các sự kiện đã quan sát được.

Xã hội học mác xít chủ trương chức năng nhận thức của xã hội
học phải dựa vào lập trường tư tưởng và thế giới quan khoa học của chủ
nghĩa Mác - Lênin và phải giúp nhận thức được đúng - sai, phải - trái
để từ đó có hành động hữu ích thích hợp.

b) Chức năng thực tiễn
Chức năng này hướng tới sự cải thiện xã hội và cuộc sống của

nhân loại. Thực tiễn chính là cơ sở của lý luận; còn lý luận phục vụ thực
tiễn.

Không chỉ đơn thuần vận dụng các quy luật xã hội học vào hiện
thực, mà chức năng thực tiễn còn chú trọng nắm bắt, giải quyết đúng
đắn, kịp thời những vấn đề xã hội nảy sinh để cải thiện tình hình xã hội.
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Xã hội học dự báo những xu hướng vận động của các hiện tượng
và quá trình xã hội, dự báo những g ì có thể sẽ xảy ra, đồng thời đề xuất
các giải pháp kiểm soát chúng.

c) Chức năng tư tưởng
Chức năng này xuất hiện từ bản chất và vai trò của hệ tư tưởng

trong hệ thống xã hội, biểu hiện ở vai trò cung cấp nội dung khoa học
của hệ tư tưởng, là cơ sở cho nhân sinh quan xã hội đúng đắn.

Chức năng tư tưởng của xã hội học thể hiện trên hai khía cạnh sau:
- Trang bị cho nhà xã hội học thế giới quan khoa học của chủ

nghĩa Mác - Lênin, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu độc lập, tự do, về vai
trò, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp phát triển x ã hội.

- Giúp nhà xã hội học hình thành và phát triển phương pháp tư
duy, nghiên cứu khoa học và năng lực phê phán các quan điểm phi mác
xít, việc lợi dụng xã hội học để phủ định vai trò của học thuyết Mác -
Lênin; chống lại những tư tưởng sai lầm, bảo thủ, lạc hậu trong nhận
thức lý luận và trong hoạt động thực tiễn.

2. Nhiệm vụ của xã hội học
a) Nhiệm vụ nghiên cứu lý luận
Xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận xã hội học,

bao gồm các khái niệm, phạm trù, lý thuyết khoa học riêng, đặc thù. Xã
hội học kế thừa một cách chọn lọc các kh ái niệm cũng như thuật ngữ
của các ngành khoa học khác.

Hình thành và phát triển hệ thống lý luận, phương pháp luận
nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống nhằm đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

b) Nhiệm vụ nghiên cứu thực nghiệm
Thông qua nghiên cứu thực nghiệm, xã hội học kiểm nghiệm,

chứng minh các giả thuyết khoa học.
Phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, làm cơ sở  cho việc sửa đổi,

phát triển và hoàn thiện hệ thống khái niệm, đồng thời thúc đẩy tư duy
xã hội học.

c) Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
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Xã hội học nghiên cứu ứng dụng tri thức khoa học v ào đời sống.
Nghiên cứu ứng dụng hướng tới việc đề ra các giải pháp vận dụng
những phát hiện của nghiên cứu lý luận và nghiên cứu thực nghiệm
trong hoạt động thực tiễn.

Trên cơ sở nghiên cứu quá trình hình thành, vận hành và phát triển
của các cộng đồng xã hội, các quan hệ xã hội cũng như các hành vi xã
hội; bằng các phương pháp khoa học chuyên ngành, xã hội học đưa ra
những kết luận chính xác về bản chất của sự kiện, hiện t ượng hay quá
trình đó, từ đó đề xuất các giải pháp để kiểm soát, tức là đề ra các quyết
sách hay quyết định quản lý xã hội một cách thích hợp.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU XÃ HỘI HỌC
1. Cơ sở phương pháp luận
Phương pháp nghiên cứu xã hội học là tổng hợp các phương pháp,

kỹ thuật và cách thức nghiên cứu xã hội học nhằm làm sáng tỏ bản chất,
các đặc trưng, cơ cấu, xu hướng và tính quy luật của các hiện tượng và
quá trình xã hội. Trước khi đi sâu vào một số phương pháp nghiên cứu
xã hội học, cần phải xem xét phương pháp luận chung nghiên cứu xã
hội học.

Nhận thức xã hội học là một quá trình đặc biệt phức tạp, v ì bản
thân xã hội đã là một hệ thống cực kỳ phức tạp, trong đó con ng ười, một
trong những chủ thể cấu thành xã hội, cũng đồng thời là lực lượng tạo
ra các mặt của đời sống xã hội, là những thế giới thu nhỏ vô cùng phong
phú và sinh động. Vì vậy, nghiên cứu xã hội cần chú ý các quan điểm
sau:

a) Quan điểm toàn bộ
Khi nghiên cứu một vấn đề xã hội nào đó, phải đặt vấn đề đó vào

trong mối tương quan. Cơ sở của quan điểm này là mối liên hệ chằng
chịt, qua lại giữa các mặt của đời sống x ã hội.

Thí dụ: Nghiên cứu vấn đề tạo việc làm cho thanh niên nông thôn,
ngoài ra nội dung chính là số thanh niên thất nghiệp, trình độ học vấn,
tuổi, giới, còn phải xem xét ruộng đất,  các ngành nghề tiểu thủ công
nghiệp truyền thống của địa phương.
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Việc nghiên cứu một số vấn đề nào đó tách rời với toàn bộ các vấn
đề khác có liên quan thường dẫn đến các kết luận hời hợt, thiếu sót v à dĩ
nhiên có độ chính xác thấp.

b) Quan điểm hệ thống
Các vấn đề xã hội thường là các mắt xích trong một hệ thống phức

tạp cả về chiều dọc và chiều ngang.
Xét theo chiều dọc, một vấn đề nào đó thường là một bộ phận của

một vấn đề lớn hơn, bao quát hơn. Bản thân vấn đề nghiên cứu lại là
một hệ thống bao gồm nhiều vấn đề chi tiết, nhỏ hơn, cụ thể hơn.

Xét theo chiều ngang, vấn đề nghiên cứu thường là kết quả của vô
số nguyên nhân, đồng thời nó lại là nguyên nhân (hoặc một trong các
nguyên nhân) của một kết quả xã hội khác.

Vì vậy, nghiên cứu một vấn đề xã hội nào đó, phải đặt vấn đề đó
trong hệ thống mà nó đang tồn tại. Từ đó, xã hội học sẽ có nhiều nội
dung súc tích để xem xét, khảo sát, lý giải và kết luận một cách đầy đủ,
có hệ thống chặt chẽ.

c) Quan điểm thực tiễn
Xét cho cùng, phương pháp nghiên c ứu xã hội học đều dựa trên cơ

sở thực nghiệm, tức là xuất phát từ nhu cầu thực tế, quan sát hiện t ượng
hoặc quá trình thực tế, tìm ra cách lý giải vấn đề dựa trên các luận
chứng thực tế và khi kết luận vấn đề cũng có sự đối chiếu, so sánh với
thực tế bằng phương pháp kiểm định thực tế.

Sở dĩ như vậy là vì hiện tượng và quá trình xã hội thường trừu
tượng, nếu không bám sát thực tế, sẽ có nhiều cách lý giải khác nhau,
mà cách nào cũng có lý của nó nếu đứng tr ên phương diện lý thuyết.
Chỉ có qua cọ xát, thử thách với thực tế, mới có thể chứng minh đ ược
cách lý giải hợp lý nhất, tức là gần với chân lý nhất.

2. Các phương pháp nghiên cứu
Để nghiên cứu xã hội học có rất nhiều phương pháp. Xã hội học

đề xuất các nhóm phương pháp chủ yếu sau:
a) Các phương pháp quan sát
Quan sát là phương pháp nghiên c ứu những biểu hiện bên ngoài

của tâm lý con người (hành động, cử chỉ, ngôn ngữ, vẻ mặt, dáng điệu,
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cách ứng xử ...) diễn ra trong sinh hoạt của con ng ười. Qua đó có thể
suy ra những quá trình tâm lý bên trong. Có nhiều cách quan sát, cụ thể
như sau:

- Quan sát tổng hợp (quan sát chung, phục vụ mục tiêu nghiên cứu
chung, rộng, nhiều vấn đề), quan sát lựa chọn (chỉ tập trung v ào một
vấn đề nào đó).

- Quan sát có chuẩn mực (đi vào các yếu tố có ý nghĩa nhất của
đối tượng nghiên cứu để tập trung chú ý. Thường dùng để kiểm tra kết
quả nhận được của phương pháp khác hoặc để nhận thức sâu sắc vào
đối tượng), quan sát không chuẩn mực (ch ưa xác định các yếu tố có ý
nghĩa. Thường được dùng lúc khởi đầu của một nghiên cứu).

- Quan sát có tham gia (quan sát gia nhập vào hoạt động của
nhóm người được quan sát. Có kết quả cao hơn, nhưng nếu bị phát hiện
việc quan sát thì hỏng việc), quan sát không tham gia (kết quả ít h ơn
nhưng dễ giữ bí mật).

- Quan sát một lần và quan sát nhiều lần. Quan sát nhiều lần có độ
chính xác cao hơn.

Ngoài việc sử dụng các giác quan để thu thập t ài liệu, người quan
sát còn có thể dùng máy ảnh, máy ghi âm, camera. Quan sát muốn có
kết quả thường phải tổ chức từ hai đến ba ng ười cùng làm, sau đó đối
chiếu, tổng hợp.

Ngoài ra cũng nên quan sát bí mật, vì nếu người ta biết mình đang
bị quan sát sẽ không tự nhiên, các cử chỉ sẽ trở nên gò bó, không phản
ánh sự thực nữa.

Quan sát còn có một nhược điểm là số đối tượng được quan sát
thường không dược nhiều, do phải tốn người, tốn công quan sát. V ì vậy,
kết quả quan sát chỉ đúng nếu phạm vi nghi ên cứu hẹp, số đối tượng hạn
chế.

b) Các phương pháp đàm thoại, phỏng vấn
- Phương pháp đàm thoại:
Phương pháp đàm thoại là nói chuyện giữa người nghiên cứu và

đối tượng. Đây là phương pháp hay được dùng vì nó có hiệu quả. Nếu
trò chuyện trong một không khí thân mật, chân th ành, tin cậy, thoải mái
có thể khiến người ta bộc lộ tâm tình, từ đó có thể hiểu được tâm trạng,
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cảm xúc, thái độ với vấn đề cần t ìm hiểu. Có thể đàm thoại trực tiếp vào
nội dung cần tìm hiểu, nếu vấn đề dễ bàn luận, nhưng cũng có thể phải
đi vòng, nếu vấn đề tế nhị, dễ đụng chạm.

Để đàm thoại có kết quả cần phải:
+ Xác định rõ mục tiêu để lái câu chuyện sang hướng nghiên cứu.
+ Trước khi đàm thoại, phải tìm hiểu đặc điểm tâm lý của đối

tượng.
+ Chủ động dắt dẫn câu chuyện, v ì dễ đi lan man.
+ Có thể tranh luận nếu cần, để hiểu r õ thực chất suy nghĩ của đối

tượng.
Nếu đàm thoại tốt, có thể làm cho việc nghiên cứu đạt kết quả.

Tuy vậy, đàm thoại cũng tốn người, tốn công nên cũng chỉ tiến hành
được ở phạm vi hẹp.

- Phương pháp phỏng vấn:

Phương pháp phỏng vấn cũng là trao đổi giữa người nghiên cứu và
đối tượng, nhưng khác với đàm thoại ở chỗ người nghiên cứu hỏi để đối
tượng trả lời, theo một dàn câu hỏi đã chuẩn bị sẵn (tức là bảng hỏi).

Có nhiều phương pháp phỏng vấn:
+ Phỏng vấn tự do (ngoài bảng hỏi, có thể có các câu hỏi th êm để

việc tìm hiểu được sâu sắc hơn), phỏng vấn theo bảng hỏi (không hỏi
thêm).

+ Phỏng vấn trực tiếp:  Người nghiên cứu gặp trực tiếp và hỏi đối
tượng;

+ Phỏng vấn qua điện thoại:   Người nghiên cứu không tiếp xúc
trực tiếp với đối tượng nghiên cứu.

+ Phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm (phỏng vấn nhiều người
một lúc. Nhóm có thể gồm những ng ười cùng gia đình, cùng làm việc
hoặc cùng quan tâm đến vấn đề nghiên cứu).

Phỏng vấn là phương pháp có nhiều ưu điểm:
+ Do có dàn câu hỏi (bảng hỏi) nên hiệu quả thông tin rất cao,

tránh đi lan man như khi đàm tho ại.
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+ Cũng do vậy mà tiết kiệm thời gian, có thể l àm được với nhiều
đối tượng.

Qua phỏng vấn còn nắm được thái độ, hành vi của đối tượng. Tuy
vậy, phỏng vấn cũng hạn chế:

+ Do bị phỏng vấn, đối tượng có thể chọn cách trả lời dung ho à
hoặc chung chung, có thể trả lời thiếu trung thực (nếu đụng chạm đến
quyền lợi , tình cảm riêng tư). Vì vậy, trước khi hỏi phải làm công tác tư
tưởng và trong bảng hỏi nên có xen kẽ các câu hỏi kiểm tra.

+ Phỏng vấn bằng điện thoại tuy thuận tiện v à thực hiện được trên
diện rộng, nhưng bị hạn chế về thời gian và không có tính đại diện (chỉ
hỏi được những người có điện thoại). Ngoài ra, cũng có hạn chế như
trên đã nói.

Dù có hạn chế như vậy, nhưng phỏng vấn là phương pháp được
dùng khá rộng rãi trong nghiên cứu xã hội vì các ưu điểm của nó.

c) Phương pháp thăm dò ý kiến
Phương pháp thăm dò ý kiến cũng là một dạng tương tự như hai

phương pháp trên, nhưng thư ờng thiên về hỏi gián tiếp qua phiếu thăm
dò, qua đường gửi thư, qua hỏi ý kiến bạn đọc (báo viết), qua hỏi ý kiến
bạn xem (báo hình).

Nội dung thăm dò thường không quá phức tạp, đối t ượng sẽ không
xác định được trước (báo viết, báo hình) hoặc có xác định (đối tượng
nhận phiếu, thư thăm dò). Thăm dò ý kiến có ưu điểm là có thể tiến
hành với nhiều người (đủ mọi tầng lớp, giới, lứa tuổi v à phạm vi rộng
cả nơi xa, nơi gần), nhưng cũng có hạn chế là thông tin phản hồi không
nhiều. Như vậy, phải tăng số lượng đối tượng thăm dò để trừ hao. Thăm
dò ý kiến thường được dùng trong điều tra dư luận xã hội.

d) Phương pháp thực nghiệm
Thực nghiệm xã hội là đưa những vấn đề xã hội được xem xét,

nghiên cứu về lý thuyết ra thực tiễn để x ác minh xem trong các giải
thuyết, lý thuyết, cái nào đúng, cái nào không đúng v ới thực tế xã hội
(thực nghiệm xác định đúng, sai).

Ngoài ra thực nghiệm xã hội cũng còn là dựa vào thực tế để bổ
sung các chi tiết, các xu hướng, các tình huống chưa được dự kiến, từ
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đó có thể hoàn chỉnh các biện pháp, chính sách x ã hội (thực nghiệm bổ
sung).

Thực nghiệm xã hội còn dùng để xem xét độ chính xác của một kế
hoạch, một dự án (thực nghiệm thí điểm).

Để thực nghiệm đạt kết quả tốt, phải chú ý:
- Lập quy trình nghiên cứu cẩn thận.

- Xem xét kỹ các chuẩn bị lý thuyết và thực tế.
- Chuẩn bị tốt địa bàn thực nghiệm có tính đại biểu cao, có sự phối

hợp tích cực của các cơ quan, đoàn thể, nhân dân địa phương.
Khi xác định nội dung thực nghiệm phải chú ý gọn, tập trung

không tham lam dàn trải ra quá nhiều nội dung khác nhau, đồng thời
cũng chú ý kết hợp các nội dung gần nhau để các kết quả hỗ trợ cho
nhau, giảm được chi phí.

Khâu tổng hợp và phân tích kết quả rất quan trọng, quyết định sự
thành bại của thực nghiệm. Ở khâu n ày phải quán triệt phương pháp
nghiên cứu xã hội học đã trình bày ở mục I chương này.

e) Phương pháp chuyên gia
Đối với những hiện tượng xã hội không dùng phương pháp thực

nghiệm được thì phải áp dụng phương pháp chuyên gia. Phương pháp
này chủ yếu là lấy ý kiến của các chuyên gia về một vấn đề  xã hội  nào
đó.

Chuyên gia là những người có chuyên môn giỏi và kinh nghiệm
phong phú về lĩnh vực xã hội đang cần nghiên cứu. Vì vậy các ý kiến
của họ thường có hàm lượng chất xám cao và rất giàu tính thực tiễn.
Cũng vì thế nên có thể coi là vẫn bảo đảm tính thực tiễn của quá tr ình
nghiên cứu.

Khâu cơ bản của phương pháp này là phải lựa chọn được các
chuyên gia am hiểu thực sự vấn đề đang nghiên cứu và có trình độ cao.
Người ta thường chọn chuyên gia theo các cách sau đây:

- Xâu chuỗi tức là chọn người đứng đầu về vấn đề nghiên cứu, sau
đó nhờ người đó giới thiệu cho người khác (hoặc nhiều người khác)
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- Dự kiến một số người rồi đề nghị từng người nhận xét (chỉ cho
người lập nhóm chuyên gia biết) về chuyên môn những người kia. Sau
đó, lựa chọn lựa những người được đa số nhận xét tốt.

- Dự kiến một số người và qua các ý kiến của họ về vấn đề nghiên
cứu để đánh giá trình độ của từng người.

- Sau khi đã tập hợp được nhóm chuyên gia phải nêu các vấn đề
cần xem xét để các chuyên gia có thời gian chuẩn bị, sau đó mới lấy ý
kiến.

Thông thường khi lấy ý kiến, có thể họp to àn nhóm theo các cách
sau đây:

- So sánh (họp và có tranh luận giữa các chuyên gia).

- Tấn công não (khuyến khích tự do phát biểu, không tranh luận v à
đánh giá sai đúng).

- Delfi (không tranh luận nhưng mỗi người đều được biết ý kiến
của những người khác để chỉnh lý lại ý kiến của m ình).

Khâu tổng hợp rất khó ví có những nội dung các ý kiến của
chuyên gia rất khác nhau. Trong nhiều hợp phải d ùng mốt (mod), trung
vị, thậm chí phải dùng hệ số phân tán ý kiến trong các kết luận nghi ên
cứu.

f) Phương pháp phân tích tư li ệu
Phân tích tư liệu là xem xét các tài liệu có sẵn trong kho thông tin

lưu trữ và các nguồn khác để nghiên cứu đề tài cần thiết, không phải
làm các cuộc phỏng vấn điều tra.

Điều cốt lõi trong phương pháp này là cần sưu tầm được đúng và
đầy đủ các tài liệu cần thiết cho nội dung nghi ên cứu. Trước đây, công
việc này rất khó khăn và mất rất nhiều thời gian, nhưng hiện nay do đã
có mạng internet và cách mạng chuyên ngành khác, lượng tài liệu cần
thiết đã tìm kiếm khá dễ dàng. Và từ đây lại có khó khăn mới là phải
chọn lọc từ một biển tư liệu ra những thứ đang cần.

Phân tích tư liệu là phương pháp được dùng rất phổ biến vì không
tốn chi phí và công sức điều tra, hơn nữa có những vấn đề không có
điều kiện thuận lợi để điều tra, th ì đây là phương pháp thích hợp.

1. Tổ chức và quy trình nghiên cứu
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a) Tổ chức trình nghiên cứu
-  Chọn vấn đề nghiên cứu:

Các vấn đề nghiên cứu được chọn trong thực tế xuất ph át từ những
nhu cầu nhận thức về quản lý xã hội đang bức xúc hoặc cần thiết.
Những nhu cầu này thường xuyên xuất hiện, đòi hỏi phải được giải
quyết.

Tuy nhiên, thông thường người ta hay chọn đề tài được giao
nghiên cứu (hoặc ký hợp đồng nghiên cứu), vì bảo đảm kết quả nghiên
cứu được sử dụng và có kinh phí tiến hành.

Vấn đề nghiên cứu cần phải tập trung, không phân tán d àn trải
nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung cần thiết của đề t ài.

-  Chọn cán bộ nghiên cứu:

Nhóm nghiên cứu thường gồm một cán bộ chủ  chốt, có trình độ
khoa học cao, giàu kinh nghiệm thực tế và một số cán bộ chuyên sâu về
từng vấn đề trong nội dung đề t ài nghiên cứu.

Cán bộ nghiên cứu phải có tác phong sâu sát, nhanh nhạy, biết
cách thâm nhập vào các tầng lớp xã hội khác nhau. Đức tính  này rất quý
báu trong các nghiên cứu xã hội học.

- Lập kế hoạch nghiên cứu:

Quá trình nghiên cứu gồm các giai đoạn:
+ Điều tra và thu thập tài liệu thực tế;
+ Đọc các tài liệu tham khảo;
+ Phân tích tài liệu và trình bày kết quả.
Trong kế hoạch cũng có phần ghi tên cán bộ nghiên cứu, nhiệm vụ

của từng người, thời gian hoàn thành các giai đoạn, cách thức nghiệm
thu kết quả nghiên cứu, kinh phí thực hiện đề tài.

b) Quy trình nghiên cứu
-  Giai đoạn chuẩn bị:
Xác định đối tượng, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu:
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+ Đối tượng nghiên cứu chính là hiện tượng hoặc quá trình xã hội
mà đề tài nghiên cứu đã lựa chọn. Trong đó có các chủ thể  x ã hội đã
tạo ra hiện tượng và quá trình đó.

+ Mục đích nghiên cứu là các vấn đề, cái đích mà việc nghiên cứu
phải đạt đến, tức là nghiên cứu giải quyết được những gì có ích cho quá
trình nhận thức và cải tạo xã hội theo đề tài đã lựa chọn.

+ Nhiệm vụ nghiên cứu là chi tiết hoá mục đích nghiên cứu, nêu ra
những bộ phận của mục đích phải ho àn thành.

Xây dựng giả thuyết:
+ Xây dựng giả thuyết và kiểm định giả thuyết là công việc quan

trọng xuyên suốt quá trình nghiên cứu.
+ Giả thuyết là dự đoán trước của chúng ta về các kết quả của

nghiên cứu. Đó là các dự đoán khoa học về cơ cấu của đối tượng nghiên
cứu, về đặc tính, bản chất của các yếu tố, các mối liên hệ tạo nên đối
tượng đó và về cơ chế hoạt động, sự phát triển của chúng.

+ Giả thuyết là cụ thể hoá mục tiêu nghiên cứu và là công cụ
phương pháp luận chủ yếu để tổ chức quá tr ình nghiên cứu, vì giả
thuyết là mắt xích giữa quan điểm lý luận với cơ sở thực nghiệm của
nghiên cứu.

+ Việc xây dựng giả thuyết là một quá trình nhận thức đặc biệt, vì
rằng:

• Thứ nhất, nó phải tuân theo các nguyên lý đã biết đồng thời chứa
đựng khả năng phát hiện cái mới, hiệu chỉnh cái đ ã biết;

• Thứ hai, phải có khả năng được kiểm định bằng thực nghiệm;
• Thứ ba, phải có tính mâu thuẫn.
+ Xây dựng mô hình lý luận thao tác hoá khái niệm và xác định

chỉ tiêu, chỉ báo. Có ba cấp độ khái niệm để xây dựng mô h ình lý luận:
• Các khái niệm lý luận;
• Các khái niệm thực nghiệm;
• Các chỉ báo thực nghiệm (chỉ tiêu).

+ Trong nghiên cứu xã hội học, người ta thường gặp các khái niệm
trong đề tài nghiên cứu, có các mức độ trừu tượng khác nhau. Các khái
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niệm này không thể trực tiếp sử dụng để thu thập thông tin đ ược, vì rất
khó hiểu, không cụ thể.

+ Chính vì vậy phải thao tác hoá khái niệm, tức l à chuyển các khái
niệm lý luận trừu tượng và phức tạp thành các khái niệm thực nghiệm
cụ thể hơn, xác định hơn, sau đó lại chuyển các khái niệm thực nghiệm
thành các chỉ báo thực nghiệm hoặc chỉ tiêu rất cụ thể có thể đo lường
được dùng vào việc thu thập số liệu và phân tích xã hội.

+ Tuỳ theo mức độ trừu tượng và phức tạp của các khái niệm lý
luận, người ta có một hoặc nhiều lớp khái niệm thực nghiệm, c àng đến
lớp sau càng cụ thể cho đến lúc có thể định l ượng được, tức là đến các
chỉ báo thực nghiệm hoặc chỉ tiêu.

Lựa chọn phương pháp nghiên cứu:
+ Có thể chọn phương pháp diễn dịch tức là xuất phát từ một kết

luận đã được thừa nhận, đi sâu vào các chi tiết để làm rõ tính đúng đắn
của kết luận đó. Phương pháp này hay được dùng cho các đề tài đã biết
nhưng cần chi tiết cụ thể hoá.

+ Cũng có thể chọn phương pháp quy nạp, tức là đi từ các đề tài
còn gây tranh cãi, chưa có kết luận được chấp nhận.

- Giai đoạn thu thập thông tin:

+ Thiết kế mẫu biểu cần thiết cho thu nhập thông tin: Ở đây chủ
yếu là thiết kế bảng hỏi (sẽ đề cập ở mục IV) v à các biểu mẫu phụ trợ
nếu cần.

+ Chọn đối tượng cung cấp thông tin:  Thường là chọn mẫu hoặc
chọn điển hình để lấy tài liệu (xem mục IV).

+ Kiểm tra thông tin đã thu thập bằng hai cách như sau:
+ Kiểm tra sai số, tức là soát xét lại các số liệu cộng, trừ, nhân,

chia, xem có sai chỗ nào không.

+ Kiểm tra logic, tức là xem các trả lời có mâu thuẫn, sai lệch
nhau không. Kiểm tra logic được dùng phổ biến trong điều tra xã hội
học, vì ở lĩnh vực này ít có điều kiện kiểm tra được sai số.

- Giai đoạn xử lý thông tin, phân tích v à trình bày kết quả:

Tổng hợp các thông tin điều tra đ ược vào các bảng biểu tổng hợp.
Các bảng biểu này phải phù hợp với phương pháp phân tích đã lựa
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chọn. Mỗi phương pháp thường cung cấp các kết luận ở những khía
cạnh khác nhau nên cần phối hợp chúng để việc nghi ên cứu đạt hiệu
quả cao nhất.

Kiểm định các giả thuyết là xác định xem các giả thuyết nêu ra
ban đầu có được thực tế xác nhận hay bị bác bỏ. Việc kiểm định c òn có
tác dụng kiểm tra lại kết quả phân tích l à có tính quy luật hay chỉ là
ngẫu nhiên. Vì vậy, đây mới là kết luận cuối cùng.

Trình bày kết quả nghiên cứu là tổ chức hội thảo để công bố, trao
đổi kết quả nghiên cứu, nghe các ý kiến đóng góp và hoàn thiện kết quả
nghiên cứu. Sau đó tổ chức nghiệm thu đề t ài, viết các bài báo, sách để
phổ biến kết quả nghiên cứu.

4. Kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin xã hội
a) Thu thập thông tin  xã hội
- Điều tra xã hội  học:

Điều tra xã hội học là phương pháp thu thập thông tin về các hiện
tượng và quá trình xã hội trong phạm vi không gian v à thời gian cụ thể
nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

+ Điều tra xã hội học có thể dùng các phương pháp quan sát,
phỏng vấn, thực nghiệm, chuyên gia và phân tích tư liệu.

+ Điều tra xã hội  học có thể tiến hành toàn diện (toàn bộ đối
tượng trong diện nghiên cứu) hoặc điều tra chọn mẫu (chỉ điều tra trong
các đối tượng được chọn một mẫu khoa học).

+ Thực tế, người ta hay dùng cách chọn mẫu vì ít tốn thời gian và
chi phí, kết quả có thể suy rộng ra toàn diện.

- Các bước của một cuộc điều tra :

+ Xác định mục đích của cuộc điều tra: Nhằm thực hiện mục đích
của đề tài nghiên cứu (đã nêu ở phần trên).

+ Xây dựng mô hình lý luận, thao tác hoá khái niệm, xác định chỉ
báo, chỉ tiêu, thang đo.

+ Lựa chọn phương pháp điều tra chọn mẫu hay toàn diện, quan
sát hay phỏng vấn...

+ Lên phương án điều tra, xây dựng bảng hỏi.
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+ Tập hợp điều tra viên, tổ chức tập huấn cách thức điều tra, nội
dung các chỉ báo, chỉ tiêu và cách điền số liệu vào bảng hỏi.

+ Phân công điều tra viên xuống các địa bàn điều tra.
+ Thu nhận, tập hợp các phiếu điều tra, kiểm tra các ghi chép theo

các tiêu chuẩn: Đầy đủ, chính xác, kịp thời .

+ Tổng kết điều tra, đánh giá kết quả, t ồn tại.
- Chỉ tiêu, chỉ báo, thang đo trong nghiên cứu xã hội  học:

Từ các khái niệm thực nghiệm, cụ thể hoá dần từng b ước, người ta
có các chỉ tiêu hoặc chỉ báo thực nghiệm, đ ược cụ thể hoá tới mức có
thể phản ánh bằng số lượng.

Chỉ có qua các chỉ tiêu, chỉ báo, người ta mới có thể tiến hành điều
tra, phân tích xã hội học, mới có thể phản ánh được các hiện tượng vào
quá trình xã hội, vốn rất phức tạp và trừu tượng.

Hệ thống các chỉ tiêu, chỉ báo thực nghiệm để nghiên cứu một vấn
đề xã hội  nào đó, thường được đưa vào các bảng hỏi và các biểu, bảng
dùng cho điều tra và phân tích xã hội.

Thang đo là một công cụ để lượng hoá các hiện tượng và quá trình
xã hội theo các chỉ tiêu, chỉ báo đã được chọn. Do tính chất phức tạp
của đối tượng nghiên cứu, có thể có có nhiều loại thang đo:

+ Thang định danh:

Đây là loại thang đo đơn giản nhất dùng để liệt kê các biểu hiện
cùng loại của một đặc điểm, đặc tính của đối t ượng. Thí dụ: nam, nữ
(giới tính), được dùng phổ biến trong nghiên cứu xã hội học

+ Thang thứ bậc:

Đã có sự sắp xếp hơn kém theo một tiêu chuẩn nào đó; không
thích, thích, rất thích. Thang thứ bậc chỉ có tác dụng phân chia tổng thể
thành các tổ có cường độ biểu hiện khác nhau, không d ùng để tính toán
được sự hơn kém của cường độ đó. Tuy nhiên, trong xã hội  học, loại
thang này được dùng phổ biến.

+ Thang đo khoảng:

Nếu thang thức bậc có thể sắp xếp cho các c ường độ có khoảng
cách đều nhau, người ta có thang đo khoảng. Thí dụ: Thứ tự quan trọng
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của các biện pháp tạo việc làm cho thanh niên: 1, 2, 3, 4... thang đo này
có thể dùng để tính toán sự hơn kém của cường độ, nhưng chỉ đối với
một hiện tượng, không so sánh rộng theo thời gian v à không gian được,
vì phụ thuộc vào các giá trị tuyệt đối của số đo. Tuy vậy, trong x ã hội
học, loại thang này cũng hay được dùng.

- Thang đo tỷ lệ:

Nếu các giá trị tuyệt đối của thang đo khoảng đ ược so sánh với
một điểm gốc và không bị ràng buộc vào các khoảng đều nhau, người ta
dùng thang đo tỷ lệ. Thí dụ: Thu nhập bình quân đầu người của dân cư,
số con trong một gia đ ình... Loại thang đo này được dùng nhiều trong tự
nhiên, kỹ thuật, kinh tế ở các hiện tượng có thể lượng hoá được. Chúng
có thể được dùng để tính toán theo bất kỳ mục tiêu nghiên cứu nào. Tuy
vậy, trong xã hội  học, loại thang đo này có phạm vi sử dụng không
rộng.

- Kỹ thuật xây dựng bảng hỏi và thu thập thông tin bằng bảng hỏi :

Bảng hỏi là công cụ cơ bản trong công việc thu thập thông tin x ã
hội, là một tập hợp các câu hỏi được sắp xếp có hệ thống trên cơ sở các
nguyên tắc tâm lý và logic, nhằm thu được các nội dung cần thiết cho
đề tài nghiên cứu, là sự thể hiện bên ngoài của các giả thuyết đã nêu ở
phần quá trình nghiên cứu.

Người điều tra sẽ thu thập thông tin ở đối t ượng theo bảng hỏi.
Như vậy, bảng hỏi còn là phương tiện chứa đựng và lưu trữ thông tin,
làm cơ sở cho việc xử lý tiếp theo.

Xây dựng bảng hỏi là công việc trí tuệ rất vất vả, chất lượng bảng
hỏi phụ thuộc vào trình độ của tác giả và sự chuẩn bị chu đáo ở các
khâu xác định đề tài và mục tiêu nghiên cứu, xây dựng các giả thuyết,
mô hình nghiên cứu và thao tác hoá các khái niệm.

Các loại câu hỏi:
+ Theo nội dung câu hỏi:
• Các câu hỏi đặc trưng cho một sự kiện, sự thật nào đó, trong một

không gian và thời gian xác định.
• Các câu hỏi thể hiện sự mong muốn, đánh giá của cá nhân, của

nhóm về một vấn đề nào đó.
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+ Theo tính chất của câu hỏi:
• Câu hỏi mở là loại câu hỏi không có sự chuẩn bị trả lời tr ước,

người được hỏi trả lời theo sự hiểu biết, tâm trạng của m ình. Loại câu
hỏi này thường được dùng cho những hiện tượng, quá trình chưa được
nhận thức đầy đủ, những câu trả lời đưa ra được các khía cạnh mà
người nghiên cứu chưa biết hoặc chưa hiểu rõ. Ngoài ra, khi cần kiểm
tra tính đầy đủ và chất lượng của câu hỏi đóng người ta cũng dùng câu
hỏi mở. Tuy nhiên, câu hỏi mở có nhược điểm là các câu trả lời thường
có nhiều nghĩa rất khác nhau, nhất l à có những từ đa nghĩa, làm người
nghiên cứu khó xác định nội dung trả lời. Mặt khác, có thể nhiều cách
trả lời khác nhau, làm cho việc tổng hợp gặp nhiều khó khăn.

• Câu hỏi đóng là các câu hỏi đã có sẵn các cách trả lời, người
được hỏi xem xét, cân nhắc và chọn cách trả lời phù hợp với suy nghĩ
của họ. Câu hỏi đóng có ưu điểm là các cách trả lời đo được chuẩn bị
nên thường đơn giản và nhằm đúng trọng tâm nghiên cứu, để tổng hợp.
Tuy vậy, loại câu hỏi này chỉ thích hợp với các vấn đề đã rõ ràng, người
nghiên cứu đã bao quát được các cách trả lời (nếu chưa bao quát được
hết, sẽ mất các cơ hội tiếp cận  được nhận thức mới.

• Câu hỏi kết hợp vừa đưa ra sẵn các cách trả lời, vừa có phần để
ngỏ cho các ý kiến ngoài các cách trả lời sẵn. Loại câu hỏi này hay
được dùng vì kết hợp được ưu điểm của hai loại câu hỏi trên.

Bố cục của bảng hỏi thường có ba phần:
+ Phần mở đầu bao gồm tên của bảng hỏi, tên cơ quan nghiên

cứu, lời giới thiệu nêu rõ mục đích nghiên cứu, các giải thích và hướng
dẫn cách trả lời. Phần này nên ngắn gọn, dễ hiểu, gây tin tưởng cho đối
tượng trả lời.

+ Phần nội dung gồm các câu hỏi nhằm thu thập thông tin cho cho
đề tài. Vấn đề cơ bản của phần này là việc sắp xếp thứ tự các câu hỏi.
Thông thường các câu hỏi về vấn đề chung được đặt trước, vấn đề riêng
được đặt sau; câu hỏi khách quan đặt tr ước, câu hỏi đụng chạm đến khía
cạnh riêng tư đặt sau… Ngoài các câu hỏi nội dung còn có các câu hỏi
kiểm tra (nhắc lại một câu hỏi ở tr ên hoặc hỏi theo cách khác để xem có
gì mâu thuẫn không).
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+ Phần kết luận gồm một vài câu hỏi để kết thúc cuộc điều tra.
Thường là những câu hỏi về thông tin của đối t ượng điều tra: Họ tên,
tuổi, địa chỉ hay cơ quan công tác, chức vụ…

Trình bày bảng hỏi nên sáng sủa, rõ ràng. Phía dưới các câu hỏi
mở phải có khoảng cách thích hợp để điền các câu trả lời. B ên phải các
câu hỏi đóng, phải có các ô vuông ở từng cách trả lời để đánh dấu cách
trả lời được chọn. Phần dưới cũng có các ghi chú về đặc điểm đối t ượng
như tuổi, giới tính, nghề nghiệp… Bảng hỏi nên để khuyết danh để
người trả lời không e ngại.

V. CẤU TRÚC CỦA XÃ HỘI HỌC VÀ MỐI QUAN HỆ
GIỮA XÃ HỘI HỌC VỚI MỘT SỐ KHOA HỌC X Ã HỘI KHÁC

1. Cấu trúc của xã hội học
a) Xã hội học lý thuyết, xã hội học thực nghiệm và xã hội học ứng

dụng
Xã hội học lý thuyết là bộ phận xã hội học nghiên cứu một cách

khách quan, khoa học các hiện tượng và quá trình xã hội nhằm phát
hiện những vấn đề  lý luận mới, các khái niệm, phạm tr ù hoặc lý thuyết
mới.

Xã hội học thực nghiệm  là bộ phận xã hội học nghiên cứu các hiện
tượng và quá trình xã hội bằng việc vận dụng lý luận v à thực chứng
bằng những quan sát, đo lường, thí nghiệm để kiểm nghiệm các giả
thuyết khoa học.

Xã hội học ứng dụng là bộ phận xã hội học vận dụng lý luận vào
việc phân tích, tìm hiểu, nghiên cứu và giải quyết các hiện tượng và quá
trình xã hội, các tình huống, các sự kiện của thực tiễn đời sống xã hội,
tức là thực hiện việc đưa tri thức xã hội học vào cuộc sống.

Cả ba bộ phận trên của xã hội học quan hệ mật thiết với nhau,
trong đó, xã hội học lý thuyết và xã hội học thực nghiệm là tiền đề cho
xã hội học ứng dụng, còn xã hội học ứng dụng là đích đến của xã hội
học.

b) Xã hội học đại cương và xã hội học chuyên ngành

Xã hội học đại cương nghiên cứu các quy luật, tính quy luật, thuộc
tính và những đặc điểm chung nhất của các hiện t ượng và quá trình xã
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hội. Xét về phạm vi và tính chất, xã hội học đại cương gần gũi với xã
hội học vĩ mô hay xã hội học lý thuyết.

Xã hội học chuyên ngành là một bộ phận của xã hội học gắn lý
luận xã hội học đại cương với việc nghiên cứu những hiện tượng hay
quá trình xã hội của một lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội. Xã hội học
hiện đại được phân chia thành nhiều chuyên ngành xã hội học như:

- Xã hội học gia đình;

- Xã hội học nông thôn;
- Xã hội học đô thị;
- Xã hội học văn hoá;
- Xã hội học quản lý...

2. Mối quan hệ giữa xã hội học với một số khoa học x ã hội
khác

a) Quan hệ giữa xã hội học với triết học
Triết học là khoa học nghiên cứu các quy luật chung của tự nhi ên,

xã hội và tư duy. Do đó, quan hệ giữa xã hội học với triết học là mối
quan hệ giữa một khoa học cụ thể với thế giới quan khoa học.

Các nhà xã hội học mác xít vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử v à
phép biện chứng duy vật làm công cụ lý luận sắc bén để nghiên cứu và
cải thiện mối quan hệ giữa con ng ười với xã hội.

Cần tránh hai quan niệm sai lầm hoặc l à coi xã hội học chỉ là một
bộ phận của triết học, hoặc là đối lập xã hội học với triết học.

Xã hội học là khoa học độc lập nhưng lấy triết học làm nền tảng tư
tưởng và mối quan hệ giữa chúng là mối quan hệ biện chứng. Xã hội
học cung cấp những thông tin v à phát hiện các vấn đề mới làm phong
phú thêm kho tàng tri thức và phương pháp luận của triết học.

b) Quan hệ giữa xã hội học với một số khoa học xã  hội khác
Xã hội học giúp hiểu rõ bản chất, tức là quy luật của con người và

xã hội, bộc lộ rõ nhất trong mối quan hệ giữa một b ên là xã hội và bên
kia là con người.
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Việc xác định rõ đối tượng nghiên cứu của xã hội học giúp nhà xã
hội học xác định được vị trí của xã hội học trong hệ thống các khoa học
xã hội.

Xã hội học và các khoa học xã hội khác đều là những khoa học
chuyên ngành có khách thể nghiên cứu chung là hệ thống xã hội, chỉ
khác nhau ở đối tượng nghiên cứu được tách ra từ khách thể đó.

Như vậy, giữa xã hội học với các khoa học xã hội khác tuy có sự
phát triển độc lập song lại quan hệ tương hỗ nhau và đều dựa trên lập
trường thế giới quan và phương pháp luận của triết học duy vật lịch sử.
Chẳng hạn:

- Xã hội học quan hệ chặt chẽ với tâm lý học v à sử học. Các nhà
xã hội học có thể vận dụng cách tiế p cận tâm lý học để xem xét hành
động xã hội với tư cách là hoạt động cảm tính, có đối tượng, có mục
đích.

- Xã hội học có thể coi cơ cấu xã hội, tổ chức xã hội, thiết chế xã
hội với tư cách là chủ thể của hành động.

- Xã hội học có thể quán triệt quan điểm lịch sử trong việc đánh
giá tác động của hoàn cảnh, điều kiện xã hội đối với con người.

- Xã hội học quan hệ với kinh tế học theo ba h ướng tạo thành ba
lĩnh vực khoa học chuyên ngành, cụ thể:

+ Kinh tế học xã hội rất gần gũi với kinh tế chính trị học;
+ Xã hội học kinh tế;

+ Kinh tế và xã hội.
- Mặc dù trong cả ba lĩnh vực trên, kinh tế học tỏ ra có ảnh hưởng

tới xã hội học nhiều hơn là xã hội học ảnh hưởng tới kinh tế học. Nhưng
xã hội học cũng như kinh tế học đều sử dụng nhiều thuật ngữ khoa học,
nhiều khái niệm, phạm trù của nhau.

- Xã hội học và các khoa học xã hội đều có nhiệm vụ chung là lý
giải và đáp ứng các nhu cầu do thực tiễn x ã hội đặt ra.
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Chương II
CẤU TRÚC XÃ HỘI

I. KHÁI NIỆM CẤU TRÚC XÃ HỘI VÀ Ý NGHĨA CỦA
VIỆC  NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC XÃ HỘI

1. Một số lý thuyết về cấu trúc x ã hội
a) Thuyết  cấu  trúc - chức năng

A. Comte đưa ra nội dung khái quát của lý thuyết cấu trúc - chức
năng. H. Spencer tiếp tục phát triển. Các nhà xã hội học sau này kế thừa
và xây dựng thành lý thuyết cơ cấu - chức năng một cách hoàn chỉnh.

Lúc đầu, A. Comte nghiên cứu cá nhân với tư cách là những thành
phần hay đơn vị hợp thành cơ bản của cấu trúc xã hội. Cá nhân là một
tập hợp, một hệ thống, bao gồm:

- Các năng lực và nhu cầu đã có sẵn bên trong mỗi cá nhân;

- Các nhu cầu, năng lực được tiếp thu từ bên ngoài thông qua quá
trình tham gia vào xã hội (xã hội hoá).

Sau đó, A. Comte lại cho rằng: “Đơn vị xã hội đích thực” của cấu
trúc xã hội không phải là cá nhân mà là gia đình, vì gia đình là đơn vị
cấu trúc xã hội cơ bản có mặt trong tất cả các đơn vị xã hội khác.

Theo A. Comte, cấu trúc xã hội là những thành tố tạo nên một xã
hội như cá nhân, gia đình. Sự phát triển của cấu trúc xã hội gắn liền với
sự phát triển của xã hội và phụ thuộc vào tiến hoá xã hội.

Sự phát triển của xã hội, một mặt, dẫn đến phân hoá và đa dạng
hoá các chức năng; mặt khác, làm tăng mức độ liên kết giữa các tiểu cấu
trúc xã hội.

b) Thuyết chức năng

Thuyết chức năng ra đời từ nửa đầu thế kỷ XX gắn liền với tên
tuổi hai nhà xã hội học nổi tiếng là E. Durkheim và V. Malinowski
(1884-1942). Hai ông tập trung nghiên cứu xã hội châu Âu nhằm giải
quyết vấn đề là xã hội châu Âu được vận hành như thế nào hoặc biến
đổi và phát triển ra sao?

Học thuyết cấu trúc xã hội của E. Durkheim được bắt đầu từ phạm
trù “sự kiện xã hội”. Ông định nghĩa: “Sự kiện xã hội là mọi cách làm
cố định hay không cố định, có khả năng tác động lên cá nhân một sự
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cưỡng bức bên ngoài; hay là mọi cách làm có tính chất chung trong
phạm vi rộng lớn của một xã hội nhất định trong khi vẫn có sự tồn tại
riêng, độc lập với các biểu hiện cá biệt của nó ”.

Đặc trưng nổi bật của sự kiện xã hội là sự cưỡng bức của nó đối
với hành vi của cá nhân. Sự cưỡng bức của các sự kiện xã hội không
phải là do ý chí cá nhân mà là do hiện thực xã hội quy định, là sản phẩm
của nguyên nhân nhất định.

Sự cưỡng bức của xã hội đối với cá nhân không đơn giản là sự
cưỡng bức vật chất mà là trí tuệ và đạo đức. Ý thức tập thể, t ình cảm
gắn bó với cộng đồng xã hội và sự tôn trọng tập quán xã hội của cá
nhân chỉ có thể hình thành và củng cố khi họ đặt sự tồn tại của họ trong
sự tồn tại phong phú, phức tạp v à lâu bền của xã hội.

Theo Durkheim, xã hội là tổng thể các sự kiện xã hội bình thường
và các sự kiện xã hội không bình thường (bệnh lý). Sự kiện xã hội bình
thường gắn liền với sự cưỡng chế bình thường, tức là sự cưỡng chế phù
hợp với ưu thế của một xã hội nào đó, là ưu thế về chính trị hay đạo đức
của một xã hội nhất định.

Sự kiện xã hội bình thường là các hiện tượng xã hội biểu hiện qua
hình thức chung có thể nhận thấy ở tuyệt đại đa số cá thể trong xã hội cả
về không gian và thời gian tồn tại của nó.

Sự kiện xã hội không bình thường (bệnh lý) là các hiện tượng xã
hội biểu thông qua các h ình thức ngoại lệ, thường gặp ở thiểu số người
và xảy ra nhất thời, không tồn tại trong toàn bộ đời sống cá thể.

Một hiện tượng xã hội có thể được gọi là bình thường cần phải
xem xét trong quan hệ đối với một loại xã hội nhất định. Nguyên tắc
chung để xác định loại xã hội được E. Durkheim kế thừa H. Spencer
như sau: “Sự tiến hoá xã hội bằng những tổ hợp đơn giản, bé nhỏ, rằng
nó tiến triển do sự kết hợp của một số tổ hợp nhỏ th ành những tổ hợp
lớn hơn và sau đó, khi đã được củng cố, các nhóm đó lại kết hợp với
các nhóm khác giống như chúng để tạo ra các tổ hợp càng lớn hơn. Sự
phân loại xã hội phải bắt đầu bằng những xã hội thuộc loại thứ nhất,
tức là đơn giản nhất”.

Với E. Durkheim, xã hội đơn giản nhất là Bầy. Bầy là một tổ hợp
xã hội sơ đẳng nhất, mà các cá nhân tựa như những phân tử phân bố bên
cạnh nhau. Bầy là chất nguyên sinh của giới xã hội, là cơ sở tự nhiên
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của mọi sự phân loại xã hội. Sự phát triển của các bầy trở th ành phân
đoạn xã hội, khi đó xuất hiện xã hội thị tộc, bộ lạc đồng thời với việc
xác định các phân tử hình thành nên cấu trúc của loại xã hội nào đó,
người ta phải quy về hình thái xã hội.

Hình thái xã hội là sự kết hợp các yếu tố tạo thành xã hội giống
như sự phân bố và kết hợp của các nguyên tử. Các yếu tố xã hội kết hợp
với nhau tạo thành môi trường bên trong xã hội, quy định trình độ phát
triển xã hội.

Có hai loại yếu tố tạo thành môi trường xã hội:
- Các sự vật (bao gồm cả các dạng vật chất gia nhập x ã hội, cả

hoạt động trước đó do con người tạo ra như luật pháp, phong tục, văn
học, nghệ thuật...);

- Con người.
Sự kết hợp của các yếu tố bên trong (đặc biệt là số lượng các đơn

vị xã hội và mức độ tập trung của các cá thể) l à điều kiện quyết định
cho mọi hiện tượng xã hội. Còn chất keo gắn kết các yếu tố xã hội
không phải là sức mạnh vật chất mà là tình cảm, đạo đức. Như vậy, theo
E. Durkheim, xã hội là xã hội tinh thần, đạo đức, lương tri và trí tuệ.

c) Lý thuyết hệ thống xã hội của Talcott Parsons
Talcott Parsons, nhà xã hội học người Mỹ đã phát triển lý thuyết

chức năng theo hướng phân tích xã hội với tư cách là hệ thống hữu cơ
vào những năm 1940-1950.

Theo T. Parsons, thế giới là một hệ thống lớn, mở rộng, trong đó
có rất nhiều xã hội khác nhau, giới hạn bởi đường biên giới lãnh thổ
quốc gia. Mỗi xã hội có đặc trưng và giới hạn riêng. Các xã hội tồn tại
theo phương thức thích nghi với nhau.

Xã hội là một hệ thống mở, thường xuyên thực hiện quá trình trao
đổi; biến đổi để tạo ra sự cân bằng, trên cơ sở thích ứng, “cùng tồn tại”
với xã hội khác.

Trong mỗi xã hội có các hệ thống nhỏ (tiểu hệ thống), tồn tại theo
phương thức tích hợp với nhau. Nghĩa l à, mỗi hệ thống thực hiện một
chức năng nhất định trên cơ sở phối hợp với các hệ thống khác.
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Sự hoạt động và phối hợp giữa các tiểu hệ thống bảo đảm cho xã
hội có khả năng thích ứng với các xã hội khác, tức là tạo nên sự cân
bằng cho hệ thống lớn.

Các tiểu hệ thống được chia thành hai loại:
- Tiểu hệ thống mang tính vật chất tồn tại tự nhi ên (gia đình, dân

tộc...);
- Tiểu hệ thống mang tính chức năng, là những hệ thống do xã hội

tạo ra để thực hiện những mục đích quan trọng (đảng phái, cơ quan
quyền lực...).

Như vậy, có thể coi hệ thống tự nhiên là hệ thống sơ cấp (hệ thống
được tạo ra ngay từ đầu), còn hệ thống chức năng là hệ thống thứ cấp
(được tạo ra do sự tích hợp các mục đích của nó).

Theo T. Parsons, bất kỳ xã hội nào cũng đều có năm tiểu hệ thống
chức năng cần thiết, đó là:

- Tiểu hệ thống kinh tế;
- Tiểu hệ thống chính trị;
- Tiểu hệ thống pháp luật;
- Tiểu hệ thống văn hoá;
- Tiểu hệ thống làm nhiệm vụ tích hợp.
Năm tiểu hệ thống trên là mô hình chung của các hệ thống xã hội.

Chúng có thể biểu hiện dưới những hình thái khác nhau tuỳ thuộc vào
mỗi hệ thống xã hội. Các tiểu hệ thống hoạt động tương đối độc lập với
nhau, có thể phối hợp và giao thoa với nhau, nhưng không đồng nhất
với nhau.

Trong trường hợp các tiểu hệ thống trùng khít với nhau sẽ đưa đến
hiện tượng siêu tích hợp, là nguyên nhân dẫn tới xung đột xã hội. Xã
hội chỉ có thể phát triển tốt nếu các tiểu hệ thống ở trong trạng thái cân
bằng.

d)  Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Chủ nghĩa duy vật lịch sử không xem cấu trúc x ã hội là đối tượng

nghiên cứu trực tiếp của mình, Đối tượng của chủ nghĩa duy vật lịch sử
là mối quan hệ cơ bản giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội; các quy luật
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chung của xã hội, các quy luật của chủ nghĩa duy vật biện chứng biểu
hiện trong đời sống xã hội.

Karl Marx là người đầu tiên đưa vào xã hội học cơ sở lý luận khoa
học băng việc xác định phạm trù hình thái kinh tế - xã hội (bộ phận hết
sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử).

Hình thái kinh tế - xã hội là một giai đoạn phát triển lịch sử nhất
định của xã hội. Đặc trưng của mỗi hình thái kinh tế - xã hội là một
phương thức sản xuất riêng, tức là một trình độ phát triển nhất định của
lực lượng sản xuất và một kiểu quan hệ sản xuất tương ứng.

Toàn bộ các quan hệ kinh tế (bao gồm quan hệ về t ư liệu sản xuất,
về tổ chức lao động, và phương thức phân phối sản phẩm) tạo n ên nền
tảng, cơ sở hạ tầng của xã hội và quyết định các mối quan hệ xã hội
khác.

Các quan hệ kinh tế một mặt, h ình thành một cách khách quan,
độc lập với ý thức của con người; mặt khác, hình thành trong chính hoạt
động sản xuất của con người.

Mỗi xã hội đều có một kết cấu kinh tế đặc trưng làm cơ sở hiện
thực của xã hội, mà trên đó, một kiểu kiến trúc thượng tầng tương ứng,
phản ánh các quan hệ kinh tế được dựng lên.

Tổng hợp các thiết chế, các tổ chức do con n gười tạo ra một cách
có ý thức để đấu tranh cho lợi ích của m ình, phát sinh, phát triển trên cơ
sở hạ tầng, được gọi là kiến trúc thượng tầng.

Kiến trúc thượng tầng bao gồm toàn bộ các quan điểm chính trị,
pháp luật, triết học, đạo đức, tôn giáo và các thiết chế tương ứng như
nhà nước, đảng phái chính trị... quan hệ biện chứng với nhau.

Kiến trúc thượng tầng là lĩnh vực của ý thức xã hội, phản ánh sự
tồn tại xã hội. Nó được hình thành và phát triển trên nền tảng của cơ sở
hạ tầng. Tuy nhiên, kiến trúc thượng tầng không phải là sản phẩm thụ
động và phụ thuộc mà có tính độc lập và ổn định tương đối của ý thức
xã hội, tác động trở lại cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, kiến trúc thượng tầng
chính trị, nhà nước có tác dụng quyết định hiện thực hoá các tất yếu
kinh tế.

Sự tác động trở lại cơ sở hạ tầng của kiến trúc thượng tầng có thể
diễn ra theo ba cách như sau:
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- Tác động thuận chiều làm cho sự phát triển kinh tế diễn ra nhanh
hơn;

- Tác động nghịch chiều với các tất yếu kinh tế l àm cho xã hội
khủng hoảng nghiêm trọng, thậm chí có thể sụp đổ.

- Tác động ngăn cản phát triển kinh tế theo h ướng này, nhưng lại
thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng khác.

Sự phát triển của các h ình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch
sử - tự nhiên, tuân thủ các quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với
trình độ và tính chất của lực lượng sản xuất, quy luật tương tác giữa cơ
sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

Từ phạm trù hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa duy vật lịch
sử, xã hội học mác xít xác định được cấu trúc xã hội, những nguyên
nhân sâu xa của quá trình hình thành và phát triển cấu trúc đó, cũng như
các quy luật phát triển xã hội nói chung. Trên cơ sở phương pháp luận
duy vật lịch sử, xã hội học mác xít đưa ra một số lý thuyết về cấu trúc
xã hội, trong đó bao hàm một cách biện chứng mối liên hệ giữa hành
động xã hội và cấu trúc xã hội.

2. Khái niệm cấu trúc xã hội
Có nhiều cách tiếp cận khái niệm cấu trúc x ã hội, xin đơn cử một

vài định nghĩa điển hình như sau:

- Trong công trình “Công tác xã h ội học”, các nhà xã hội học Liên
Xô trước đây viết: “Cơ cấu xã hội là mối liên hệ vững chắc của các
thành tố trong hệ thống xã hội. Những thành tố cơ bản là các cộng
đồng xã hội bao gồm các giai cấp, các dân tộc, các nhóm nghề nghiệp,
nhóm nhân khẩu lãnh thổ, nhóm chính trị... Mỗi  cộng đồng xã hội lại có
cấu thành phức tạp với những tầng lớp bên trong và những mối liên hệ
giữa chúng”.

- Ian Roberttson, nhà xã hội học người Mỹ, trong công tr ình
nghiên cứu xã hội học thì định nghĩa: “Cơ cấu xã hội là một mô hình
của các mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản trong một hệ thống xã
hội. Những thành phần này tạo nên bộ khung cho xã hội loài người
trong một giai đoạn lịch sử, mặc dù tính chất của các thành phần và
các mối quan hệ giữa chúng có sự biến đổi từ xã hội này đến xã hội
khác. Những thành phần quan trọng nhất của cơ cấu xã hội là vị trí, vai
trò nhóm, các thiết chế”.
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Như vậy, cách tiếp cận khái niệm cấu trúc x ã hội của các nhà xã
hội học nêu trên chủ yếu nhấn mạnh đến cấu trúc tập đoàn xã hội (nhóm
lớn), mối liên hệ giữa các thành tố cơ bản của xã hội.

Từ nội dung của các lý thuyết x ã hội học về cấu trúc xã hội và
những khái niệm về cấu trúc xã hội như vừa dẫn, có thể đề xuất một
định nghĩa khác về cấu trúc xã hội như sau: Cấu trúc xã hội là tổng thể
các thành phần cấu thành xã hội, là một hệ thống lớn, bao gồm những
hệ thống nhỏ (tiểu hệ thống), bao gồm các bậc (hoặc các lớp) đầu tiên
là con người - đơn vị cơ bản của xã hội; gia đình - tế bào của xã hội,
rồi đến các cấu trúc nhóm, và hơn nữa là toàn xã hội như một chỉnh thể
cấu trúc. Những thành phần quan trọng nhất của cấu trúc x ã hội là vị
thế, vai trò, nhóm xã hội và các thiết chế xã hội.

Định nghĩa trên chỉ ra những đặc trưng cơ bản của cấu trúc xã hội,
cụ thể:

- Cấu trúc xã hội, không chỉ được xem xét như là một tổng thể tập
hợp các bộ phận cấu thành xã hội, mà còn được xem xét về mặt kết cấu
và hình thức tổ chức bên trong của một hệ thống tổ chức xã hội.

- Cấu trúc xã hội là sự thống nhất của hai mặt các th ành phần xã
hội  và các mối liên hệ xã hội.

- Cấu trúc xã hội có tính lịch sử cụ thể, mang đậm nét đặc trưng
của từng giai đoạn phát triển xã hội.

- Cấu trúc xã hội vừa có tính kế thừa, vừa có tính biến đổi và phát
triển theo xu hướng phát triển của thời đại.

3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc xã hội trong xã hội học
Nghiên cứu cấu trúc xã hội giúp nhận thức đúng các đặc trưng của

xã hội trong từng giai đoạn phát triển lịch sử. Qua quan sát cấu trúc x ã
hội, từ sự khác nhau của cấu trúc x ã hội có thể phân biệt được sự khác
nhau của một xã hội trong từng giai đoạn phát triển cụ thể cũng như có
thể phân biệt, so sánh sự khác nhau của x ã hội với xã hội.

Nghiên cứu cấu trúc xã hội giúp hiểu được các thành phần cấu trúc
xã hội , hiểu rõ vai trò, chức năng của mỗi thành phần đó trong cấu trúc
để đảm bảo tính hệ thống của cấu trúc và nghiên cứu động lực phát triển
xã hội.
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Nghiên cứu cấu trúc xã hội để thấy được mối quan hệ tương tác
giữa các thành phần của cấu trúc xã hội, hiểu rõ bản chất của các quan
hệ đó dưới dạng các quy luật xã hội, tiến tới giải thích được hành vi của
các cá nhân, các nhóm xã hội và toàn bộ xã hội trong thời gian và không
gian cụ thể.

Nghiên cứu cấu trúc xã hội chỉ ra bức tranh tổng quát về x ã hội, từ
đó có thể hoạch định được chiến lược, xây dựng mô h ình cơ cấu xã hội
tối ưu bảo đảm sự vận hành một cách hiệu quả, thực hiện tốt các vai tr ò
xã hội theo chiều hướng tiến bộ.

Nghiên cứu cấu trúc xã hội, đặc biệt là nghiên cứu sự phân tầng xã
hội, về vị thế và vai trò xã hội của các nhóm, về mối quan hệ giữa các
yếu tố kinh tế và quan hệ xã hội trong cấu trúc xã hội, giúp tạo cơ sở
khoa học vạch ra chính sách xã hội đúng đắn, nhằm phát huy những
nhân tố tích cực điều chỉnh và khắc phục những hiện tượng lệch chuẩn,
những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động xã hội.

II. CÁC PHÂN HỆ CẤU TRÚC XÃ HỘI CƠ BẢN
1. Cấu trúc xã hội - giai cấp
Cấu trúc xã hội - giai cấp là một phân hệ của cấu trúc xã hội.

Trong xã hội có giai cấp, nét nổi bật của cấu trúc x ã hội là cấu trúc xã
hội - giai cấp. Xã hội phân hoá thành các giai cấp khác nhau là một hiện
thực được thừa nhận rộng rãi.

Nhận thức về giai cấp là hết sức khác nhau. Nói chung, ng ười ta
thường hiểu giai cấp là một nhóm xã hội có vị thế kinh tế, chính trị v à
xã hội giống nhau, nhưng không được quy định chính thức, không được
thể chế hoá, mà do sự nhận biết theo những chuẩn mực xã hội nhất định
như:

- Có của - không có của;
- Giàu - nghèo;

- Làm chủ - làm thuê;

- Thống trị - bị trị...
Trong lịch sử xã hội học, Karl Marx là người đầu tiên xác định

khái niệm giai cấp một cách chặt chẽ tr ên phương diện lý luận.



37

Theo xã hội học mác xít, chuẩn mực để phân chia giai cấp là quan
hệ đối với tư liệu sản xuất (có sở hữu tư liệu sản xuất hay không), đối
với quá trình sản xuất (điều khiển hay bị điều khiển), cũng như kết quả
sản xuất (chiếm hữu sản phẩm mới tạo ra theo dạng  nào, lợi nhuận, lợi
tức hay tiền công...).

Trên cơ sở những chuẩn mực kinh tế đó, các giai cấp còn có
những dấu hiệu xã hội và chính trị khác nhau như:

- Lối sống;
- Địa vị xã hội;
- Văn hoá;
- Ý thức...
Cấu trúc xã hội - giai cấp là hệ thống các giai cấp, tầng lớp trong

xã hội và những mối quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp x ã hội đó.

Xã hội học mác xít cho rằng trong x ã hội có giai cấp thì cấu trúc
xã hội - giai cấp đóng vai trò quyết định trong cấu trúc xã hội. Cấu trúc
xã hội - giai cấp là hạt nhân của cấu trúc xã hội và sự biến đổi của nó
dẫn đến sự biến đổi xã hội.

Sự phân chia cấu trúc xã hội - giai cấp tuỳ thuộc vào mỗi chế độ
xã hội khác nhau, tuỳ thuộc vào trình độ phát triển của lực lượng sản
xuất và trình độ phân công lao động xã hội.

Cấu trúc xã hội dưới chế độ TBCN được phân chia thành hai giai
cấp chủ yếu là giai cấp tư sản và giai cấp công nhân. Ngoài ra còn có
các tầng lớp trung gian.

Cấu trúc xã hội dưới chế độ XHCN được phân chia thành hai giai
cấp chính là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Ngoài ra còn có
tầng lớp trí thức và một số tầng lớp khác.

Các giai cấp tồn tại trong hệ thống cấu trúc x ã hội - giai cấp, có
mối quan hệ ràng buộc, chế ngự lẫn nhau, song lại luôn mâu thuẫn với
nhau, tạo nên mâu thuẫn xã hội.

Trong một xã hội, mà quá trình phân công lao động xã hội dựa
trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất thì mâu thuẫn giữa
các giai cấp đối kháng tất yếu sẽ dẫn đến đấu tranh giai cấp, dẫn đến sự
thay đổi cấu trúc xã hội - giai cấp.
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Nghiên cứu cấu trúc xã hội - giai cấp nhằm mục đích nhận thức
được những mâu thuẫn (qua mâu thuẫn của các giai cấp). Từ đó, có thể
tìm ra các phương thức giải quyết mâu thuẫn phù hợp với quy luật vận
động, biến đổi và phát triển của xã hội.

2. Cấu trúc xã hội - dân tộc
Lịch sử nhân loại gắn liền với lịch sử h ình thành các dân tộc khác

nhau bởi những đặc trưng về ngôn ngữ, lãnh thổ, phương thức sinh hoạt
kinh tế cũng như tâm lý xã hội.

Cấu trúc xã hội - dân tộc là một phân hệ của cấu trúc xã hội. Nó
được hình thành bởi sự phân định về những đặc trưng của các dân tộc
trong một cộng đồng quốc gia - dân tộc.

Một xã hội bao gồm nhiều dân tộc khác nhau, cùng tồn tại và hoạt
động theo một hệ thống thiết chế x ã hội. Nhưng do sự phát triển không
đều về các mặt kinh tế, chính trị, x ã hội, tư tưởng, văn hoá của các dân
tộc nên dẫn đến quá trình đồng hoá bởi các dân tộc phát triển đối với
các dân tộc chậm phát triển, tạo nên sự bất bình đẳng và mâu thuẫn giữa
các dân tộc.

Mâu thuẫn dân tộc thường bị các thế lực phản động trong nước
hoặc nước ngoài lợi dụng, kích động và lôi kéo các dân tộc chống đối
chính quyền và ly khai gây ra tình trạng rối loạn xã hội.

Mâu thuẫn dân tộc chỉ có thể giải quyết bằng con đường thực hiện
một cách khoa học và sáng suốt chính sách dân tộc trong hệ thống chính
sách kinh tế - xã hội của nhà nước. Đó phải là một chính sách đồng bộ
trên tất các lĩnh vực hoạt động xã hội nhằm tạo ra sự bình đẳng giữa các
dân tộc và xoá bỏ định kiến dân tộc trong tâm lý cộng đồng xã hội.

3. Cấu trúc xã hội - dân số
Cấu trúc xã hội - dân số (còn gọi là cấu trúc xã hội - nhân khẩu) là

một phân hệ cơ bản của cấu trúc xã hội. Nội dung và các tham số chính
được sử dụng để phân tích cấu trúc xã hội - dân số qua các thời kỳ phát
triển của xã hội là:

- Các dạng thức tái sản xuất dân số;
- Mức sinh, mức tử, mật độ dân số;
- Di dân;
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- Tỷ lệ giới tính;
- Cấu trúc xã hội - thế hệ.
Sự vận động của cấu trúc xã hội - dân số phụ thuộc vào trình độ

phát triển của xã hội, vào các quan hệ kinh tế, văn hoá như hoạt động
sản xuất, tính chất của các quan hệ x ã hội, các chuẩn mực văn hoá, các
định hướng giá trị tâm lý xã hội của con người.

Sự phát triển của xã hội và quá trình tác động của xã hội và tự
nhiên đều phụ thuộc vào tính chất vận hành của hệ thống dân số. Sự
phát triển dân số không hợp lý sẽ dẫn đến tình trạng suy giảm năng suất
lao động xã hội, cạn kiệt các nguồn tài nguyên, đói nghèo cũng như các
khuyết tật xã hội khác.

Trong cấu trúc xã hội - dân số, cấu trúc thế hệ giữ vai tr ò quan
trọng. Nó chi phối và quyết định tính thống nhất và tính hiệu quả của
hoạt động xã hội.

Theo dân số học, thế hệ là tập hợp những người sinh trong khoảng
thời gian nhất định (thường cùng năm sinh), còn tâm lý học xã hội lại
cho rằng thế hệ biểu hiện ở sự thay đổi khả năng nhận thức và hành vi
của con người qua một khoảng  thời gian nhất định (khoảng 15 năm).

Xã hội học sử dụng thuật ngữ thế hệ để chỉ tập hợp người (có thể
không cùng tuổi nhau) nhưng là người cùng thời của một thời kỳ lịch sử
nào đó cụ thể.

Thế hệ, dưới giác độ nghiên cứu của xã hội học là  tầng lớp người
có hoàn cảnh xã hội giống nhau. Xã hội bao gồm nhiều thế hệ kế tiếp
nhau, tác động lẫn nhau tạo thành một tổng thể hoạt động chung. Do
mỗi thế hệ có những đặc thù riêng về tâm lý xã hội và nhận thức xã hội,
vì vậy những bất đồng giữa các thế hệ luôn có kh ả năng xảy ra. Sự bất
đồng thế hệ là do những nguyên nhân sau đây:

- Tính bảo thủ của thế hệ già dẫn đến sự áp đặt của thế hệ này đối
với thế hệ trẻ về nhận thức và hành động.

- Do khuyết tật của nền giáo dục đối với thế hệ trẻ, khiến  thế hệ
này nhận thức sai lầm về thế hệ trước, thậm chí phủ nhận vai trò xã hội
của các thế hệ đi trước.

- Do vị trí và vai trò của mỗi thế hệ trong xã hội quá bất bình đẳng
(do thiết chế xã hội quy định).
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Mặc dù các thế hệ cùng tồn tại trong xã hội, song môi trường cụ
thể bộc lộ sự thống nhất hay bất ho à giữa các thế hệ chủ yếu ở gia đ ình
và các nhóm hoạt động xã hội.

Trách nhiệm của mỗi cá nhân trong gia đ ình và tập thể là củng cố
tính thống nhất giữa các thế hệ, tạo sự h ài hoà, phong phú, tính kế tiếp
nhau của các thế hệ đảm bảo tính liên tục của quá trình phát triển lịch sử
xã hội.

4. Cấu trúc xã hội - giới tính
Dân số học, khi nghiên cứu cấu trúc dân số - giới tính, đưa ra khái

niệm: Cấu trúc dân số - giới tính là sự phân chia tổng số dân cư thành số
nam và số nữ. Có thể biểu thị cấu trúc dân số - giới tính theo các dạng
tương đương như:

- Tỷ lệ nam giới so với tổng số dân;
- Tỷ lệ nữ giới so với tổng số dân;
- Số nữ trên 100 nam;

- Số nam trên 100 nữ.
Căn cứ vào các tiêu chí trên, xã hội học, khi nghiên cứu cấu trúc

xã hội - giới tính, chú trọng đến hai vấn đề c ơ bản sau đây:
- Thứ nhất, sự bất đồng tâm lý xã hội giữa hai giới tính dẫn đến

những mâu thuẫn nhất định trong hoạt động của gia đ ình, tập thể và xã
hội.

- Thứ hai, sự mất cân bằng giới tính trong phạm v i toàn xã hội
hoặc tại những khu vực nào đó sẽ là nguyên nhân dẫn đến những hành
vi xã hội không lành mạnh ảnh hưởng xấu tới sự phát triển chung của x ã
hội.

Do sự phát triển của lịch sử cũng nh ư do sự khác biệt về đặc điểm
tâm lý giới tính mà nam giới thường có vị thế cao hơn phụ nữ trong cơ
cấu tổ chức xã hội và trong gia đình thường biểu hiện rõ nét nhất là tư
tưởng trọng nam khinh nữ. T ình trạng đối xử bất bình đẳng, thiếu công
bằng với phụ nữ trong gia đ ình, tập thể và xã hội là một trong những
nguyên nhân tạo ra mâu thuẫn trong gia đ ình và xã hội.

Nếu sự cân bằng giới tính trong phạm vi to àn xã hội hoặc ở khu
vực nào đó bị vi phạm nghiêm trọng sẽ dẫn đến nhiều hành vi xã hội
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không lành mạnh như vi phạm luật hôn nhân và gia đình, sinh con ngoài
giá thú, tệ nạn buôn bán phụ nữ...

Tồn tại nhiều nguyên nhân của tình trạng mất cân bằng giới tính
như:

- Tâm lý xã hội;
- Chiến tranh;
- Không quan tâm đúng mức đến cơ cấu dân số - giới

tính khi hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội...
5. Cấu trúc xã hội - lãnh thổ
Cấu trúc xã hội - lãnh thổ gắn liền với cơ cấu kinh tế theo vùng

lãnh thổ, chủ yếu được nhận diện theo đường phân chia ranh giới về
lãnh thổ. Các vùng lãnh thổ có sự khác biệt nhất định về điều kiện sống,
trình độ sản xuất, lối sống, mức sống, thị hiếu tiêu dùng, đặc trưng văn
hoá, mật độ dân cư, thiết chế xã hội, phong tục tập quán xã hội...

Cấu trúc xã hội - lãnh thổ chủ yếu được chia thành hai loại hình là
cấu trúc xã hội đô thị và cấu trúc xã hội nông thôn.

Cũng có thể phân chia cấu trúc xã hội - lãnh thổ theo tiêu chí
vùng, mà trong đó bao gồm cả nông thôn và thành thị. Theo cách phân
chia này, cấu trúc xã hội - lãnh thổ Việt Nam gồm có:

- Đồng bằng sông Hồng;
- Đông Bắc;
- Tây Bắc;
- Bắc Trung bộ;
- Duyên hải Nam Trung bộ;
- Tây Nguyên;

- Đông Nam bộ;
- Đồng bằng sông Cửu Long.
Nghiên cứu cấu trúc xã hội - lãnh thổ nhằm làm rõ sự khác biệt

giữa các vùng lãnh thổ về trình độ phát triển sản xuất, kinh tế, văn hoá,
xã hội; khác biệt về lối sống, mức sống... Từ đó, có thể đề ra nhữ ng giải
pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm của từng vùng,
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nhằm phát huy lợi thế của mỗi v ùng; tạo nên động lực phát triển xã hội
tích cực.

6. Cấu trúc xã hội - học vấn, nghề nghiệp
Trình độ học vấn của xã hội phản ánh trình độ phát triển văn hoá ,

kinh tế và mức độ tiến bộ xã hội của một đất nước. Không những thế,
trình độ học vấn của dân cư còn là nhân tố quyết định  tốc độ phát triển
của mỗi quốc gia.

Sự chênh lệch về trình độ học vấn giữa các tầng lớp dân c ư, giữa
nam và nữ, giữa thành thị với nông thôn đã tạo ra sự phát triển không
đồng đều về kinh tế - xã hội, văn hoá - tư tưởng; tạo nên sự khác biệt
giữa các loại hình lao động (lao động trí óc và lao động chân tay).

Cơ cấu nghề nghiệp là sự phân chia dân số trong độ tuổi lao động
theo những nghề nghiệp khác nhau.

Cơ cấu xã hội - nghề nghiệp trước hết phụ thuộc vào trình độ phát
triển của nền sản xuất, tr ình độ học vấn của người lao động. Ngoài ra,
nó còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như giới tính, truyền thống ngành
nghề của cộng đồng dân cư...

Vấn đề đặt ra là cần hoạch định hệ thống các chính sách x ã hội
đúng đắn và phù hợp với từng ngành, nghề khác nhau, từng vùng lãnh
thổ khác nhau để xoá bỏ sự bất hợp lý trong c ơ cấu nghề nghiệp - xã
hội, khắc phục tình trạng mất cân đối và lãng phí trong phân bố và sử
dụng lao động có kỹ thuật, có chuyên môn.

III. BẤT BÌNH ĐẲNG VÀ PHÂN TẦNG XÃ HỘI
1. Bất bình đẳng xã hội
a) Khái niệm
Khái niệm  “bình đẳng” thường được hiểu trên hai bình diện có

mối quan hệ mật thiết với nhau l à bình diện tự nhiên và bình diện xã
hội. Trên bình diện tự nhiên, bình đẳng không ngụ ý rằng mọi ng ười
đều có năng lực thể chất và tinh thần hoàn toàn giống nhau, nhưng đó là
những cá thể người chứ không phải là cái gì khác. Trên bình diện xã
hội, bình đẳng bao hàm sự ngang bằng nhau giữa người với người về
một hay nhiều lĩnh vực của đời sống x ã hội (chính trị, kinh tế, văn hoá,
dân tộc, chủng tộc...).
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Trong quá trình thực hiện quyền bình đẳng của con người, từ trước
đến nay, thường xuyên xảy ra tình trạng không ngang bằng giữa nhóm
người này với nhóm người khác, dẫn đến bất b ình đẳng xã hội.

Từ cách nhìn về khái niệm bình đẳng như trên, có thể rút ra khái
niệm bất bình đẳng như sau: “Bất bình đẳng xã hội là sự không ngang
bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích đối với những cá nhân khác nhau
trong một nhóm hoặc nhiều nhóm xã hội”.

Các nhà xã hội học, khi nghiên cứu về bất bình đẳng xã hội đều cơ
bản thống nhất rằng:

- Bất bình đẳng xã hội không phải là một hiện tượng tồn tại một
cách ngẫu nhiên giữa các cá nhân trong xã hội. Đó là một hiện tượng xã
hội phổ biến và có những nguyên nhân xã hội nhất định.

- Bất bình đẳng xã hội có nguồn gốc khi một số cá nhân (hoặc một
số nhóm xã hội) có đặc quyền kiểm soát và khai thác một số cá nhân
(hoặc một số nhóm xã hội) khác trong một số lĩnh vực chủ yếu của xã
hội.

- Ở những xã hội khác nhau đã và đang tồn tại những hệ thống bất
bình đẳng khác nhau.

- Bất bình đẳng xã hội là một vấn đề cơ bản của xã hội học, có ý
nghĩa quyết định đối với sự phân tầng x ã hội và tổ chức xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn có sự khác biệt giữa các quan điểm x ã hội học
khi xác định các yếu tố tạo nên bất bình đẳng xã hội.

b) Cơ sở tạo nên bất bình đẳng xã hội
Mức độ và tính chất của bất bình đẳng xã hội phụ thuộc vào quy

mô và trình độ phát triển của một xã hội cụ thể. Xã hội nào có quy mô
nhỏ và hoàn thiện hơn thì bất bình đẳng xã hội ít gay gắt hơn và ngược
lại, xã hội nào có quy mô lớn và ít hoàn thiện hơn thì vấn đề bất bình
đẳng xã hội trở nên gay gắt và phức tạp hơn. Bất bình đẳng xã hội là
hiện tượng xã hội mang tính cụ thể, gắn liền với những đặc điểm giai
cấp xã hội, giới tính, chủng tộc, tôn giáo, l ãnh thổ...

Nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng xã hội là sự đa dạng và khác
biệt giữa các xã hội và nền văn hoá; có thể đi t ìm nguyên nhân của bất
bình đẳng xã hội theo ba sự khác biệt sau đây:
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- Thứ nhất, do sự khác biệt về những cơ hội trong cuộc sống:
+ Có thể coi những cơ hội trong đời sống bao gồm những điều

kiện thuận lợi về vật chất để có thể cải thiện chất l ượng cuộc sống như
của cải, thu nhập và tài sản; những điều kiện như lợi ích chăm sóc sức
khoẻ, y tế hay bảo đảm an ninh xã hội.

+ Trong một xã hội cụ thể, một nhóm người này có thể có những
cơ hội trong khi các nhóm khác th ì không. Đó là cơ sở khách quan của
bất bình đẳng xã hội.

- Thứ hai, do sự khác biệt về địa vị xã hội:
+ Những yếu tố tạo nên địa vị xã hội có thể khác nhau. Đó là

những cái mà một nhóm xã hội tạo ra và cho là ưu việt và được các
nhóm xã hội khác thừa nhận như của cải, địa vị...

+ Cho dù là yếu tố nào đi chăng nữa thì địa vị xã hội chỉ có thể
được giữ vững bởi những nhóm x ã hội nắm giữ địa vị đó và các nhóm
xã hội khác tự giác thừa nhận tính ưu việt của những nhóm xã hội thứ
nhất.

- Thứ ba, do sự khác nhau về ảnh hưởng chính trị:
+ Bất bình đẳng xã hội do ảnh hưởng chính trị được biểu hiện

trong thực tế như là mối quan hệ giữa vị thế chính trị với ưu thế vật chất
và địa vị xã hội.

+ Tóm lại, nguồn gốc của bất b ình đẳng xã hội nằm ngay trong
mối quan hệ kinh tế và địa vị xã hội, hay trong các mối quan hệ thống
trị về chính trị của các giai cấp trong xã hội.

2. Phân tầng xã hội
a) Khái niệm phân tầng xã hội
Tầng xã hội là tập hợp các cá nhân, nhóm có c ùng hoàn cảnh xã

hội được sắp xếp theo trật tự thang bậc nhất định trong hệ thống x ã hội.
Các thành viên của tầng xã hội ngang nhau về tài sản (thu nhập), trình
độ học vấn, địa vị, vai trò hoặc uy tín xã hội, khả năng thăng tiến cũng
như có được những ân huệ hay thứ bậc nh ư nhau trong xã hội.

Từ khái niệm tầng xã hội trên đây, có thể suy ra khái niệm phân
tầng xã hội như sau: Phân tầng xã hội là trạng thái phân chia và hình
thành cấu trúc xã hội thành các tầng xã hội khác nhau trong những



45

điều kiện thời gian và không gian nhất định. Các tầng xã hội khác nhau
về địa vị kinh tế, địa vị chính trị, uy tín x ã hội cũng như một số khác biệt
về trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú, phong cách sinh ho ạt,
cách ứng xử giao tiếp và thị hiếu...

Cũng có thể coi phân tầng xã hội là sự sắp xếp các cá nhân trong
một hệ thống xã hội vào các tầng lớp xã hội khác nhau trên cơ sở của sự
phân chia những ngạch bậc và những tiêu chuẩn chung về giá trị được
thừa nhận.

Phân tầng xã hội là một hiện tượng khách quan, phổ biến và không
thể tránh khỏi. Đó là kết quả của sự phân công lao động x ã hội và sự bất
bình đẳng mang tính cơ cấu của tất cả mọi chế độ xã hội (ngoại trừ giai
đoạn đầu của xã hội nguyên thuỷ và một số bộ lạc mông muội khác
đang tồn tại rải rác ở một số nơi trên thế giới).

Phân tầng xã hội có ý nghĩa rộng lớn hơn phân chia giai cấp xã
hội, vì giai cấp chỉ là một trong những tiêu chuẩn phân chia xã hội
thành các tầng lớp khác nhau.

Phân tầng xã hội có cả mặt “tĩnh” và mặt “động”, có cả sự ổn định
tương đối cũng như sự cơ động của các cá nhân và các nhóm xã hội từ
tầng xã hội này sang tầng xã hội khác hoặc chỉ trong nội bộ tầng x ã hội
đó.

Như vậy, phân tầng xã hội khác với phân hoá xã hội. Khi đề cập
đến phân hoá xã hội, xã hội học muốn nhấn mạnh trạng thái động, tức l à
quá trình mà một xã hội nào đó từ trạng thái tương đối thuần nhất ban
đầu chuyển dần thành những nhóm khác nhau (thậm chí đối l ập nhau)
về lợi ích, mức sống và các định hướng giá trị.

Khi nghiên cứu hậu quả của phân tầng xã hội, thông thường, xã
hội học đề cập đến tác động hai mặt của phân tầng x ã hội tuỳ thuộc vào
phân tầng hợp thức hay phân tầng không hợp thức. trong đó:

- Phân tầng xã hội hợp thức là sự phân tầng dựa trên sự khác biệt
một cách tự nhiên về năng lực (thể chất, trí tuệ), về điều kiện, c ơ may
cũng như sự phân công lao động, căn cứ v ào năng lực của các cá nhân
và các nhóm xã hội. Bản chất của phân tầng xã hội hợp thức là sự vận
hành xã hội theo nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”.
Phân tầng xã hội hợp thức là động lực tích cực và cần thiết của phát
triển xã hội; có tác dụng thúc đẩy xã hội đi lên, tạo ra chuẩn mực thống
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nhất và khách quan cho việc đánh giá xã hội cũng như việc tự đánh giá
của các cá nhân và các nhóm xã hội về vị thế và vai trò xã hội của mình.

- Phân tầng xã hội không hợp thức  là phân tầng xã hội không dựa
trên sự khác biệt tự nhiên của các cá nhân, cũng không phải dựa tr ên sự
khác nhau về năng lực và sự cống hiến của mỗi cá nhân cho x ã hội.
Phân tầng xã hội không hợp thức tạo nên sự bất công xã hội. Nó là
xiềng xích trói buộc năng lực sáng tạo của con ng ười, làm thui chột
năng lực thể chất và trí tuệ của con người, là nguyên nhân tích tụ mầm
mống của bất bình và xung đột xã hội, đối kháng xã hội, thậm chí phá
vỡ trật tự xã hội.

b) Các hệ thống phân tầng xã hội trong lịch sử
Phân tầng xã hội xuất hiện rất sớm và biểu hiện hết sức đa dạng ở

các nước, các thời kỳ lịch sử và các nền văn hoá khác nhau.

Dựa vào tính cơ động của xã hội và kiểu xã hội, xã hội học có thể
chia ra hai hệ thống phân tầng xã hội điển hình trong lịch sử như sau:

- Hệ thống phân tầng “đóng” - phân tầng trong xã hội đẳng cấp:

Đặc trưng nổi bật của hệ thống phân tầng đóng là ranh giới giữa
các tầng xã hội hết sức rõ ràng, được duy trì một cách nghiêm ngặt; địa
vị của mỗi cá nhân được quy định ngay từ khi mới sinh ra bởi nguồn
gốc dòng dõi của cha mẹ. Một cá nhân nào đó khi mới thuộc về đẳng
cấp nào thì mãi mãi thuộc về đẳng cấp đó.

- Hệ thống phân tầng “mở” - phân tầng trong xã hội có giai cấp:

Đặc trưng của hệ thống phân tầng mở là địa vị của con người chủ
yếu phụ thuộc vào địa vị kinh tế của họ. Trong hệ thống phân tầng n ày,
ranh giới giữa các tầng không quá cứng nhắc và tách biệt như trong xã
hội đẳng cấp mà linh hoạt và mềm dẻo hơn. Địa vị của cá nhân thường
phụ thuộc vào nghề nghiệp và thu nhập. Hầu hết các xã hội hiện nay
trên thế giới đều thuộc về hệ thống phân tầng n ày.

c) Quan hệ giữa phân tầng xã hội với bất bình đẳng xã hội
Giữa phân tầng xã hội với bất bình đẳng xã hội có mối liên hệ

nhân - quả. Bất bình đẳng xã hội là nguyên nhân tạo nên sự phân chia
xã hội thành các tầng lớp khác nhau. Hay nói cách khác, phân tầng x ã
hội là hệ quả của bất bình đẳng xã hội, luôn gắn liền với bất b ình đẳng
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xã hội. Bất bình đẳng xã hội càng đa dạng, phức tạp bao nhiêu thì phân
tầng xã hội diễn ra càng đa dạng và phức tạp bấy nhiêu.

Trên phương diện lý thuyết, các nhà xã hội học đã đưa ra những
mô hình phân tầng xã hội khác nhau tuỳ thuộc vào các tiêu chuẩn xác
định sự bất bình đẳng mà họ đã đưa ra (theo chức năng giá trị, theo
quyền lực chính trị và uy tín...).

Bất bình đẳng xã hội hình thành trong đời sống xã hội, mà trước
hết là trong lĩnh vực sản xuất vật chất của x ã hội, gắn liền với sự phân
công lao động xã hội. Nền sản xuất xã hội càng phát triển, sự phân công
lao động xã hội càng đạt đến trình độ cao thì theo đó, phân hoá xã hội
cũng càng trở nên đa dạng và phức tạp hơn.

Quá trình phân hoá xã hội tác động vào mọi mặt của đời sống xã
hội, làm cho xã hội trở nên cơ động và cởi mở. Nếu cho rằng bất b ình
đẳng xã hội là nguồn gốc của phân tầng xã hội thì phân hoá xã hội và cơ
động xã hội có mối liên hệ trực tiếp tới phân tầng xã hội; quá trình này
không những tạo nên trạng thái (quy mô, cấu trúc, tốc độ...), m à còn tạo
nên xu hướng của quá trình phân tầng xã hội.

3. Một số lý thuyết về bất b ình đẳng và phân tầng xã hội
a) Lý thuyết chức năng xã hội
Các nhà lý thuyết chức năng xuất phát từ luận điểm sau đây để

giải thích các hiện tượng xã hội:
- Các hiện tượng xã hội tồn tại vì có những nguyên nhân tạo ra

chúng; nhưng cũng vì chúng có một chức năng tích cực nào đó để thực
hiện trong xã hội.

- Một xã hội muốn tồn tại phải có một số điều kiện ti ên quyết có
tính chức năng phải được thoả mãn một cách hữu hiệu.

Khi giải thích hiện tượng bất bình đẳng và phân tầng xã hội, các
nhà lý thuyết chức năng cho rằng bất b ình đẳng và phân tầng xã hội là
một đặc trưng của xã hội loài người luôn luôn tồn tại cùng với lịch sử.

Có thể tóm tắt lý luận phân tầng của các nhà xã hội học chức năng
như sau:

- Trong một xã hội, có những địa vị khác nhau thực hiện những
chức năng nhất định.
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- Mức độ quan trọng của các địa vị l à không giống nhau và tuỳ
thuộc vào chức năng của chúng.

- Có những địa vị đặc biệt quan trọng (liên quan đến sự tồn vong
của của xã hội) đòi hỏi phải có những kỹ năng đặc biệt m à chỉ có một
số ít người thực hiện được mà thôi.

- Do vậy, những cá nhân đạt được địa vị cao không nhiều. Để đạt
được địa vị đó, họ phải trải qua một thời  kỳ huấn luyện nhất định nhằm
trang bị những kỹ năng chuyên môn cần thiết.

- Phải có hệ thống phần thưởng bất bình đẳng gắn với một tổ chức
ngạch bậc những địa vị xã hội, tuỳ theo mức độ quan trọng của địa vị v à
tương xứng với tài năng, công sức và chi phí học tập để có những kỹ
năng đó.

Như vậy, theo thuyết chức năng xã hội, sự bất bình đẳng xã hội là
bất bình đẳng về giá trị địa vị xã hội, là tất yếu khách quan. Do đó, tiêu
chuẩn của sự phân tầng xã hội là địa vị xã hội.

Hạn chế lớn nhất của thuyết chức n ăng về phân tầng xã hội là chỉ
dựa vào tiêu chí giá trị địa vị xã hội mà bỏ qua những yếu tố quan trọng
như kinh tế, chính trị trong quá tr ình phân tầng xã hội. Vì vậy, sự giải
thích về bất bình đẳng và phân tầng xã hội của lý thuyết này có ý nghĩa
hợp thức hoá hơn là đi tìm căn nguyên của hiện tượng xã hội này.

b) Quan điểm mác xít về bất bình đẳng và phân tầng xã hội
Lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp trong chủ nghĩa duy vật

lịch sử của Karl Marx là cơ sở phương pháp luận để giải thích bất b ình
đẳng và phân tầng xã hội của xã hội học mác xít.

Sự phân chia giai cấp xã hội là nguyên nhân tạo ra bất bình đẳng
xã hội và hệ quả của nó là phân tầng xã hội. Sự phân chia giai cấp và
quan hệ giai cấp không phải được tạo ra một cách tự phát và trực tiếp
bởi sự phát triển của lực lượng sản xuất, mà diễn ra trên bình diện quan
hệ xã hội giữa con người với con người trong quá trình sản xuất.

Trong một xã hội, khi mà trình độ phân công lao động xã hội còn
phụ thuộc vào chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất thì đó là
quan hệ giữa giai cấp bóc lột (những ng ười chiếm hữu tư liệu sản xuất,
tổ chức sản xuất và phân phối lao động) với giai cấp bị bóc lột (những
người bán sức lao động để kiếm sống).
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Chính quan hệ giai cấp nêu trên là căn nguyên của bất bình đẳng
xã hội. Mọi lợi ích kinh tế, quyền lực chính trị v à địa vị xã hội đều bắt
nguồn từ quan hệ này. Đồng thời, nó nhào nặn mọi khía cạnh khác của
đời sống xã hội. Giai cấp nào là lực lượng vật chất thống trị xã hội thì
cũng là lực lượng tinh thần thống trị xã hội đó.

c) Lý thuyết phân tầng của Max Weber
Nhà xã hội học người Đức Max Weber xây dựng lý thuyết phân

tầng xã hội xuất phát từ phạm trù hành động xã hội, nhằm giải nghĩa
cho hành động xã hội của cá nhân trong xã hội TBCN. Phân tầng xã hội
mà ông đề cập là phân tầng xã hội tư bản, nhưng do nó có ý nghĩa phổ
quát cao, nên có thể vận dụng để giải thích phân tầng x ã hội của nhiều
thời đại và xã hội khác nhau.

Theo M. Weber, cách giải thích của lý thuyết chức năng v à của K.
Marx về phân tầng xã hội là cách giải thích một chiều, trong khi sự vận
động, biến đổi xã hội lại hết sức phức tạp và vô cùng rộng lớn.

Như vậy, theo M. Weber, cần phải phân tầng x ã hội theo nhiều
chiều, mà trong đó, ba yếu tố chủ yếu để phân tầng xã hội là địa vị xã
hội, quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế. Về nguyên lý, ông không
tuyệt đối hoá bất kỳ yếu tố nào; nhưng khi giải thích, những lập luận
của ông lại đề cao địa vị xã hội và quyền lực chính trị.

Weber lập luận rằng quyền lực kinh tế có thể thu l ượm được từ sự
chiếm hữu quyền lực dựa trên nền tảng khác. Địa vị xã hội và quyền lực
chính trị có thể xuất phát từ quyền lực kinh tế, nh ưng đây không phải là
tất yếu. Ngược lại, quyền lực kinh tế có thể có từ quyền lực chính trị v à
địa vị xã hội.

Weber cũng đề cập đến vấn đề giai cấp. Ông  coi đó là hiện thân
của bất bình đẳng về kinh tế. Nhưng K. Marx xuất phát từ quan hệ sở
hữu tư liệu sản xuất và phân phối sản phẩm, còn Weber lại nhấn mạnh
tầm quan trọng của thị trường như là cơ sở kinh tế cho một tầng lớp xã
hội nào đó hơn là tài sản.

Theo M. Weber, nguyên nhân đ ầu tiên của bất bình đẳng xã hội
trong xã hội tư bản là khả năng chiếm lĩnh thị trường của người lao
động (phụ thuộc vào sự hiểu biết, bản lĩnh và khả năng nghề nghiệp của
họ).
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Thị trường kỹ năng gắn liền với cơ may đời sống của người lao
động tạo ra hoàn cảnh giai cấp của các nhóm xã hội. Những người có
khả năng thị trường tương tự và do đó có cơ may đời sống tương tự hợp
thành giai cấp nhất định.

Trong ba lý thuyết về bất bình đẳng và phân tầng xã hội đã nêu
trên, lý thuyết chức năng ít có sức thuyết phục hơn cả, bởi vì lý thuyết
này phiến diện và mang tính tư biện, thậm chí biện minh cho sự bất
bình đẳng xã hội.

Karl Marx và Max Weber được coi là “hai người khổng lồ của lý
thuyết phân tầng xã hội”, bởi lẽ:

- Học thuyết của K. Marx đã dựng nên bức tranh rõ ràng về bất
bình đẳng xã hội và căn nguyên cuối cùng của nó, cũng như sự vận
động tất yếu của xã hội để tiến tới xoá bỏ những nguyên nhân tạo ra bất
bình đẳng xã hội.

- Lý thuyết phân tầng xã hội của M. Weber đã đưa ra những tiêu
chuẩn khả dĩ có thể dựa vào đó để xác định các tầng lớp người khác
nhau với những hành vi kinh tế khác nhau trong nền kinh tế thị tr ường.

Giữa K. Marx và M. Weber tồn tại sự đối lập về quan hệ sinh
thành giữa cơ sở kinh tế với tinh thần, chính trị. Nếu K . Marx chủ
trương phương thức sản xuất là nền móng, cơ sở để điều tiết các thiết
chế nhà nước, pháp luật, tôn giáo th ì Weber, trái lại, cho rằng đời sống
kinh tế xã hội của nhà tư bản bắt nguồn từ động cơ tinh thần của chính
nhà tư bản.

Xét trong lĩnh vực kinh tế có liên quan đến bất bình đẳng xã hội,
thì giữa hai ông không có sự đối lập ho àn toàn. Về một phương diện
nào đó, cả hai người đều gắn phân tầng xã hội và bất bình đẳng xã hội
với nguyên nhân chủ yếu là chế độ tư hữu. Trong khi K. Marx nhấn
mạnh đến tư hữu về tư liệu sản xuất, lao động và sản phẩm thì M.
Weber lại quan tâm đến thị trường lao động.

Do đó, nếu K. Marx chỉ ra tiêu chí để xác định rõ ràng ranh giới
bất bình đẳng giai cấp (vô sản và hữu sản) thì M. Weber lại giúp nhận
thấy được sự khác nhau giữa các thành viên trong mỗi giai cấp, do có
cơ may thị trường và kỹ năng lao động khác nhau.

Nếu Marx vạch ra cơ sở của sự chuyển hoá và thủ tiêu giai cấp là
các cuộc cách mạng xã hội thì M. Weber cho thấy tác động của cạnh



51

tranh thị trường và phân công lao động đối với sự thay đổi địa vị kinh
tế, quyền lực chính trị và uy tín xã hội của các thành viên trong mỗi giai
cấp.

Vì vậy, trong một chừng mực nào đó, có thể phối hợp một phần lý
luận của Weber về bất b ình đẳng và phân tầng xã hội với lý luận phân
tầng mác xít để phân tích sự vận động v à biến đổi của các xã hội có nền
kinh tế thị trường.

IV. DI ĐỘNG XÃ HỘI
1. Khái niệm di động xã hội
Di động xã hội (cơ động xã hội, dịch chuyển xã hội) là khái niệm

xã hội học dùng để chỉ sự chuyển động của các cá nhân, gia đình, nhóm
xã hội, phản ánh tính linh hoạt của các cá nhân v à nhóm xã hội trong
kết cấu các tầng xã hội.

Hệ quả của di động xã hội là sự chuyển đổi vị trí của các cá nhân,
gia đình và nhóm diễn ra trong cùng một tầng lớp xã hội hay chuyển
sang tầng lớp xã hội khác.

2. Các hình thức di động xã hội
a) Di động theo chiều dọc
Di động theo chiều dọc là sự thay đổi vị thế của một cá nhân, gia

đình và nhóm khi họ di chuyển theo chiều đi lên hoặc đi xuống trong
bậc thang xã hội.

b) Di động theo chiều ngang
Di động theo chiều ngang là sự di động trên cùng một mặt bằng xã

hội.
c) Di động liên thế hệ
Di động liên thế hệ là sự di chuyển xã hội xảy ra giữa các thế hệ.

Di động liên thế hệ có thể diễn ra theo ba hướng là đi lên, đi xuống hoặc
di động theo chiều ngang.

d) Di động nội thế hệ
Di động nội thế hệ là những thay đổi về mặt vị thế của một cá

nhân hoặc một nhóm trong cùng một thế hệ.



52

Cần nhấn mạnh rằng di động xã hội chủ yếu đề cập tới địa vị đạt
được (giành được) do hoạt động xã hội mà có, chứ không đề cập đến
địa vị được gắn cho (có sẵn).

Ngoài những hình thức di động xã hội đã nêu trên, còn có các loại
di động xã hội cơ cấu, di động xã hội trao đổi... Các hình thức di động
xã hội kết hợp với nhau, tác động lẫn nhau tạo n ên sự biến động của cấu
trúc xã hội để cuối cùng thiết lập sự cân bằng của toàn bộ hệ thống xã
hội.

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến di động xã hội
a) Điều kiện kinh tế - xã hội
Di động xã hội phụ thuộc vào trình độ phát triển của xã hội. Trong

một xã hội khép kín, thường xuất hiện những vấn đề như:
- Vị trí xã hội của một cá nhân được xác định ngay từ khi sinh ra,

ít có khả năng dịch chuyển lên hoặc xuống thì di động xã hội diễn ra
một cách chậm chạp và khó có sự thay đổi địa vị xã hội của cá nhân, gia
đình và nhóm xã hội.

- Trong một xã hội mở (xã hội công nghiệp), sự bất b ình đẳng xã
hội có thể tồn tại với những biểu hiện đa dạng v à phức tạp; nhưng các
cá nhân, gia đình và nhóm xã hội có cơ may nhiều hơn để di chuyển lên
giai cấp xã hội cao hơn, hoặc ngược lại, xuống giai cấp xã hội thấp hơn.

- Tuy nhiên, sự di động xã hội theo chiều hướng đi lên chỉ có thể
trở thành hiện thực khi các cá nhân, gia đ ình và nhóm xã hội tích cực
làm việc, có tài năng vượt trội và có cơ hội may mắn, điều kiện thuận
lợi để thay đổi vị thế xã hội của mình.

- Trong xã hội công nghiệp, quá tr ình công nghiệp hoá và đô thị
hoá tạo nên xu hướng lao động chân tay giản đơn bị suy giảm và thay
vào đó là lao động kỹ thuật, lao động chuyên nghiệp hoá với máy móc,
công nghệ chuyên dùng hiện đại. Như vậy, xét về lý thuyết, sẽ có nhiều
cá nhân có cơ hội chuyển sang những ngành nghề có kỹ thuật, kỹ năng
hay gia nhập vào những thành phần xã hội có vị trí cao hơn như quản
trị, doanh thương, kỹ thuật viên...

b) Trình độ học vấn
Trình độ học vấn của một cá nhân ảnh h ưởng rất lớn đến sự di

động xã hội của cá nhân đó. Tr ình độ học vấn thúc đẩy di động xã hội
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bằng cách thông qua giáo dục cho cá nhân những kỹ năng cần thiết để
tham gia cạnh tranh trên thị trường lao động.

Nhờ có trình độ học vấn cao mà người lao động có khả năng nhận
được những công việc đòi hỏi có trình độ chuyên môn cao; họ có điều
kiện để được trả lương cao đạt đến địa vị xã hội cao hơn.

c) Nguồn gốc gia đình

Di động xã hội có tính kế thừa truyền thống gia đ ình ở mức độ
rộng rãi. Hoàn cảnh gia đình (nghề nghiệp của cha mẹ, tài sản, giáo dục
gia đình...) ảnh hưởng lớn đến sự di động xã hội của cá nhân.

Nghề nghiệp của cha mẹ của một cá nhân có ảnh h ưởng đến số
lượng và chất lượng giáo dục mà cá nhân đó nhận được và tiếp đó, sự
giáo dục này lại ảnh hưởng đến các cơ hội nghề nghiệp của cá nhân đó.

Quy mô gia đình là một nhân tố xã hội quan trọng liên quan đến
sự di động xã hội. Gia đình quá đông con khó có đủ điều kiện để thoả
mãn những nhu cầu rất lớn về học tập kỹ năng, nghề nghiệp. Từ đó m à
cá nhân ít có khả năng và cơ hội thực hiện di động xã hội theo chiều
dọc.

d) Giới tính
Giới tính là một nhân tố quan trọng trong di động x ã hội. Do sự

phân biệt giới tính trong xã hội, nam giới thường được ưu đãi hơn về
nghề nghiệp, tiền lương và địa vị xã hội so với nữ giới. Vì vậy khả năng
di động xã hội của nam giới cao hơn so với nữ giới.

Trong xã hội hiện đại, gia đình hạt nhân và có nghề nghiệp, việc
làm đầy đủ và phụ nữ ở vị thế xã hội cao. Mặc dù vậy, phụ nữ vẫn ít có
cơ hội di động xã hội hơn nam giới. Đối với nữ giới, tuổi kết hôn cũng
là một nhân tố quan trọng đối với di động x ã hội. Chẳng hạn, phụ nữ
càng kết hôn sớm thì khả năng di động xã hội theo chiều dọc (theo
hướng đi lên) càng hạn chế.

Xã hội học còn lưu ý các yếu tố như môi trường, điều kiện sinh
sống cụ thể của từng cá nhân, gia đ ình và nhóm xã hội, ảnh hưởng của
các yếu tố văn hoá, tôn giáo, sắc tộc... ảnh h ưởng đến di động xã hội.
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Chương III
TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ THIẾT CHẾ XÃ HỘI

I. NHÓM XÃ HỘI
1. khái niệm nhóm xã hội
Nhóm xã hội là tập hợp người có liên hệ với nhau theo một kiểu

nhất định, hay nói một cách đầy đủ hơn, nhóm xã hội là một tập hợp
người có liên hệ với nhau về vị thế, vai trò, những nhu cầu lợi ích và
những định hướng nhất định.

Gurvitch (nhà xã hội học người Pháp, 1894-1965) cho rằng nhóm
là một đơn vị tập thể hiện thực dựa trên những thái độ tập thể liên tục và
tích cực và có sự nghiệp chung để thực hiện. Nh ư vậy, theo Gurvitch
đặc trưng cơ bản của nhóm là sự thống nhất về tinh thần, t ình cảm, mục
đích và phương thức hoạt động của nhóm.

Nhóm là một trong những đơn vị cơ bản tạo thành xã hội. Con
người luôn sống thành nhóm. Tuy nhiên, khái niệm nhóm ở con người
không chỉ có tính sinh học tự nhiên, mà còn mang tính xã hội, quan hệ
cá nhân - cá nhân - nhóm và quan hệ nhóm - nhóm tác động và chịu ảnh
hưởng của những quan hệ xã hội. Xã hội tác động tới các cá nhân thông
qua nhóm, hay nói cách khác, nhóm gi ữ vai trò trung gian để liên kết cá
nhân và xã hội.

Nhóm là đối tượng nghiên cứu của nhiều khoa học khác nhau. X ã
hội học tìm hiểu nhóm như là một cộng đồng của những tương tác,
những vị thế và cơ cấu xã hội trong mối quan với các nhóm khác cũng
như với toàn thể xã hội

Để làm rõ vai trò trung gian của nhóm (liên kết cá nhân - xã hội),
cần xem xét nhóm như một tập hợp, một tiểu hệ thống x ã hội trong bối
cảnh xã hội rộng lớn. Trong đó, yếu tố li ên kết cơ bản của nhóm (dấu
hiệu chính của nhóm) là hoạt động xã hội của nhóm với những dạng cụ
thể và hình thức phù hợp của nhóm. Các thành viên tham dự vào hoạt
động chung của nhóm phụ thuộc v ào cơ cấu tổ chức của nhóm. Ngược
lại, cơ cấu xã hội, tiểu văn hoá của nhóm ảnh h ưởng tới hoạt động của
các thành viên trong nhóm.

Cần phân biệt nhóm xã hội với cộng đồng xã hội. Là biến thái của
nhóm xã hội, trong nhiều trường hợp cụ thể, cộng đồng xã hội lại đồng
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nhất với nhóm xã hội. Sự khác biệt ở đây là chất keo dính kết nội tại của
cộng đồng xã hội là sự liên kết các lợi ích, giá trị, truyền thống văn hoá,
huyết thống tôn giáo, tín ngưỡng... của các thành viên không phải bằng
pháp luật thành văn; mỗi thành viên trong cộng đồng tự nguyện phấn
đấu, giữ gìn và phát triển các giá trị chung, gắn bó, đo àn kết với nhau
trong đời sống xã hội.

2. Phân loại nhóm xã hội
Nhóm xã hội là một khái niệm rất rộng đi từ gia đ ình đến giai cấp,

giới tính, lứa tuổi; đi từ quy mô đến  thời gian tồn tại và các chức năng
của nhóm.

Dù khó có thể đưa ra một tiêu chuẩn nào để phân biệt loại nhóm
một cách chính xác tuyệt đối, các nh à xã hội học vẫn cố gắng tiến hành
việc này dựa trên một số cơ sở sau đây:

- Căn cứ vào số lượng thành viên tham gia thì có nhóm nhỏ (gia
đình, nhóm bạn bè, đơn vị sản xuất kinh doanh...) và nhóm lớn (các tổ
chức chính trị, tôn giáo giai cấp, đảng phái...).

- Căn cứ vào tính chất liên kết thì có nhóm sơ cấp (nhóm cấp I),
trong đó, các thành viên quan h ệ trực tiếp với nhau theo truyền thống,
tình cảm, sở thích và nhóm thứ cấp (nhóm cấp II), các thành viên trong
nhóm này quan hệ một cách gián tiếp với nhau bởi những quy định,
điều lệ chung... do nhóm đặt ra.

- Căn cứ vào hình thức biểu hiện mối liên hệ giữa các thành viên
trong nhóm có nhóm chính thức; nhóm chính thức là nhóm có cơ chế
vận hành thông qua luật pháp và quản lý hành chính và nhóm không
chính thức là nhóm được hình thành từ những quan hệ tự phát; các
thành viên của nhóm có thủ lĩnh riêng và quan hệ theo những luật lệ
không thành văn nhưng được họ tán đồng, tự nguyện và trung thành.

- Căn cứ vào cách thức gia nhập của thành viên có nhóm tự
nguyện và nhóm áp đặt, nhóm tự phát và nhóm có tổ chức.

II. TỔ CHỨC XÃ HỘI
1. Khái niệm
Tổ chức xã hội là một phạm trù cơ bản của xã hội học. Trong các

ngành khác nhau, khái niệm tổ chức xã hội được sử dụng gắn liền với
đối tượng nghiên cứu của nó, nên có nhiều ý nghĩa khác nhau.
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Xã hội học coi tổ chức xã hội là một thành tố của cấu trúc xã hội.
Từ giác độ đó, có thể đi đến khái niệm: Tổ chức xã hội là một hệ thống
các quan hệ, tập hợp, liên kết những cá nhân nào đó để hoạt động xã
hội, nhằm đạt được một mục đích nhất định .

Như vậy, khái niệm tổ chức xã hội của xã hội học nhấn mạnh hệ
thống các quan hệ liên kết cá nhân chứ không chỉ dừng lại ở h ình thức
của một tập hợp những cá nhân n ào đó và mối quan hệ ở đây là mối
quan hệ xã hội.

Xét trên giác độ nhóm, tổ chức xã hội là một dạng nhóm thứ cấp
(nhóm cấp II) khá phổ biến. Tuy nhiên, không phải nhóm thứ cấp nào
cũng là tổ chức xã hội. Để được coi là tổ chức xã hội, nhóm thứ cấp cần
phải có năm dấu hiệu đặc trưng dưới đây:

- Thứ nhất, là nhóm xã hội có mục tiêu, có chủ đích và có ý thức.
- Thứ hai, quan hệ quyền lực phải được biểu hiện cụ thể trong cấu

trúc của nhóm; các thành viên của nhóm được phân bố trong mạng lưới
các quan hệ quyền lực theo thứ bậc trên dưới, cao thấp; những cá nhân
có bậc thang quyền lực cao hơn có khả năng điều chỉnh hành vi, thái độ
của cá nhân ở nấc thang quyền lực thấp h ơn.

- Thứ ba, cùng với hệ thống quyền lực, tổ chức x ã hội, đồng thời
là một tập hợp các vị thế và vai trò. Vị thế của các thành viên trong tổ
chức xã hội được xác định rõ ràng, được tổ chức xã hội đó thừa nhận,
gắn liền với trách nhiệm và quyền hạn nhất định. Để thể hiện đún g vị
thế của các thành viên, tổ chức phải đặt ra những tập hợp các h ành vi
được phép và và những hành vi không được phép để kiểm soát và điều
chỉnh hành vi của các thành viên.

- Thứ tư, Vai trò của các thành viên trong tổ chức xã hội được thể
hiện theo yêu cầu của tổ chức. Tổ chức xã hội thông qua các quy tắc do
mình đặt ra, điều chỉnh quan hệ giữa các th ành viên nhằm phối hợp thực
hiện vai trò của họ với mục đích đưa tổ chức  đi vào nề nếp, ổn định.

- Thứ năm, phần lớn các tổ chức xã hội chính thức công khai hoá
các mối quan hệ trong tổ chức cũng nh ư ngoài tổ chức, mục đích hoạt
động của tổ chức. Quan hệ bên trong và bên ngoài của tổ chức dựa trên
hệ thống vị thế và vai trò xã hội đã được thừa nhận một cách chính
thức.
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Tổ chức xã hội được xem như một thể chế xã hội, một phương
thức quản lý hay như là một thuộc tính của xã hội. Hình thức của tổ
chức xã hội luôn thay đổi cùng với những thay đổi khách quan của ho àn
cảnh xã hội và sự thay đổi chủ quan của con ng ười. Hướng chủ yếu của
sự thay đổi về tổ chức xã hội là làm cho tổ chức ngày càng có trình độ
hoà hợp cao hơn, ngày càng phát huy khả năng tự quản. Nói cách khác,
đó là quá trình dân chủ hoá tổ chức. Mọi xã hội dân chủ đều là xã hội có
tổ chức.

2. Phân loại tổ chức xã hội
a) Căn cứ vào mức độ hình thức hoá của tổ chức
Có hai loại tổ chức là tổ chức chính thức và tổ chức không chính

thức như sau:
- Tổ chức chính thức  (tổ chức hình thức hoá) là tổ chức có các quy

tắc tổ chức chặt chẽ và được pháp luật thừa nhận. Loại tổ chức x ã hội
này có những chức năng rõ rệt, thể hiện ở nghĩa vụ, quyền lợi của của
các thành viên; có những công cụ điều tiết là những chuẩn mực hành vi
của mỗi thành viên; có những mối liên hệ theo thứ bậc của các chức vụ
cũng như liên hệ chức năng trong tổ chức.

- Tổ chức không chính thức  là tổ chức không có quy tắc chặt chẽ,
không có sự thừa nhận của pháp luật. Tổ chức không chính thức h ình
thành một cách tự phát ở bên trong hoặc bên ngoài tổ chức chính thức.
Có hai loại tổ chức không chính thức d ưới đây:

+ Tổ chức ngoài quy tắc là loại tổ chức được hình thành một cách
tự phát giữa các thành viên của một tổ chức chính thức nhằm thực hiện
những nhiệm vụ của tổ chức đó nh ưng lại không tuân theo những
phương thức được quy định chính thức mà có những liên hệ ngoài quy
tắc và trong nhiều trường hợp những liên hệ ngoài quy tắc lại tỏ ra hiệu
quả hơn. Hai nhân tố tạo nên mối liên hệ bên trong tổ chức ngoài quy
tắc là lợi ích chung và hiệu quả.

+ Tổ chức tâm lý - xã hội là tổ chức được hình thành một cách tự
phát, ở ngoài tổ chức chính thức từ những liên hệ cá nhân của những
người có chung nhu cầu nào đó như thời trang, giải trí, học tập, văn học,
nghệ thuật...

Tổ chức ngoài quy tắc và tổ chức tâm lý - xã hội có khi thâm nhập
vào nhau nhưng vẫn duy trì những chức năng riêng. Thực chất, tổ chức
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không chính thức là sự tự tổ chức của những cá nhân đ ược hình thành
một cách tự nhiên gắn liền với mọi hệ thống xã hội, mọi tổ chức. Ưu
điểm của nó là tính hiệu quả trực tiếp và nhanh chóng, linh hoạt về hình
thức hoạt động. Nhược điểm của tổ chức này là tuy dễ hình thành nhưng
cũng dễ tan rã, gây nhiễu những liên hệ chính thức và thiếu phương
hướng bền vững.

b) Căn cứ vào mục tiêu

Căn cứ vào mục tiêu, có thể chia tổ chức xã hội thành tổ chức xã
hội “có tổ chức” và tổ chức xã hội “không có tổ chức”.

- Tổ chức xã hội “có tổ chức” gồm hai loại nhỏ:
+ Tổ chức quản lý (xí nghiệp, cơ quan...) nhằm giải quyết những

nhiệm vụ nhất định, mục tiêu của tổ chức được áp đặt cho các thành
viên và sự điều tiết bên trong của nó dựa vào quy tắc quản lý - bị quản
lý.

+ Tổ chức liên kết liên kết các hiệp hội quần chúng, trong đó, mục
tiêu chung trùng hợp với mục tiêu cá nhân ở mức độ nào đó, các tổ chức
loại này được điều tiết theo những quy tắc do các th ành viên thiết lập
thông qua điều lệ.

+ Tổ chức “không có tổ chức”  (tổ chức tự phát) bao gồm tổ chức
liên hợp và tổ chức cư trú, trong đó:

+ Tổ chức liên hợp (gia đình, trường phái khoa học, nghệ thuật...)
với mục tiêu chung trùng hợp với mục tiêu cá nhân, các chức năng điều
tiết hình thành một cách tự phát theo những chuẩn mực v à giá trị tập
thể, ít hoặc không chính thức.

+ Tổ chức cư trú được hình thành từ những cá nhân, những gia
đình cùng chung địa bàn cư trú nhằm giải quyết những vấn đề có li ên
quan đến sinh hoạt chung và những liên hệ láng giềng ổn định.

Các loại tổ chức xã hội này có liên quan mật thiết với nhau. Trong
thực tế, nhiều trường hợp còn lồng ghép vào nhau để tăng cường và bổ
sung lẫn nhau trong hoạt động xã hội như trường hợp các tổ chức đoàn
thể trong cơ quan.

3. Một số dạng của tổ chức xã hội
a) Hiệp hội tự nguyện
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Hiệp hội tự nguyện là dạng tổ chức xã hội tương ứng với nhóm
không chính thức với những đặc điểm sau đây:

- Hiệp hội được lập ra vì nhu cầu và lợi ích của bản thân các thành
viên.

- Việc gia nhập hiệp hội là hoàn toàn tự nguyện với những tiêu
chuẩn không khắt khe.

- Hiệp hội tự nguyện không có mối li ên hệ trực tiếp với các cơ
quan quyền lực nhà nước. Như vậy, hiệp hội không chịu sự điều h ành,
chỉ đạo trực tiếp của các cơ quan chính quyền và các cấp chính quyền
cũng không can thiệp vào các tổ chức tự nguyện nếu hoạt động của các
hiệp hội nằm trong khuôn khổ của pháp luật.

Các hiệp hội tự nguyện không có một c ơ cấu chắc chắn hoặc một
hệ thống quyền lực cưỡng bức để duy trì hoạt động của mình, mà chỉ
dựa vào sự tự nguyện của các thành viên và một hệ thống hành động
không bị ràng buộc chặt chẽ.

Các hiệp hội thu hút được khá đông thành viên và nguồn kinh phí
thông qua quyên góp, tài trợ.

Các hiệp hội tự nguyện có xu hướng ngày càng mở rộng gắn liền
với trình độ phát triển của xã hội. Đây là dạng tổ chức không thể thiếu
trong đời sống xã hội, nhằm đáp ứng và thoả mãn nhu cầu vật chất và
tinh thần của các cá nhân trong xã hội; thoả mãn một phần nhu cầu tổ
chức hoạt động sống của các th ành viên trong xã hội, đồng thời, vẫn tôn
trọng tự do cá nhân của mỗi thành viên.

b) Tổ chức biệt lập
Tổ chức biệt lập  là tổ chức xã hội được lập ra nhằm phục vụ

những lợi ích của nhà nước, của tôn giáo hoặc của những c ơ quan khác,
tức là lợi ích xã hội nói chung. Tổ chức biệt lập có những đặc điểm sau
đây:

- Các thành viên của tổ chức bị cô lập, tách biệt khỏi x ã hội.
- Rất nhiều luật lệ, quy tắc do xã hội và tổ chức biệt lập đặt ra để

duy trì trật tự, đồng thời khiến cho các th ành viên phải phụ thuộc lẫn
nhau.
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- Tổ chức biệt lập thường có cơ cấu quan hệ phân cấp trên - dưới
rất rõ ràng và chặt chẽ.

Các tổ chức biệt lập có thể chia th ành nhiều loại khác nhau:
- Các tổ chức dành cho những cá nhân  không thể chăm sóc đ ược

bản thân như bệnh viện, nhà dưỡng lão, nhà trẻ mồ côi...;
- Các tổ chức dùng để giam giữ, cách ly những phần tử bị coi là

nguy hiểm cho xã hội như nhà tù, trại cải tạo, trại tập trung...;
- Các tổ chức thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt cho x ã hội như

doanh trại quân đội, tàu chiến, pháo đài...;

- Các tổ chức biệt lập của tôn giáo nh ư nhà dòng, tu viện...
Các tổ chức biệt lập tồn tại do nhu cầu v à lợi ích chung của xã hội.

Chỉ khi nào xã hội không có nhu cầu về sự tồn tại của các tổ chức biệt
lập nữa thì các tổ chức này mới chuyển hoá hoàn toàn thành các tổ chức
xã hội thông thường, hoặc có thể xoá bỏ chú ng trong hệ thống tổ chức
xã hội.

Hiện nay, ở nhiều quốc gia, tính chất của các tổ chức biệt lập đang
có nhiều thay đổi. Tính biệt lập hoàn toàn đã giảm đi. Các thành viên
của tổ chức biệt lập đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài một cách
trực tiếp hoặc gián tiếp.

c) Bộ máy công chức
Bộ máy công chức là một hệ thống thứ bậc của quyền lực, nghĩa

vụ và trách nhiệm. Hệ thống này là một tổ chức chính thức có thể sử
dụng vào hoạt động để hướng tới những mục đích chuyên biệt. Trong hệ
thống công chức, tất cả các vị trí, vai trò của các thành viên đã được sắp
xếp theo một chương trình định trước; do vậy, các mục đích chuyên biệt
có thể thực hiện được với hiệu quả cao.

Bộ máy công chức ra đời, tồn tại v à phát triển trong hệ thống tổ
chức xã hội; trở thành một loại hình hoạt động hiệu quả hơn các tổ chức
khác. Nó sử dụng tối đa khả năng của ng ười lao động và giảm tới mức
tối thiểu sức ép căng thẳng cũng nh ư sự va chạm trực tiếp giữa các
thành viên của tổ chức trong quan hệ lãnh đạo - phục tùng để có thể đạt
được mục đích.
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Bộ máy công chức có thể đặt các th ành viên vào những vị trí đa
dạng trong bậc thang quyền lực t ương ứng với trình độ tri thức và năng
lực thực sự của mỗi thành viên.

Theo nhà phân tầng học nổi tiếng người Đức Max Weber, bộ máy
công chức có năm đặc tính chính sau đây:

- Đặc tính chuyên môn hoá yêu cầu mỗi thành viên trong hệ thống
công chức thực hiện một số nhiệm vụ chuy ên môn hẹp được ấn định
theo quy chế. Hệ thống này yêu cầu quá trình chuyên môn hoá cao hơn
các loại hình tổ chức xã hội khác. Quá trình chuyên môn hoá tạo ra lợi
thế trong nhiều khâu hoạt động trong đó có khâu đ ào tạo; nó cho phép
thực hiện quy trình đào tạo cá nhân theo một nhiệm vụ hoặc chuy ên
môn hẹp.

- Đặc tính tiêu chuẩn và chất lượng đòi hỏi các tổ chức trong hệ
thống bộ máy công chức phải tuyển chọn nhân viên thoả mãn những
yêu cầu đã được đề ra trước. Mỗi một vị trí trong hệ thống đó đ òi hỏi
những tiêu chuẩn và chất lượng tương ứng. Các tiêu chuẩn và chất
lượng đó cũng có ý nghĩa bảo vệ ng ười nhân viên khỏi sự đối xử bất
công trong việc xử lý các vấn đề về quyền lợi, trách nhiệm v à nghĩa vụ
của họ.

- Đặc tính quy tắc thành văn bắt buộc các tổ chức trong hệ thống
bộ máy công chức phải điều hành hoạt động của các thành viên bằng
các quy định và quy chế một cách rõ ràng, được ban hành thành văn bản
quản lý như điều lệ, nội quy, quy chế...

- Đặc tính thứ bậc quyền lực  chứng tỏ một hiện thực hết sức quan
trọng là trong hệ thống bộ máy quyền lực bao giờ cũng tồn tại một hệ
thống thứ bậc quyền lực. Mỗi cá nhân có một vị trí t heo thứ bậc trên
dưới và kèm theo đó là trách nhiệm, quyền hạn và phận sự. Mỗi cá nhân
phải chấp nhận thứ bậc đó và chấp nhận các cá nhân ở thứ bậc tr ên trực
tiếp thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát, chấp hành và báo cáo. Các tổ
chức trong bộ máy công chức  dù lớn hay nhỏ đều có sự ràng buộc các
cá nhân gắn chặt với nhau thành hệ thống móc xích, mà trong đó, cấp
dưới phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên.

- Đặc tính đối xử lãnh đạm yêu cầu các thành viên trong hệ thống
bộ máy công chức sống và làm việc theo phận sự, nghĩa vụ trên căn bản
mối quan hệ công tác thiếu cảm xúc v à mang tính lãnh đạm. Kiểu quan
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hệ lãnh đạm trong chừng mực nào đó là cần thiết bởi vì nếu tất cả mọi
cá nhân trong tổ chức đều xây dựng mối quan hệ công việc phi chính
tắc thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Bộ máy công chức là một dạng tổ chức xã hội có nhiều ưu điểm
hơn các dạng tổ chức xã hội khác nhưng không phải là hoàn hảo. Bản
thân dạng tổ chức này chứa đựng những khiếm khuyết, xét cả những
yếu tố bên trong cũng như bên ngoài bộ máy và thường đặt ra nhiều vấn
đề khó giải quyết như con người công chức, chủ nghĩa h ình thức... cần
phải đề phòng và khắc phục.

4. Một số vấn đề liên quan đến tổ chức xã hội
a) Quyền lực xã hội
Một trong những lý do để tổ chức x ã hội tồn tại và phát triển là sự

phân chia quyền lực xã hội. Nhưng quyền lực không chỉ tồn tại trong
các tổ chức xã hội mà còn tồn tại trong các nhóm xã hội (dân tộc, giai
cấp, gia đình...).

Quyền lực xã hội là một loại quan hệ xã hội (theo chiều dọc) biểu
hiện ở khả năng một cá nhân hoặc một nhóm trong việc điều khiển h ành
vi, thái độ, quan điểm của cá nhân khác, của nhóm khác .

Quyền lực xã hội có thể có từ những nguồn gốc khác nhau nh ư tôn
giáo, kinh tế, chính trị... nhưng điểm thống nhất của quyền lực là sức
mạnh cưỡng chế của nó dựa trên những phương tiện và biện pháp trừng
phạt những cá nhân nào không tuân thủ.

Xã hội học dựa trên sự phân tích mối quan hệ của chủ thể v à
khách thể (đối tượng) của quyền lực để phân biệt quyền lực tiến bộ hay
quyền lực phản động. Chủ thể và khách thể thực hiện quyền lực xã hội
có thể là một cá nhân, một nhóm xã hội hay một cộng đồng xã hội.
Thực chất của quyền lực chính l à việc giới hạn đồng thời với việc nới
rộng mức độ tự do của chủ thể v à khách thể thực hiện quyền lực .

Quyền lực xã hội có thể biểu hiện dưới hình thức cưỡng bức và
quyền uy. Cưỡng bức là một dạng quyền lực có sử dụng một cách ép
buộc về thể xác và tinh thần để áp đặt ý chí của người này cho người
khác. Uy quyền là một dạng quyền lực được sự đồng tình của công
chúng, được hợp thức hoá theo thứ bậc để ng ười ra lệnh kiểm soát hành
vi của người dưới quyền. Khi người lãnh đạo thiếu sự đồng tình của
nhóm thành viên thì thường thực thi quyền lực của m ình bằng dạng
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quyền lực cưỡng bức hoặc phải chấp nhận chia sẻ , hay, thậm chí từ bỏ
quyền lực đó.

Ngoài hai dạng thức cơ bản nêu trên của quyền lực xã hội, còn tồn
tại những dạng quyền lực khác nh ư quyền lực tuyệt đối và quyền lực
giới hạn, quyền lực quân chủ, quyền lực thiểu số, quyền lực dân chủ...

b) Trật tự xã hội
Trật tự xã hội là khái niệm chỉ sự hoạt động hài hoà của các thành

phần trong cấu trúc xã hội. Trật tự xã hội biểu hiện tính tổ chức của đời
sống xã hội, tính chuẩn mực của hành động xã hội. Nhờ có trật tự xã hội
mà hệ thống xã hội đạt được sự ổn định và hoạt động một cách hiệu quả
dưới tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài xã hội.

Các cơ chế đảm bảo cho trật tự xã hội là các thiết chế xã hội (chủ
yếu là quan hệ về kinh tế giữa các nhóm hoặc giai cấp x ã hội). Các lợi
ích này sẽ được điều chỉnh cho đến khi nào đạt được sự công bằng theo
quan niệm của một xã hội nào đó cụ thể. Thông qua chức năng kiểm
soát xã hội, các thiết chế xã hội đảm bảo tính ổn định, tính có thể dự
đoán, tính có thể điều khiển của những hành vi cá nhân (tuân theo
những giới hạn xã hội). Một khi hành vi của cá nhân vượt qua giới hạn
này sẽ làm giảm bớt sự ổn định và trật tự xã hội.

Biểu hiện bên ngoài của sự phá vỡ tính ổn định và trật tự xã hội là
sự suy giảm tính năng động của hệ thống, xuất hiện sự tr ì trệ, hoặc là
xung đột xã hội tăng lên về phạm vi và số lượng; hay là suy giảm mức
độ hài lòng về xã hội của dân cư; hoặc giả là sự tăng lên về số lượng
những hiện tượng chống đối xã hội như bãi công, bãi khoá, bạo động...

Sự vi phạm tính ổn định và trật tự xã hội mang tính chất định tính
hoặc định lượng. Nó mang tính định lượng trong trường hợp tình huống
và hệ thống xã hội có thể khắc phục được. Nó mang tính định tính khi
sự vi phạm này chuyển thành một cuộc khủng hoảng xã hội, dẫn đến
việc chuyển đổi hệ thống xã hội sang một dạng mới hơn về chất.

Đối lập với trật tự xã hội là rối loạn xã hội. Trong đó, các thành
phần của cấu trúc xã hội hoạt động không nhịp nhàng. Các hành động
của chủ thể xã hội xung đột với nhau do sự khác biệt lợi ích hoặc thiếu
hụt các giá trị, chuẩn mực để đối chiếu.

c) Kiểm soát xã hội
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Kiểm soát xã hội là sự bố trí các chuẩn mực, các giá trị c ùng
những chế tài để ép buộc việc thực hiện chúng . Sự kiểm soát nhằm đưa
các hành vi của các cá nhân, các nhóm vào các khuôn mẫu đã được xã
hội thừa nhận là đúng, dùng các chế tài tiêu cực để đẩy lùi các hành vi
lệch chuẩn vào khuôn phép hay vào trật tự.

Chức năng kiểm soát xã hội là tạo ra những điều kiện cho sự bền
vững, ổn định và trật tự xã hội, mặt khác tạo ra những thay đổi mang
tính hợp lý và tích cực (thay đổi trong khuôn khổ được phép, không ảnh
hưởng xấu đến độ bền vững và tính ổn định của hệ thống xã hội).

Kiểm soát xã hội cần phải có tính mềm dẻo, linh hoạt; nh ư vậy
chức năng kiểm soát mới có thể nhận biết ý nghĩa của những sai lệch
chuẩn mực. Những sai lệch nào có tính chất tiêu cực, đe doạ phá hoại sự
ổn định và trật tự xã hội, còn những sai lệch nào là mầm mống của sự
tiến bộ, của sự phát triển. Nếu nh ư kiểm soát xã hội không thể phân
định và kiểm soát được vấn đề này thì nó sẽ triệt tiêu mọi nhân tố tích
cực của sự phát triển xã hội.

Thông qua quá trình xã hội hoá để các cá nhân tiếp nhận c ơ chế
kiểm soát xã hội. Trong quá trình này, các cá nhân, một mặt, tiếp nhận
cách hành động, cách nhận thức như thế nào là chuẩn, là đúng, mặt
khác, các cá nhân có thể thực hiện sự tự kiểm soát (điều chỉnh h ành vi
của mình bằng cách so sánh, đối chiếu h ành vi của mình với các giá trị
và chuẩn mực đã tiếp nhận). Nhờ đó, các cá nhân có thể thực hiện tốt
những yêu cầu của xã hội với các vai trò mà họ đảm nhận.

Kiểm soát xã hội biểu hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống x ã hội
để các cá nhân tiếp nhận cơ chế kiểm soát xã hội dưới dạng kiểm soát
chính thức và kiểm soát không chính thức. Trong đó:

- Kiểm soát chính thức gắn liền với hoạt động của một số tổ chức
chính thức, với các quy định và luật lệ để ép buộc các tổ chức phải tuân
theo. Những tổ chức này là những tổ chức thi hành pháp luật như công
an, toà án, viện kiểm sát, trại giam...

- Kiểm soát phi chính thức thường gắn liền với các tổ chức x ã hội
không chính thức và các nhóm sơ cấp, gắn liền với phản ứng xã hội
(thái độ tán thành, ủng hộ hay chê trách, phản đối) không công khai và
chỉ phổ biến trong các nhóm nhỏ.

III. THIẾT CHẾ XÃ HỘI
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1. Khái niệm và đặc trưng của thiết chế xã hội
a) Khái niệm thiết chế xã hội
Xã hội muốn tồn tại và phát triển thì phải dựa vào thiết chế xã hội

để tổ chức, điều chỉnh và kiểm soát các hoạt động xã hội của các cá
nhân, các nhóm xã hội và xã hội. Xã hội học xin được giới thiệu một số
khái niệm về thiết chế xã hội như sau:

- Thiết chế xã hội là các ràng buộc xã hội được xã hội chấp nhận
và được hầu hết các cá nhân, nhóm x ã hội và cả xã hội tuân thủ.

- Thiết chế xã hội là một hệ thống các quan hệ xã hội ổn định, tạo
nên một loạt các khuôn mẫu xã hội thống nhất, được xã hội công khai
thừa nhận nhằm mục đích thoả mãn các nhu cầu cơ bản của xã hội.

- Thiết chế xã hội là một kiểu tổ chức hoạt động xã hội và quan hệ
xã hội nhất định, đảm bảo tính bền vững v à tính kế thừa cho các quan
hệ đó.

Từ những khái niệm về thiết chế x ã hội đã dẫn, xã hội học khái
quát định nghĩa: Thiết chế xã hội là hình thức cộng đồng và hình thức tổ
chức của con người trong quá trình tiến hành các hoạt động xã hội.
Thiết chế xã hội chính là các ràng buộc được mọi cá nhân, nhóm cộng
đồng và toàn thể xã hội chấp nhận và tuân thủ.

b) Đặc trưng của thiết chế xã hội
Mỗi một thiết chế có đối tượng riêng để hướng tới phục vụ, nhằm

đáp ứng các nhu cầu xã hội chuyên biệt liên quan đến đối tượng. Để làm
được điều đó, mỗi thiết chế xã hội lại có những chức năng riêng, cụ thể:

- Các thiết chế xã hội bao gồm các giá trị cơ bản mà các giá trị đó
được các thành viên thừa nhận.

- Các quan hệ được thiết lập trong thiết chế đó tỏ ra khá bền vững,
các khuôn mẫu hành vi được hình thành trong thiết chế trở thành một
phần truyền thống văn hoá của một cộng đồng x ã hội như dấu ấn của
gia đình truyền thống ảnh hưởng sâu sắc đến gia đ ình hiện đại ở các xã
hội phương Đông.

- Mỗi một thiết chế xã hội có tính độc lập tương đối của nó và có
tầm bao quát rộng đến mức các hoạt động của nó chiếm một vị trí trung
tâm trong xã hội. Mỗi một thiết chế tự nó được cấu trúc ở mức cao và
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được tổ chức và được tổ chức xung quanh hệ thống các giá trị, chuẩn
mực, quy tắc, các khuôn mẫu đã được xã hội thừa nhận.

- Mục tiêu của một thiết chế được đại đa số các thành viên của xã
hội thừa nhận, cho dù thành viên đó có tham gia tr ực tiếp hay không
vào trong thiết chế. Một cá nhân nào đó chỉ chú trọng đến công tác
chuyên môn, không quan tâm đ ến các vấn đề chính trị, nhưng cá nhân
không thể không thừa nhận sự cần thiết phải có thiết chế nhà nước trong
xã hội.

- Mặc dù các thiết chế xã hội có tính độc lập tương đối, nhưng
giữa chúng có mối quan hệ tương tác với nhau hết sức chặt chẽ. Khi có
sự thay đổi về cơ cấu tổ chức hay khuôn mẫu hành vi của một thiết chế
nào đó, có thể kéo theo sự thay đổi của các thiết chế các lĩnh vực khác.

Khi trong thiết chế chính trị diễn ra sự thay đổi về giai cấp cầm
quyền thì có thể ảnh hưởng đến thiết chế kinh tế (các tổ chức kinh tế,
pháp luật kinh tế...).

c) Các yếu tố hợp thành  thiết chế xã hội
Các đặc trưng nêu trên được biểu hiện một cách chi tiết, cụ thể ở

những đơn vị nhỏ nhất của một thiết chế x ã hội.
Các thành tố chung nhất của thiết chế x ã hội được cô đọng trong

ba phạm trù sau đây:
- Các biểu tượng văn hoá là các dấu hiệu để giúp gợi nhớ diện

mạo của thiết chế. Các biểu tượng đó có thể là vật chất hoặc mang tính
tinh thần như quốc kỳ, quốc ca, chùa, nhà thờ...

- Mã hoá hành vi là sự chỉ đạo tư cách đạo đức của các cá nhân
thích hợp với vai trò. Với sự tham gia của phạm trù mã hoá hành vi, các
cá nhân sẽ ít bị lệch chuẩn khỏi thiết chế.

- Hệ tư tưởng là hệ thống các tư tưởng liên kết lại với nhau để giải
thích cho sự tồn tại hợp lý của đạo đức, quyền lợi kinh tế, chính trị của
một nhóm xã hội đặc thù. Hệ tư tưởng chính trị bao giờ cũng biện hộ
cho giai cấp cầm quyền, hệ tư tưởng tôn giáo biện hộ cho niềm tin v ào
thần tượng tôn giáo...

2. Chức năng của thiết chế xã hội
a) Quy định hành vi
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Các thiết chế cơ bản cho các cá nhân hoạt động với các kiểu h ành
vi xã hội được chấp nhận trong nhiều trạng thái x ã hội khác nhau.
Thông qua xã hội hoá, đồng thời với sự hoạt động của các thiết chế, các
cá nhân tiếp nhận các khuôn mẫu hành vi và thực hiện theo các khuôn
mẫu đó tuỳ theo từng t ình huống cụ thể.

b) Định hướng vai trò xã hội của cá nhân
Các thiết chế xác định phần lớn các vai tr ò của cá nhân mà xã hội

chấp thuận để cá nhân nhận biết trong quá tr ình xã hội hoá. Từ đó, các
cá nhân có thể lựa chọn vai trò nào đó đối với mình là phù hợp, có thể
biết được sự mong đợi của vai trò trước khi cá nhân đó thể hiện (x ã hội
hoá đón trước).

c) Đem lại sự ổn định và kiên định cho các thành viên của xã hội
Để các cá nhân hướng nhận thức của m ình tới các thiết chế xã hội

như là một sự chấp nhận các giá trị, chuẩn mực x ã hội và khuôn mẫu
hành vi, nhằm củng cố nhận thức và thống nhất hành động của mọi
thành viên trong xã hội.

d) Điều chỉnh và kiểm soát hành vi của các cá nhân, các nhóm xã
hội để chúng phù hợp với mong đợi của xã hội

Ngoài các chức năng cơ bản (chức năng chung) nêu trên, còn có
chức năng riêng biệt cho các loại thiết chế riêng lẻ.

Các nhà xã hội học phân biệt hai loại chức năng ri êng biệt của
thiết chế (xét theo hình thức biểu hiện) là chức năng công khai  của thiết
chế là những phần bộc lộ ra bên ngoài để cho các thành viên trong
nhóm hoặc xã hội nhận hội biết một cách r õ ràng và chức năng tiềm ẩn
là chức năng không bộc lộ ra bên ngoài một cách rõ ràng, do đó, các
thành viên trong xã hội hoặc trong nhóm không nhận thấy đ ược.

Giữa các thiết chế đôi khi xảy ra sự di chu yển chức năng. Sự di
chuyển này xảy ra khi xuất hiện một trong hai hoặc cả hai điều kiện sau
đây:

- Thiết chế không đáp ứng được nhu cầu;
- Các thiết chế đều có khả năng đáp ứng đ ược nhu cầu, nhưng một

trong số đó nổi trội hơn, có khả năng đáp ứng ở mức độ cao hơn so với
các thiết chế khác.
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3. Các loại thiết chế xã hội
Có nhiều cách phân loại thiết chế x ã hội khác nhau dựa trên các

tiêu chí khác nhau như tính cư ỡng bức, phạm vi áp dụng, giá trị x ã hội.
Để dễ dàng phân biệt, xã hội học có thể chia thiết  chế xã hội thành hai
loại là thiết chế chủ yếu và thiết chế phụ thuộc. Căn cứ để thực hiện sự
phân chia này là ba đặc điểm nổi bật như sau:

- Tính phổ quát;
- Sự cần thiết;
- Tầm quan trọng  của các thiết chế.
Những thiết chế chủ yếu là thiết chế có tính phổ quát cao nhất, cần

thiết nhất cho xã hội và được coi là quan trọng nhất cho lợi ích của cá
nhân và xã hội. Dưới đây, xin giới thiệu những thiết chế chủ yếu (bao
gồm các thiết chế phụ thuộc kèm theo) và những chức năng chuyên biệt
của những thiết chế chủ yếu đó:

- Thiết chế gia đình là hệ thống quy định ổn định và tiêu chuẩn
hoá quan hệ tính giao nam nữ để duy tr ì nòi giống của con người. Hình
thức phổ biến của thiết chế gia đ ình hiện nay là chế độ một vợ, một
chồng sống với các con trong gia đ ình. Các thiết chế phụ thuộc nằm
trong thiết chế gia đình là thiết chế hôn nhân, nuôi dưỡng con, quan hệ
họ hàng... Các chức năng chuyên biệt của thiết chế gia đ ình gồm có:

+ Điều chỉnh hành vi tình dục và giới;
+ Duy trì sự sinh sản các thành viên trong gia đ ình từ thế hệ này

sang thế hệ khác;
+ Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người già và phụ nữ;
+ Xã hội hoá trẻ em;
+ Gắn vai trò và thiết lập vị thế đã được thừa kế từ gia đình;

+ Đảm bảo cung cấp kinh tế gia đ ình.

- Thiết chế giáo dục là quá trình xã hội hoá phát triển một cách
không chính thức ngay trong gia đ ình và trong môi trường văn hoá
chung và một cách chính thức trong tổ chức giáo dục phức tạp của x ã
hội. Các thiết chế phụ thuộc l à thi tuyển, bằng cấp, học vị... Các chức
năng chuyên biệt của thiết chế giáo dục là:
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+ Chuẩn bị nghề nghiệp xã hội cho cá nhân;
+ Truyền bá và chuyển giao di sản văn hoá qua các thế hệ;
+ Giúp cá nhân làm quen dần với các giá trị xã hội;
+ Chuẩn bị cho các cá nhân tiếp nhận các vai tr ò xã hội và đảm

nhận các vai trò phù hợp với sư mong đợi của xã hội;
+ Tham gia kiểm soát và điều chỉnh hành vi cá nhân cũng như các

quan hệ xã hội.
- Thiết chế kinh tế là thiết chế mà nhờ đó xã hội được cung cấp

đầy đủ về vật chất và dịch vụ. Nó bao gồm chủ yếu quá tr ình sản xuất,
phân phối và trao đổi các sản phẩm. các thiết chế phụ thuộc l à tín dụng,
ngân hàng, quảng cáo, hợp đồng kinh tế... Các chức năng chuy ên biệt
của thiết chế kinh tế gồm có:

+ Sản xuất, trao đổi hàng hoá và dịch vụ;
+ Phân phối hàng hoá và dịch vụ;
+ Tiêu dùng sản phẩm và sử dụng dịch vụ.
- Thiết chế chính trị là biểu hiện tập trung nhất về quan hệ chính

trị tồn tại trong xã hội. Thiết chế chính trị quyết định bản chất giai cấp
của hệ hệ thống chính trị - xã hội, quyết định mức độ dân chủ hoá các
lĩnh vực của đời sống xã hội. Các thiết chế phụ thuộc là hệ thống pháp
luật, hệ thống toà án, cảnh sát, quân đội. Các chức năng ri êng biệt của
thiết chế chính trị là:

+ Thể chế hoá hiến pháp, các bộ luật hoặc các quy định d ưới luật
vào đời sống xã hội;

+ Thực thi các điều luật đã được thông qua;

+ Giải quyết các xung đột xã hội về quyền lực chính trị giữa các
nhóm thành viên xã hội;

+ Thiết lập các bộ phận dịch vụ an sinh x ã hội như chăm sóc sức
khoẻ cộng đồng, giáo dục, phúc lợi.

- Thiết chế tôn giáo được biểu hiện bằng các tín ngưỡng và hình
thức thờ phụng mà con người đang thực hiện. Thiết chế tôn giáo bao
gồm hệ thống luân lý và đạo đức, chỉ rõ điều phải trái trong những
khuôn mẫu tác phong. Các thiết chế phụ thuộc l à thể thức cầu nguyện,
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nghi thức tổ chức hành lễ... Các chức năng chuyên biệt của thiết chế tôn
giáo là:

+ Thoả mãn nhu cầu tâm linh của các thành viên trong xã hội;
+ Thúc đẩy sự hoà đồng và cố kết xã hội thông qua cộng đồng tôn

giáo;

+ Tạo ra văn hoá tôn giáo (tiểu văn hoá , một khía cạnh bản sắc
văn hoá dân tộc).

Những thiết chế phụ thuộc là những thiết chế cụ thể, chi tiết nằm
trong thiết chế chủ yếu.

4. Mối quan hệ giữa các thiết chế chủ yếu trong x ã hội
Các thiết chế chủ yếu đã nêu trên có mối qua lại ở mức độ cao.

Trong quá trình vận động và phát triển, hệ thống xã hội cần thiết phải
duy trì sự cân bằng và ổn định của các thiết chế chủ yếu. Bởi v ì nhiều
chức năng của các thiết chế chủ yếu  có thể có một phần hay to àn bộ
trùng nhau, hoặc gối nhau, cho nên, việc duy trì sự cân bằng của các
thiết chế trong cùng một thời gian, cùng một vị trí là hết sức khó khăn.

Các thiết chế xã hội hình thành, tồn tại và phát triển để phục vụ
cho một xã hội nhất định. Bởi vậy, giữa chúng phải có sự phối hợp, hỗ
trợ và bảo vệ lẫn nhau. Thiết chế giáo dục v à thiết chế chính trị bao giờ
cũng gắn bó chặt chẽ với nhau từ trung ương đến cơ sở. Hơn thế nữa, sự
thay đổi vị trí của một thiết chế thường sẽ dẫn đến sự thay đổi vị trí của
một thiết chế khác.

Giữa các thiết chế xã hội cũng không tránh khỏi mâu thuẫn v à sự
cạnh tranh. Mâu thuẫn và cạnh tranh có thể dẫn đến sự suy yếu ở một
hoặc nhiều thành phần trong thiết chế. Chẳng hạn, sự cạnh tranh giữa
thiết chế chính trị và thiết chế tôn giáo có thể làm thay đổi thành phần,
cơ cấu các giáo sĩ trong nghị viện.

Xu hướng hợp tác giữa các thiết ch ế là xu hướng cơ bản, xuyên
suốt quá trình vận động, biến đổi và phát triển của xã hội. Đó là điều
kiện để duy trì ổn định và trật tự xã hội.
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Chương IV

VĂN HOÁ

I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ

1. Khái niệm
Văn hoá là một khái niệm đa ý nghĩa. Khái niệ m này thể hiện

trong toàn bộ mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của x ã hội, của cộng đồng,
của mỗi gia đình và cho tới từng cá nhân. Đến nay, văn hoá vẫn l à một
trong những khái niệm phức tạp và khó xác định nhất.

Về mặt ngữ nghĩa, khái niệm văn hoá có nguồn gốc  từ tiếng La
tinh “Cultus”, (tiếng Anh “Culture”, tiếng Nga  “Культура”). Từ này
có ý nghĩa ban đầu là gieo trồng (còn có nghĩa là cây trồng). Cultus
Agri là “gieo trồng ruộng đất”  và Cultus Animi là “gieo trồng tinh
thần” hay “canh tác tinh thần” tức l à “sự giáo dục bồi dưỡng cho tâm
hồn con người”. Thomas Hobbes, nhà triết học người Anh đã từng nói :
“Lao động dành cho đất gọi là sự gieo trồng và dạy dỗ trẻ em gọi là
gieo trồng tinh thần”.

Hiện nay, theo số liệu thống kê, có tới hơn 400 định nghĩa về văn
hoá. Mỗi định nghĩa đều xuất phát từ những cứ liệu ri êng, mục đích
riêng phù hợp với vấn đề cần quan tâm nghi ên cứu.

Các nhà tâm lý học xem xét văn hoá từ giác độ tác động của nó
đến cá nhân trong quá tr ình xã hội hoá: “Văn hoá là toàn thể những
môn học cho phép cá nhân trong xã h ội nhất định đạt tới sự phát triển
nào đó về cảm năng, về ý thức phê phán và các năng lực nhận thức, các
khả năng sáng tạo” (Tean Ladriere, UNESCO 1977).

Theo các nhà triết học, khái niệm văn hoá  l à: “Toàn bộ những giá
trị vật chất, tinh thần, do con người tạo ra trong quá tr ình thực tiễn lịch
sử xã hội và đặc trưng cho trình độ đạt được trong sự phát triển lịch sử
của xã hội”.

Các nhà xã hội học cũng định nghĩa văn hoá theo nhiều cách khác
nhau. Có người đồng nhất văn hoá với  văn minh theo nghĩa dân tộc học
một cách rộng nhất, chỉ toàn bộ tập hợp bao gồm cả khoa học, tín
ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, phong tục, những kỹ năng v à
thói quen khác do con người thu nhận được với tư cách thành viên của
xã hội.
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Một số người khác lại chủ trương: “Văn hoá là tổng thể những
hành vi học hỏi được các giá trị, niềm tin, ngôn ngữ, luật pháp v à kỹ
thuật của các thành viên sống trong một xã hội nhất định nào đó”.

Hoặc một cách tiếp cận khác về văn hoá: “ Văn hoá là một hệ
thống các khuôn mẫu và chuẩn mực được soạn thảo (được ghi lại dưới
hình thức này hay hình thức khác trong các tập thể) về h ành vi, hoạt
động, giao tiếp và tương tác của con người, có chức năng điều tiết và
khống chế trong tập thể lớn”.

Qua những định nghĩa về văn hoá đã dẫn trên, có thể thấy, tuy có
nhiều điểm riêng theo từng góc độ của nhà nghiên cứu, nhưng khái quát
lại, giữa những định nghĩa này có các điểm chung sau đây:

- Văn hoá là một trong những thiết chế cơ bản của đời sống xã hội.
- Là một hệ thống (các giá trị, các cơ cấu, kỹ thuật, thể chế các tư

tưởng...) được hình thành trong quá trình hoạt động sáng tạo của con
người, được bảo tồn và truyền lại cho các thế hệ sau.

- Hệ thống văn hoá có chức năng nh ư là một khuôn mẫu chuẩn
mực quy định các hành vi xã hội. Mỗi cá nhân muốn trở thành con
người xã hội, muốn hoà nhập vào cộng đồng xã hội thì phải tiếp thu,
tuân thủ các chuẩn mực đó. Về phương diện này, có thể coi văn hoá của
xã hội là mục tiêu của quá trình xã hội hoá cá nhân và nhóm.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về văn hoá như sau: “Vì lẽ
sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và
phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn
giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt h àng ngày về
mặc, ở và phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh
đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt,
cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng
những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”. (Hồ Chí Minh,
toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H à Nội, 2000, T3, tr. 431).

Rõ ràng, có thể thấy quan niệm về văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí
Minh mang tính khái quát cao, đ ồng thời cũng khá tương đồng với định
nghĩa văn hoá của Tổng thư ký UNESCO Federico Mayor .

Như vậy, có thể đi đến sự thống nhất khái niệm văn hoá theo định
nghĩa của Tổng thư ký UNESCO Federico Mayor như sau: “Văn hoá là
tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo (của các cá nhân và các
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cộng đồng) trong quá khứ và hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạ t động sáng
tạo ấy đã hình thành nên hệ thống các giá trị, các truyền thống v à thị
hiếu - những yếu tố xác định đặc tính ri êng của mỗi dân tộc”.

Khái niệm văn hoá vô cùng phức tạp. Không ít trường hợp, người
ta đồng nhất khái niệm văn hoá với khái niệm họ c vấn. Sự đồng nhất
này thường biểu hiện rõ nét trong các văn bản có tính pháp quy khi quy
trình độ văn hoá về trình độ học vấn. Thực ra th ì sự đồng nhất này hết
sức phiến diện và không khái quát được giá trị văn hoá.

Cũng không thể đồng nhất khái niệm vă n hoá với khái niệm văn
minh. Văn minh chỉ đồng nghĩa với văn hoá khi ng ười ta đối lập văn
minh với bạo tàn. Văn minh là trình độ phát triển đạt đến một mức nhất
định của xã hội loài người, có nền văn hoá vật chất v à tinh thần với
những đặc trưng riêng. Văn minh thường được dùng để chỉ trình độ phát
triển của nhân loại đạt tới ở thời kỳ lịch sử n ào đó. Đề cập đến văn minh
tức là đề cập đến bốn nội dung cơ bản của văn minh, đó là:

- Đô thị;
- Nhà nước;
- Chữ viết;
- Trình độ kỹ thuật.
Từ đó, xuất hiện các khái niệm văn minh như văn minh nông

nghiệp, văn minh công nghiệp, văn minh hậu công nghiệp...

Khi đề cập tới văn hoá, không thể không nhắc đến các khái niệm
văn hiến và văn vật. Văn hiến là truyền thống văn hoá lâu đời và tốt
đẹp. Có thể hiểu văn hiến là văn hoá theo cách dùng và cách hi ểu trong
lịch sử. Văn hiến thiên về những giá trị tinh thần do những ng ười có
đức, có tài tạo ra trong lịch sử. Văn hiến l à khái niệm của văn hoá
phương Đông nói chung và Vi ệt Nam nói riêng. Còn văn vật là truyền
thống văn hoá tốt đẹp thể hiện ở nhiều nhân tài trong lịch sử và nhiều di
tích lịch sử. Văn vật còn là khái niệm hẹp để chỉ những công tr ình,
những hiện vật có giá trị lịch sử v à giá trị nghệ thuật cao.

Tóm lại, bàn tới văn hoá là bàn tới con người, là đề cập đến việc
phát huy những năng lực bản chất của con ng ười nhằm hoàn thiện con
người, hoàn thiện xã hội. Do đó, khái niệm văn hoá h àm chứa tính nhân
văn, nhân bản.
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Cơ sở của mọi hoạt động văn hoá l à hướng tới những khát vọng
vĩnh hằng của nhân loại là Chân, Thiện và Mỹ. Văn hoá và xã hội là hai
phạm trù khác nhau nhưng lại gắn bó với nhau, trong đó, x ã hội có
phạm vi bao quát hơn.

Một xã hội, xét một cách chung nhất l à một nhóm người chung
sống với nhau trong một thời gian, thiết lập các tổ chức quan hệ ri êng.
Chính hoạt động và quan hệ xã hội đã tạo nên văn hoá. Như vậy, có xã
hội thì tất yếu phải có nền văn hoá tương ứng. Một nền văn hoá bao giờ
cũng tồn tại trong lòng một xã hội và được lưu truyền từ thế hệ này sang
thế hệ khác, thông qua quá tr ình xã hội hoá.

2. Vai trò của văn hoá
Con người là một yếu tố trong vũ trụ, chịu sự quy định chặt chẽ

của những điều kiện môi trường sống xung quanh. Nhưng, con người,
đồng thời lại sống trong một trật tự x ã hội với những thiết chế nhất
định, với những khả năng hoạt  động sáng tạo nhất định, hay nói cách
khác là có văn hoá.

Nếu giới tự nhiên là cái nôi đầu tiên nuôi sống con người, thì văn
hoá, là cái nôi thứ hai, mà ở đó, toàn bộ đời sống tinh thần của con
người được hình thành, nuôi dưỡng và phát triển. Con người không thể
tồn tại khi tách rời môi trường trường tự nhiên, cũng như con người
không thể thực sự là con người nếu tách khỏi môi trường xã hội và môi
trường văn hoá.

Văn hoá là sự phát huy các năng lực bản chất của con ng ười, là sự
thể hiện đầy đủ nhất chất người dù trong bất kỳ lĩnh vực nào kinh tế,
chính trị, xã hội... Ngày nay, trong ngôn ngữ của xã hội, người ta sử
dụng một cách phổ biến các khái niệm có li ên quan đến văn hoá  như
văn hoá chính trị, văn hoá ứng xử, văn hoá lao động, văn hoá gia đ ình,
văn hoá thẩm mỹ, văn hoá nghệ thuật... Lẽ dĩ nhi ên, điều này không loại
trừ những lĩnh vực hoạt động ri êng của văn hoá, nghĩa là những hoạt
động không thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị, x ã hội...

Hoạt động văn hoá là hoạt động sản xuất các giá trị tinh thần v à
những vật chất chứa đựng giá trị tinh thần, nhằm giáo dục con ng ười
khát vọng vươn tới Chân, Thiện và Mỹ cũng như năng lực sáng tạo ra
chúng trong đời sống xã hội. Do đó, có thể nói, văn hoá l à động lực cho
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sự phát triển của mỗi dân tộc cũng nh ư của toàn thể nhân loại. Đồng
thời, văn hoá còn là nền tảng tinh  thần của mọi xã hội.

Văn hoá có vai trò hết sức to lớn đối với sự phát triển kinh tế. Nói
tới con người là nói tới văn hoá, vì toàn bộ các giá trị văn hoá làm nên
những phẩm chất, năng lực tinh thần  của con người. Những phẩm chất
và năng lực đó được vật chất hoá trong quá tr ình sản xuất. Đổi mới tư
duy kinh tế thành công là một thành tựu văn hoá. Thành tựu này thúc
đẩy kinh tế vượt qua khủng hoảng, tr ì trệ, vươn tới sự phát triển ổn định
và bền vững.

Gần đây, trong lĩnh vực kinh doanh xuất hiện khá phổ biến khái
niệm tài sản vô hình. Tài sản vô hình là các yếu tố chính như thông tin,
khoa học - kỹ thuật, bí quyết công nghệ, tổ chức bộ máy, nghệ thuật
quản lý, sự tín nhiệm của khách h àng đối với công ty và sản phẩm...
Các tài sản vô hình đó chính là sự chuyển hoá các năng lượng tinh thần
của con người vào hoạt động kinh doanh. Đó chính l à văn hoá.

Thế giới ngày nay đã ý thức sử dụng văn hoá như một động lực
phát triển kinh tế. Một văn kiện của To à thánh Vatican năm 1972, khi
đề cập đến đời sống kinh tế của x ã hội có đoạn viết: “Con người là tác
giả, là tâm điểm và là cứu cánh của tất cả đời sống x ã hội... Trong thời
đại mà sự phát triển kinh tế, nếu được điều khiển và phối hợp một cách
hợp lý và nhân đạo, có thể giảm được những chênh lệch trong xã hội thì
nhiều khi lại làm cho những chênh lệch hoặc ở các nơi còn trở thành sự
thoái hoá địa vị xã hội của những người yếu thế và miệt thị những
người nghèo túng...”

Khả năng phát triển của trí tuệ, của khoa học và kỹ thuật là điều
kiện giải phóng và phát triển con người. Nhưng sự phát triển của trí tuệ,
của khoa học và kỹ thuật cũng có khả năng ng ược lại. Vấn đề là sử
dụng trí tuệ cũng như khoa học kỹ thuật vào mục đích gì. Nghịch lý của
những thời kỳ lịch sử đã qua là lý trí và khoa học càng phát triển thì
lương tâm, đạo đức con người càng có nguy cơ và xu hướng suy giảm.

Nhà triết học Rabelais đã nói: “Khoa học mà không có lương tâm
thì chỉ làm bại hoại tâm hồn”. Tổng thư ký UNESCO Federico Mayor
cũng đã nhận xét: “Chưa bao giờ như ngày nay, sự căng thẳng giữa
khoa học và lương tâm, giữa kỹ thuật và đạo đức lên tới cực điểm đã
trở thành mối đe doạ toàn thế giới”.
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Nếu nói văn hoá là mục tiêu của phát triển kinh tế cũng có nghĩa l à
phát triển kinh tế phải hướng vào phát triển và hoàn thiện con người,
hướng vào phát triển và hoàn thiện xã hội. Từ đó, nhân loại đi tới một lý
thuyết mới về sự phát triển.

- Nhận thức mới về sự phát triển không dừng lại ở các chỉ ti êu
kinh tế. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế là điều hết sức cần thiết để
đảm bảo sự tồn tại của con ng ười, đáp ứng nhu cầu về vật chất nh ư ăn,
mặc, ở, đi lại..., nhưng sự phấn đấu đó lại có thể là nguyên nhân tạo ra
sự bất bình đẳng trong thu nhập và hưởng thụ, có thể dẫn tới lối sống
không lành mạnh, ích kỷ, thực dụng, coi thường trí tuệ và nhân cách.

Chính vì vậy, sau các chỉ tiêu kinh tế, xã hội học phải quan tâm tới
hàng loạt các chỉ tiêu khác không kém quan trọng như tuổi thọ trung
bình, trình độ học vấn chung của xã hội, tỷ lệ người có việc làm, môi
trường xã hội lành mạnh, môi trường tự nhiên trong sạch...

Định hướng của thế giới hiện đại là khởi động sức sống của văn
hoá để phát triển và hội nhập, để cân bằng với tiến tr ình văn minh. Văn
hoá, vì vậy, ngày càng chứng tỏ vai trò tiên quyết của mình. Văn hoá là
“cái chốt an toàn”, là “chìa khoá” và “động lực” của sự phát triển như
lời kêu gọi của UNESCO khi tổ chức n ày phát động “Thập kỷ phát triển
văn hoá thế giới” trước ngưỡng cửa thế kỷ XX.

Như vậy, văn hoá vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát
triển, đang trở thành vấn đề lý luận và thực tiễn có tính thời đại, là hành
trang chung của mọi dân tộc để bước vào kỷ nguyên văn minh mới.

II. CẤU TRÚC VĂN HOÁ
Khi đề cập đến cấu trúc văn hoá, cần xem xét văn hoá như một hệ

thống chứa đựng trong đó hàng loạt các thành tố tạo nên nền văn hoá.
Giữa các thành tố này có sự liên kết chặt chẽ và sự thay đổi của mỗi
một trong các thành tố đó đều kéo theo sự thay đổi của các th ành tố
khác. Có các thành tố hợp thành cấu trúc văn hoá như sau:

1. Chân lý

Trong lịch sử đã tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về chân lý. Có
quan niệm cho rằng chân lý là tính chính xác, rõ ràng của tư duy. Quan
niệm khác lại cho rằng chân lý l à những nguyên lý, quan niệm được
nhiều người tán thành thừa nhận. Cũng có quan điểm gắn chân lý với
lợi ích thực tế của bản thân chân lý.
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Xét về mặt khoa học, phải khẳng định chân lý l à sự phản ánh sự
vật, hiện tượng của hiện thực vào nhận thức của con người đúng như
chúng tồn tại trong thực tế khách quan. Nói cách khác, chân lý l à sự
phản ánh đúng thế giới khách quan trong ý thức của con ng ười. Chân lý
là tri thức, phù hợp với hiện thực khách quan v à đã được thực tế kiểm
nghiệm. Chân lý là những quan niệm về cái thật, cái đúng.

Chân lý là phạm trù mang tính tương đối, bởi lẽ mỗi nền văn hoá
có những cái đúng, cái thật riêng, hay nói cách khác là có chân lý riêng.
Cái mà ở dân tộc này, ở nền văn hoá này được coi là chân lý thì có thể,
ở dân tộc khác, ở nền văn hoá lại bị phủ nhận.

Chân lý luôn cụ thể, gắn liền với hiện thực khách quan. V ì vậy,
ngay trong một nền văn hoá, một dân tộc, ở những thời điểm khác nhau
của lịch sử cũng có những chân lý khác nhau.

Khi đề cập đến chân lý, th ì phải đề cập đến nhóm hay cộng đồng
xã hội. Chân lý chỉ có thể được hình thành thông qua nhóm người. Một
cá nhân không thể xây dựng được chân lý. Cá nhân, qua tiếp xúc, t ương
tác với nhóm nhỏ, nhóm lớn h ình thành nên những ý kiến cho là đúng,
là thật, ngày càng có tính khách quan, càng g ần với hiện thực hơn.

Hiện thực khách quan, những sự vật, hiện t ượng, những quá trình
cụ thể của xã hội là nguồn gốc của chân lý. Do đó, con ng ười luôn tồn
tại gắn liền với những điều kiện khách quan lịch sử cụ thể. Khi những
điều kiện khách quan thay đổi th ì chân lý khách quan cũng thay đổi
theo.

Mỗi nền văn hoá, mỗi dân tộc đều có những hoàn cảnh lịch sử
khác nhau và vì vậy, trong nền văn hoá của mỗi dân tộc cũng có những
bộ phận chân lý khác nhau.

2. Giá trị
Giá trị là những cái cao cả mà con người cần vươn tới và khi đạt

được thì con người cảm thấy mãn nguyện, có sự thăng hoa  về tình cảm,
sự cân bằng về tâm lý . Là một trong những thành tố quan trọng của văn
hoá, giá trị luôn được sự quan tâm và chấp nhận rộng rãi trong khoa học
xã hội.

Có thể coi giá trị là những quan niệm về cái đúng mong muốn ảnh
hưởng tới hành vi lựa chọn. Giá trị là điều mà chủ thể quan tâm. Vì vậy,
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nhìn nhận vấn đề một cách khoáng đạt h ơn, thì có thể cho rằng bất cứ
cái gì đều cũng có thể có giá trị.

Giá trị gắn liền với nhận thức và tình cảm của chủ thể. Giá trị có
tính hướng dẫn và lựa chọn. Khi đã nhận thức được, giá trị trở thành
tiêu chuẩn để lựa chọn, để hướng tới và dùng nó để phán xét. Do đó, giá
trị chính là yếu tố quan trọng để hướng dẫn cho hành vi của chủ thể.

Con người đã tiếp cận những giá trị ngay từ khi c òn nhỏ thông qua
giáo dục gia đình, nhà trường, quan hệ xã hội (bạn bè, nhóm xã hội...),
các phương tiện truyền thông đại chúng hay thông qua nhiều nguồn
khác. Chính những giá trị mà con người tiếp nhận được đó đã trở thành
một phần nhân cách của anh ta. Tuy nhi ên, do nhận thức, điều kiện, môi
trường, hoàn cảnh sống... của mỗi người khác nhau nên ở mỗi người
thường có hệ giá trị riêng nhất định. Những hệ giá trị đó, có thể ph ù hợp
với cộng đồng xã hội, nhưng cũng có thể có những mâu thuẫn, xung đột
giữa các cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng , với xã hội.

Mỗi cộng đồng xã hội, mỗi dân tộc, mỗi xã hội, mỗi nền văn hoá
đều có những hệ giá trị riêng. Chính hệ giá trị riêng đó chi phối hành vi
của đại đa số thành viên trong xã hội. Giá trị là cái hiện hữu, có thực và
tồn tại trong thực tế. Giá trị  phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế - xã
hội cụ thể của từng xã hội. Do vậy, khi nghiên cứu, xem xét hệ giá trị,
phải đặt chúng trong những điều kiện lịch sử, những điều kiện kinh tế,
xã hội nhất định. Hệ giá trị của một x ã hội chính là phương hướng phấn
đấu cho toàn xã hội.

Hệ giá trị của mỗi con người hay của mỗi xã hội rất phức tạp và
luôn tồn tại mâu thuẫn, thậm chí xung đột nhau. Ng ười ta thường ưu
tiên, nhấn mạnh những giá trị được xếp theo thứ bậc quan trọng. Con
người cũng như xã hội thường hành động theo những giá trị cơ bản và
quan trọng nhất.

Giá trị ảnh hưởng đến động cơ và hướng dẫn cho hành động của
con người. Do đó, có thể nhìn hành động mà ít nhiều xét đoán được giá
trị của con người. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giá trị và hành
động có thể không nhất quán nhau.

3. Mục tiêu

Mục tiêu là cái đích cần phải đạt tới. Mục tiêu là một bộ phận của
văn hoá phản ánh văn hoá của một dân tộc. Mục ti êu là một trong
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những yếu tố cơ bản của hành vi và sự hoạt động có ý thức của con
người. Mục tiêu chính là kết quả của hành động được dự đoán trước.
Mục tiêu là cái đích thực tế cần phải hoàn thành.

Mọi hoạt động của con người đều xoay quanh những cái đích thực
tế nhất định. Nhờ nó mà các hoạt động đa dạng của con người được liên
kết với nhau trong mộ t hệ thống, hướng tới những phương án hành
động chung.

Có hai loại mục tiêu là mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung:

- Mục tiêu cá nhân là mục tiêu của mỗi con người. Mục tiêu cá
nhân rất đa dạng và không giống nhau với mọi cá nhân.

- Mục tiêu chung là mục tiêu của cộng đồng, xã hội. Mục tiêu
chung được hình thành bằng hai con đường sau:

+ Thông qua sự đồng ý lẫn nhau của các mục ti êu cá nhân;

+ Thông qua sự trùng khớp của một vài mục tiêu cá nhân của các
thành viên trong cộng đồng, xã hội.

Mục tiêu gắn bó chặt chẽ với giá trị và chịu sự ảnh hưởng mạnh
mẽ của giá trị. Không có giá trị th ì không có mục tiêu. Nói cách khác,
giá trị nào thì sinh ra mục tiêu ấy. Tuy nhiên, mục tiêu khác giá trị ở
chỗ, giá trị hướng đến mục đích tư tưởng; còn mục tiêu hướng đến mục
đích cụ thể mà con người tổ chức hành động.

Sự tương tác giữa các thành viên trong việc chia sẻ những mục
tiêu và giá trị chung chính là cơ sở cho sự tồn tại của các cộng đồng, x ã
hội. Mục tiêu và giá trị tạo ra con người của hành động, hướng con
người đến những mục đích cụ thể, đến những điều cao cả, tạo ra sự tồn
tại của cộng đồng xã hội.

Cộng đồng, xã hội tập hợp các cá nhân, biến mục ti êu, giá trị cá
nhân trở thành mục tiêu, giá trị của cộng đồng, xã hội. Khi giá trị và
mục tiêu không thống nhất thì cộng đồng, xã hội sẽ thiếu tính bền vững.
Khi đó, cần phải củng cố giá trị và mục tiêu.

4. Chuẩn mực
Chuẩn mực là cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu, để hướng

theo đó mà làm cho đúng. Về mặt xã hội, chuẩn mực là tổng thể những
mong đợi, những yêu cầu, những quy tắc của xã hội được ghi nhận
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bằng ngôn ngữ, ký hiệu hay bằng các biểu t ượng văn hoá làm căn cứ
cho các hành vi của các thành viên trong xã hội.

Qua hệ thống các chuẩn mực, các th ành viên xã hội biết mình
được phép làm gì và cần phải xử sự như thế nào cho đúng trong những
tình huống xã hội khác nhau. Chuẩn mực là sản phẩm của sự cân nhắc
của cơ cấu xã hội, của quyền lợi nhóm, của hệ thống các mối quan hệ
giữa các thành viên xã hội về cái cần, cái được phép, cái có khả năng,
cái mong muốn; hay về cái không mong muốn và không được phép.

Chuẩn mực xã hội thực hiện chức năng liên kết, điều chỉnh, duy tr ì
quá trình hoạt động của xã hội, như là hệ thống của các mối quan hệ tác
động lẫn nhau của các cá nhân v à các nhóm xã hội.

Chuẩn mực là khái niệm có nội hàm rất rộng. Chuẩn mực bao gồm
các đạo luật, các quy tắc chặt chẽ nhất cho đến những quy định lỏng lẻo
nhất giữa một số người với nhau. Nhờ hệ thống các chuẩn mực m à hành
vi của con người hoà nhập với cộng đồng, xã hội; cùng chia sẻ và thực
hiện hệ các giá trị xã hội. Tuy vậy cũng cần phân biệt chuẩn mực với
giá trị. Nếu giá trị là cái quan trọng, đáng giá nhất, th ì chuẩn mực là các
tiêu chuẩn, các quy ước, hướng dẫn và sự mong đợi đối với hành vi con
người.

Mỗi địa vị xã hội đều có chuẩn mực riêng. Con người ở các địa vị
khác nhau đều được xã hội mong đợi và yêu cầu ở các mức độ phù hợp.
Tuy nhiên, với chuẩn mực chung th ì không xét đến địa vị xã hội.

Có nhiều loại chuẩn mực xã hội khác nhau. Tuỳ theo cách phân
loại, xã hội học đề xuất hệ thống các ch uẩn mực như sau:

- Căn cứ vào mức độ cộng đồng có:
+ Chuẩn mực của toàn xã hội (chuẩn mực chung);
+ Chuẩn mực của các hệ thống xã hội nhỏ (chuẩn mực nhóm);
+ Chuẩn mực của từng địa vị xã hội (chuẩn mực riêng).

- Căn cứ vào mức độ thiết chế hoá có:
+ Chuẩn mực được thiết chế hoá;

+ Chuẩn mực không được thiết chế hoá.
- Căn cứ vào mức độ nghiêm khắc của sự trừng phạt đối với sự vi

phạm, có:
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+ Lề thói;
+ Phép tắc.
Lề thói là thói quen xã hội từ lâu đã thành nề nếp, là những tục lệ,

những quy ước, quy tắc xử sự đối với hành vi của con người trong
nhóm, trong xã hội. Lề thói được con người tiếp thu qua giao tiếp và
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lề thói lan truyền rộng r ãi và
định chế hoạt động, hành vi của con người một cách tự giác qua sự
giám sát của cộng đồng bằng dư luận xã hội. Đôi khi, những định chế
của lề thói lại tỏ ra hết sức khắt khe. Phạm vi của lề thói nhiều khi hết
sức rộng lớn. Có những lề thói bao tr ùm toàn xã hội, cũng có lề thói
riêng cho từng vùng hay từng cộng đồng nhỏ.

Phép tắc là những quy tắc, lề lối phải tuân theo. Phép tắc l à những
chuẩn mực quan trọng hơn lề thói. Cộng đồng, xã hội thường cử ra một
nhóm người để thực thi phép tắc. Cộng đồng, x ã hội sẽ áp dụng sự trừng
phạt nghiêm khắc đối với sự vi phạm phép tắc. Phép tắc phân b iệt rạch
ròi đúng sai, gắn với những giá trị mà xã hội cho là quan trọng hơn lề
thói. Phép tắc được thể hiện thông qua pháp luật. Nh ư vậy, luật pháp là
chuẩn mực của phép tắc và là chuẩn mực quan trọng nhất đối với mọi
xã hội.

III. CÁC LOẠI HÌNH VĂN HOÁ
1. Văn hoá vật chất
Loại hình văn hoá vật chất bao gồm những sản phẩm văn hoá chứa

đựng trong vật chất mà sự tồn tại của chúng gắn liền với sự hiện diện
của khối vật chất cụ thể như các công trình kiến trúc, nhà cửa, thành
phố, công viên, tượng đài, công cụ sản xuất... Đó là những vật phẩm do
con người sáng tạo nên trước hết là đáp ứng các nhu cầu sinh tồn và
phát triển, thứ nữa là để phân biệt anh ta với người khác.

Chính trong quá trình làm ra các s ản phẩm để đáp ứng nhu cầu
sống của mình, con người đã không ngừng sử dụng và phát huy mọi yếu
tố văn hoá vật chất như công cụ lao động, tri thức, kỹ năng lao động,
các yếu tố này luôn gắn liền với điều kiện, môi trường sống và môi
trường sinh thái cụ thể nhất định.

Các yếu tố văn hoá vật chất thể hiện tính văn  hoá của con người và
được kết tinh trong mỗi sản phẩm văn hoá do con ng ười tạo ra. Mỗi sản
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phẩm vật chất được tạo ra bởi con người đều chứa đựng trong nó tính
hai mặt:

- Mặt thực thể cho phép nhận biết nó là cái gì và được tạo ra nhằm
thoả mãn nhu cầu nào của con người.

- Mặt văn hoá cho phép nhận biết nó được sản xuất như thế nào
và trong những điều kiện, hoàn cảnh nào.

2. Văn hoá tinh thần
Loại hình văn hoá tinh thần (văn hoá phi vật chất) bao gồm những

sản phẩm văn hoá có giá trị tinh thần thuần tu ý, mà sự tồn tại của chúng
có tính độc lập tương đối, không trực tiếp liên quan đến những vật chất
mà chúng đã vay mượn trong quá trình sáng tạo ra các giá trị.

Văn hoá tinh thần là những ý niệm, tư tưởng triết học, tôn giáo, tín
ngưỡng, những sáng tác văn học nghệ thuật lấy ngôn ngữ làm chất liệu
chính, những giá trị, chuẩn mực đạo đức, phong tục, tập quán...

Sự phân chia ra hai loại h ình văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần
chỉ có ý nghĩa tương đối, chỉ nhằm mục đích dễ phân biệt m à thôi. Xã
hội học không cứng nhắc trong quan niệm, bởi lẽ, trong phạm tr ù “văn
hoá vật chất” có giá trị của văn hoá tinh thần v à trong phạm trù “văn
hoá tinh thần” ít nhiều cũng cần có những nhân tố vật chất nhất định để
thể hiện.

IV. CHỨC NĂNG CỦA VĂN HOÁ
1. Chức năng giáo dục
Đề cập đến chức năng giáo dục của văn hoá tức l à đề cập đến tính

định hướng xã hội, là hướng lý tưởng đạo đức và hành vi của con người
vào Chân - Thiện - Mỹ, theo như khuôn mẫu xã hội đã quy định. Mỗi
dân tộc đều có văn hoá riêng. Những quan niệm, đặc tính, truyền thống
và tâm lý của mỗi dân tộc gắn liền với những điều kiện lịch sử ri êng đã
tạo ra bản sắc văn hoá dân tộc.

Nền văn hoá của mỗi dân tộc đã giáo dục, định hướng cho mỗi con
người của dân tộc mình phát triển văn hoá theo bản sắc dân tộc.

Cùng với bản sắc dân tộc, văn hoá trong x ã hội có giai cấp luôn
mang tính giai cấp. Điều kiện sinh hoạt vật chất của các giai cấp khác
nhau làm nảy sinh những tư tưởng, ý thức hệ và tình cảm khác nhau.
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Cuộc đấu tranh giai cấp về ý thức hệ th ường diễn ra hết sức quyết liệt,
gay gắt trong lĩnh vực văn hoá.

Bằng văn hoá và thông qua văn hoá, xã hội có thể định hướng
hành vi của xã hội theo những giá trị, chuẩn mực nhất định. Tuy vậy,
không nên biến các hoạt động văn hoá thành sự giáo huấn khô khan,
quá trừu tượng, mà phải bằng các hình thức hoạt động phong phú, sinh
động tác động vào việc hình thành nhân cách, giúp con ng ười phát triển
toàn diện, phát huy được mọi năng lực tinh thần của con ng ười.

2. Chức năng nhận thức
Trong bất kỳ hoạt động văn hoá nào cũng chứa đựng chức năng

nhận thức. Bằng văn hoá và thông qua hoạt động văn hoá, xã hội tác
động đến nhận thức của mỗi cá nhân; trang bị th êm cho cá nhân những
tri thức, kinh nghiệm và làm cho sự hiểu biết của cá nhân về thế giới, về
xã hội và về bản thân ngày càng sâu sắc.

Chức năng nhận thức được biểu hiện rất rõ trong hoạt động giáo
dục, đào tạo, nghiên cứu triển khai khoa học, công nghệ. Đây chính l à
những hoạt động tác động trực tiếp tới nhận thức, trí tuệ; mở mang v à
nâng cao dân trí.

Phát huy chức năng nhận thức của văn hoá sẽ là động lực quan
trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, rút ngắn khoảng cách giữa các
nước chậm phát triển với các nước phát triển.

3. Chức năng thẩm mỹ
Cùng với nhu cầu nhận thức, con ng ười còn hướng đến nhu cầu

cảm nhận và thụ hưởng các giá trị thẩm mỹ. Nhu cầu v à khả năng
hướng tới cái đẹp là dấu hiệu cơ bản để nhận biết con người. Về điều
này, Karl Marx đã từng viết: “Bản chất con người là biết nhào nặn hiện
thực theo quy luật của cái đẹp”.

Hướng tới cái đẹp, nhận thức được cái đẹp và có khả năng rung
động trước cái đẹp, đó chính là cảm xúc thẩm mỹ. Cảm xúc thẩm mỹ, ở
một mức độ nào đó, tạo nên giá trị, phẩm chất đạo đức của con ng ười.

Lịch sử nhân loại cho thấy, mỗi b ước tiến của xã hội là một bước
con người vươn tới cái đẹp. Chính nhu cầu và khả năng vươn tới cái đẹp
là một trong những động lực quan trọng tạo n ên sự tiến bộ cả về vật
chất và tinh thần của đời sống con người. Càng tiến đến trình độ văn



84

minh cao bao nhiêu thì khát vọng về cái đẹp của con người càng trở nên
bức thiết bấy nhiêu.

Thiên nhiên và đời sống xã hội luôn tạo cho con người những cảm
xúc thẩm mỹ. Cái đẹp vừa là khuôn mẫu, vừa là gợi ý cho các chủ thể
trong sự sáng tạo nghệ thuật, tức l à làm ra cái đẹp.

Chức năng thẩm mỹ của văn hoá chính l à ở chỗ chỉ cho con người
nhận biết khả năng phát hiện cái đẹp v à sáng tạo cái đẹp. Chức năng
này không thể tách rời chức năng nhận thức của con ng ười và do vậy,
chức năng thẩm mỹ còn gắn bó mật thiết với cả chức năng giáo dục.

4. Chức năng dự báo
Con người là chủ thể sáng tạo lịch sử. Tính sáng tạo n ày chỉ thực

sự được phát huy một cách hiệu quả khi con ng ười biết căn cứ vào
những điều kiện lịch sử. Những điều kiện đó hoặc đ ã có, hoặc đang dần
dần xuất hiện.

Văn hoá là tổng thể những hoạt động mang tính tinh  thần và trí tuệ
cao, là quá trình nhận thức ngày càng sâu sắc những quy luật của tự
nhiên, của xã hội cũng như của con người nhằm mở rộng tầm hiểu biết,
trí tưởng tượng cũng như năng lực khám phá và sáng tạo không ngừng
của con người. Chính với ý nghĩa đó , văn hoá có thể đưa ra những dự
báo cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người.

Trước sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học - công
nghệ hiện nay, các nhà văn hoá đưa ra những dự báo về toàn cầu hoá,
hội nhập văn hoá, về một xã hội tri thức trong tương lai gần... Những dự
báo đó đều là căn cứ để xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội, chiến lược phát triển con người.

5. Chức năng giải trí
Nhu cầu hưởng thụ văn hoá của con ng ười vô cùng đa dạng,

nhưng nhìn chung, có thể quy về hai loại nhu cầu cơ bản là nhu cầu vật
chất và nhu cầu tinh thần. Khi xã hội phát triển ngày càng cao, con
người thường hướng tới việc thoả mãn nhu cầu tinh thần.

Giải trí là thoả mãn một phần nhu cầu tinh thần của con ng ười.
Các hoạt động văn hoá sẽ đáp ứng v à không ngừng thoả mãn nhu cầu
này của con người. Con người tìm đến các hoạt động văn hoá, hoạt
động nghệ thuật là nhằm thoả mãn những sở thích cá nhân của m ình.
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Chức năng giải trí của văn hoá không chỉ nhằm b ù đắp lại sức lao
động đã hao phí mà còn nhằm phát huy những năng khiếu tiềm tàng ở
mỗi con người, tạo điều kiện cho sự phát triển to àn diện của con người.

Hoạt động văn hoá với mục đích giải trí không chỉ có chức năng
giải trí đơn thuần, mà đồng thời với chức năng này, hoạt động văn hoá
còn hàm chứa chức năng giáo dục hoàn thiện con người.
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Chương V

XÃ HỘI HOÁ
I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI HOÁ
1. Bản chất con người
Con người là đối tượng nghiên cứu của nhiều khoa học khác nhau.

Xã hội học quan niệm con người là đơn vị cơ bản cấu thành xã hội, là
đơn vị nhỏ nhất của hệ thống xã hội, là sinh vật có tư duy, sống theo tổ
chức xã hội.

Trước hết, con người là sinh vật cao cấp nhất hành tinh, có bản
năng sinh tồn và duy trì nòi giống. Gọi là bản năng vì nó hình thành một
cách tự nhiên hợp quy luật trong quá trình tiến hoá lâu dài của nhân
loại, nằm trong vô thức của con ng ười. Bản năng sinh tồn dễ dẫn đến
tính tham lam, ích kỷ... Bản năng duy trì nòi giống kích thích cảm giác
và nhu cầu gắn bó với người khác giới.

Học thuyết phân tâm học của S. Freud (n hà tâm lý học - y học
người Áo, 1856-1939) đã quá nhấn mạnh đến bản năng sinh tồn của con
người. Luận điểm cơ bản của S. Freud tách con người thành ba khối,
gồm có: “Cái ấy” (cái vô thức) , “cái tôi” v à “cái siêu tôi”. Trong đó:

- Cái vô thức  bao gồm các bản năng vô thức như ăn uống, tình
dục, tự vệ. Trong đó, bản năng t ình dục giữ vai trò trọng tâm, quyết
định toàn bộ đời sống tâm lý và hành vi của con người.

- Cái tôi - con người thường ngày - con người ý thức, tồn tại theo
nguyên tắc hiện thực. Cái tôi ý thức là cái tôi giả hiệu, cái tôi bề ngoài
của cái lõi , hạt nhân bên trong là “cái ấy”.

- Cái siêu tôi là cái siêu phàm, “cái tôi lý t ưởng” không bao giờ
vươn tới được và tồn tại theo nguyên tắc kiểm duyệt, chèn ép.

Như vậy, phân tâm học đã đề cao một cách thái quá cái bản năng
vô thức, dẫn đến phủ nhận ý thức, phủ nhận bản chất x ã hội lịch sử của
con người.

Hơn thế nữa, con người là một thực thể xã hội và văn hoá. Con
người được xã hội truyền lại nền văn hoá xã hội và đã biến mình thành
con người xã hội. E. Durkheim cho rằng xã hội tạo nên bản chất con
người khi ông nói; “Xã hội là nguyên lý giải thích cá thể”. Con người là
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một tồn tại “giao lưu” chứ không phải là một tồn tại xã hội hành động.
Quá trình xã hội hoá cá thể là quá trình giao lưu ngôn ngữ, giao lưu tinh
thần giữa người này với người khác để lĩnh hội các “biểu t ượng xã hội”,
các tập tục, lề thói...tạo ra hành vi xã hội. Karl Marx lại nói: “Bản chất
của con người không phải là cái gì trừu tượng, tồn tại với từng cá nhân
riêng biệt, trong tính hiện thực của nó, bản chất con ng ười là sự tổng
hoà các mối quan hệ xã hội”.

Là một sinh vật, con người mang bản năng sinh tồn v à chịu sự chi
phối của quy luật cạnh tranh sinh tồn. L à con người xã hội, con người
mang bản thể xã hội và chịu sự chi phối của quy luật cộng đồng. Do
vậy, con người luôn sống trong sự pha trộn của bản năng sinh tồn với
bản thể xã hội để phát ra hành vi.

Trong cuộc sống thường ngày, mỗi người luôn phải đối mặt với
hai dạng hành vi nằm trong bản thể của chính m ình là hành vi bản năng
và hành vi ý thức. Trong đó:

- Hành vi bản năng (hành vi vô thức) là hành vi sơ đẳng thấp nhất
thoả mãn nhu cầu sinh học. Đây là hành vi bẩm sinh do bản năng sinh
tồn của con người chi phối.

- Hành vi ý thức (hành vi trí tuệ) là hành vi có suy nghĩ, có tính
toán trước theo mục đích đã được đề ra, là hành vi do ý thức của con
người chi phối.

Một vấn đề nữa thường được người ta bàn đến là con người tâm
linh, một thực thể vô cùng phức tạp, đa dạng, vô tận. Trong tâm linh
con người luôn có sự pha trộn của vô thức, tiềm thức và ý thức. trong
đó, lớp sâu nhất là vô thức, nó có nguồn gốc từ rất sâu, rất xa x ưa đến
với con người hiện tại bằng di truyền, hoặc có thể do (có một số ý kiến
chưa được công nhận) kiếp trước (kiếp luân hồi) tái hiện.

Tâm linh con người phức tạp như vậy, nên con người thường cần
đến một chỗ dựa tinh thần như tôn giáo, sự say mê, một chủ nghĩa, hay
đơn giản, tìm ở người khác sự đồng cảm.

Ý thức là cái hiện hữu thường trực trong tâm linh con ng ười. Nó
dẫn dắt, chi phối trong đời sống con ng ười. Tuy vậy, ý thức là một
phạm trù vô cùng phức tạp. Ý thức không hoàn toàn tách rời vô thức và
tiềm thức. Con người luôn tự vấn mình, đánh giá mình và những người
xung quanh để quyết định hành vi và luôn bị giằng xé bởi các mâu
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thuẫn, bởi sự đấu tranh nộ i tâm và ngoại cảnh để định hướng về sự làm
người.

Từ ý thức, con người luôn thấy mình là tổng hoà của bản năng, lý
trí và tâm linh. Dù tự giác hay không, có ý chí quyết thắng trở ngại để
tự khẳng định mình hay không, thì ý thức vẫn phải luôn là động lực
sống của mỗi người.

Trong xã hội, con người chịu trách nhiệm đối với h ành vi xã hội
của chính mình. Do đó, gia đình và xã hội phải có những định hướng
đúng để làm cơ sở cho mỗi cá nhân lựa chọn hành vi của mình. Nếu
không có những định hướng đúng đó, mỗi cá nhân dễ bị lầm lạc trong
đường đời, trở thành tốt hơn thì khó, nhưng trở thành xấu hơn thì dễ.

Như vậy, nói đến con người là nói đến nhân cách mà mỗi cá nhân
tạo dựng được cho mình trong quá trình xã hội hoá. Xã hội hoá đã biến
các cá thể  (cá thể sinh học) thành các cá nhân (thực thể xã hội) và thành
nhân cách (con người xã hội). Mỗi người muốn có nhân cách lớn trong
xã hội phải chịu khó học tập, chịu sự giáo dục x ã hội, tự rèn luyện bản
thân và phải hoạt động đem lại lợi ích cho cộng đồng v à bản thân.

2. Những quan niệm về xã hội hoá
Từ khi chào đời, con người đã bắt đầu đối diện với thế giới xã hội,

ít nhất thể hiện ở những hậu quả đối với h ành vi của con người cũng
như các thực tế khác mà con người gặp phải.

Các cá nhân được xã hội, mà trong đó cá nhân đang sống và nhóm
xã hội mà cá nhân là thành viên, nhào nặn. Sở dĩ như vậy là vì thế giới
xung quanh mỗi cá nhân, bao gồm cả thế  giới x ã hội, quy định những
hành vi của cá nhân, ép buộc cá nhân h ành động theo khuôn mẫu nhất
định.

Berger, nhà xã hội học người Anh đã từng nói: “Xã hội thâm nhập
chúng ta cũng mạnh như vây bọc chúng ta. Chúng ta lệ thuộc v ào xã
hội chủ yếu thông qua sự đồng cảm chứ không phải bị chinh phục.
Chúng ta bị mê hoặc bởi bản chất xã hội của riêng chúng ta. Những
bức tường xã hội, có sẵn từ trước khi chúng ta ra đời, đã vây bọc chúng
ta, nhưng cũng được chính chúng ta xây dựng nên. Chúng ta sẽ bị giam
cầm với chính sự hợp tác của chúng ta” . Như vậy, theo Berger, cá nhân
có cả hai vai trò với xã hội xung quanh cá nhân đó là xây dựng xã hội
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và tuân thủ những quy định của xã hội. Từ đó, dễ nhận thấy bản chất
vừa tuân thủ, vừa sáng tạo của cá nhân trong x ã hội.

Khái niệm xã hội hoá hiện nay được dùng với hai nội dung chính
là:

- Thứ nhất, xã hội truyền lại những g ì cho mỗi cá nhân trong xã
hội và tạo ra nhân cách của cá nhân đó ra sao?

- Thứ hai, cá nhân thể hiện vai trò của mình đối với xã hội và hoà
nhập vào xã hội như thế nào?

Hiện nay, có khá nhiều quan niệm về x ã hội hoá khác nhau do
xuất phát từ cách nhìn nhận bản chất con người khác nhau. Có thể dẫn
ra ba quan niệm cơ bản sau đây:

- Quan niệm thứ nhất không đề cập đến tính chủ động sáng tạo cá
nhân trong quá trình thu nhận kinh nghiệm xã hội. Theo quan niệm này,
các cá nhân dường như bị gò vào các chuẩn mực khuôn mẫu mà không
thể chống lại được. Nói cách khác, mỗi cá nhân bị x ã hội mặc cho một
chiếc áo văn hoá phù hợp với từng nơi, từng thời điểm, từng giai đoạn
của cuộc sống nhưng cá nhân lại không có quyền lựa chọn, thậm chí
chính mình.

+ Thuyết X (Douglas Mc Gregor, nhà quản lý người Mỹ) cho rằng
hầu hết mọi người vẫn thích bị chỉ huy nhiều h ơn, chứ không muốn
gánh vác trách nhiệm, và muốn được an phận là trên hết. Với triết lý
này, con người bị thúc đẩy bởi tiền bạc, bổng lộc v à sự đe doạ trừng
phạt. Do vậy ông chủ trương giám sát chặt con người bằng các quy
định.

+ Một số nhà triết học phương Đông cổ đại cũng cho rằng con
người bản chất là tham lam, độc ác và tàn bạo (Nhân chi sơ, tính bản ác
- Tuân Tử). Từ quan niệm đó, họ chủ tr ương phải giám sát chặt chẽ con
người bằng các quy định xã hội.

- Quan niệm thứ hai khẳng định tính tích cực sáng tạo, chủ động
của cá nhân trong quá tr ình xã hội hoá. Theo thuyết này, cá nhân
không chỉ tiếp thu những kinh nghiệm x ã hội mà còn tham gia vào quá
trình tạo ra các kinh nghiệm xã hội.

+ Thuyết Y (Douglas Mc Gregor, nh à quản lý người Mỹ) cho
rằng, về bản chất, con người không lười biếng, không đáng ngờ vực.
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Con người có thể tự định hướng và sáng tạo trong công việc nếu được
thúc đẩy hợp lý. Do vậy, ông chủ tr ương tạo ra các điều kiện để thúc
đẩy tính độc lập tự chủ và sáng tạo ở con người.

+ Một số nhà triết học phương Đông cổ đại cũng chủ trương
“Nhân chi sơ, tính bản thiện” (Mạnh Tử), tức l à con người sinh ra vốn
thiện, trong trắng, thánh thiện. Con ng ười trong xã hội bộc lộ những bản
chất tham lam, bạo lực, lười nhác... là do xã hội gây ra. Chủ trương của
các nhà hiền triết này là lấy giáo dục xã hội làm nền tảng để tạo ra và
giữ gìn cái trong trắng và thánh thiện. “Khi ngủ ai cũng như lương
thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền. Hiền dữ đâu phải là tính sẵn; phần
nhiều do giáo dục mà nên” (Hồ Chí Minh).

- Quan niệm thứ ba cho rằng con người có cả hai mặt thụ động,
lười nhác, tham lam lẫn chủ động, sáng tạo v à tích cực. Xã hội, một
mặt, truyền lại cho cá nhân những khuôn mẫu v à chuẩn mực trong hành
vi; song mặt khác, cũng tạo điều kiện cho cá nhân phát huy tính chủ
động, sáng tạo và tích cực trong việc xây dựng xã hội văn minh, lành
mạnh.

Từ tất cả những vấn đề đã dẫn trên, xã hội học thống nhất xác định
khái niệm xã hội hoá như sau: “Xã hội hoá là quá trình mà qua đó cá
nhân học hỏi, lĩnh hội nền văn hoá của x ã hội như các khuôn mẫu xã
hội, quá trình mà nhờ nó, cá nhân đạt được những đặc trưng xã hội của
bản thân, học được cách suy nghĩ và ứng xử phù hợp với vai trò xã hội
của mình, hoà nhập vào xã hội”. Như vậy, thực chất, quá tr ình xã hội
hoá là quá trình tạo ra nhân cách cho mỗi con ng ười trong xã hội.

3. Cơ chế xã hội hoá
a. Cơ chế định chế
Cơ chế định chế là cơ chế mà xã hội truyền lại những chuẩn mực,

khuôn mẫu bắt buộc cho mỗi cá nhâ n. Cá nhân phải trải qua quá trình
học hỏi, thực hành và thực hiện chúng trong cuộc sống.

Con người học được các tri thức khoa học, những kỹ năng lao
động nhất định mà xã hội đạt được. Đồng thời, cá nhân còn học được
kinh nghiệm của những người đi trước để vận dụng vào cuộc sống của
bản thân cá nhân đó.

b. Cơ chế phi định chế
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Cơ chế phi định chế là cơ chế mà trong đó, mỗi cá nhân học được
ở xã hội những điều cần thiết một cách tự nhi ên. Cơ chế phi định chế
được thực hiện thông qua hai phương thức là bắt chước và lây lan.

- Phương thức bắt chước là sự mô phỏng, tái tạo, lặp lại các h ành
động, hành vi, cách thức tư duy và ứng xử của một người hay một nhóm
người nào đó. Như là một phương thức tiếp thu các kinh nghiệm x ã hội,
bắt chước được các cá nhân dùng để lựa chọn những hành động, hành vi
mà cá nhân đó cho là đúng đắn và thích thú.

- Phương thức lây lan là quá trình và cách thức truyền các hành vi
xã hội từ cá nhân này sang cá nhân khác một cách tự nhiên. Lây lan
khác bắt chước ở chỗ, các hành vi xã hội được lan truyền ngay cả khi cá
nhân không có ý định bắt chước hay học tập.

Sự lan truyền hành vi xã hội từ cá nhân này sang cá nhân khác
trong những điều kiện nhất định là cách mà nhiều người học được
những kinh nghiệm trong ứng xử x ã hội.

4. Vai trò của xã hội hoá
Kết quả của xã hội hoá là nhân cách của mỗi cá nhân được tạo ra.

Mỗi thế hệ người đều trải qua những giai đoạn nhất định của x ã hội hoá
để đạt được khả năng, năng lực hoạt động nhằm thể hiện vai tr ò của
chính cá nhân đó trong xã hội.

Trong xã hội hiện đại, hoàn thiện nhân cách của con người là cả
một quá trình dài suốt cuộc đời của con người đó. Sự hoàn thiện nhân
cách phụ thuộc vào quá trình giáo dục xã hội.

Quá trình giáo dục là quá trình tác động đến con người của toàn bộ
hệ thống các mối quan hệ xã hội với mục đích chuyển tải kinh nghiệm
xã hội. Do đó, các cá nhân có thể thu nhận đ ược những kinh nghiệm ở
mọi nơi, trong mọi nhóm xã hội khác nhau. Trong trường hợp này, khái
niệm xã hội hoá rất gần gũi với khái niệm giáo dục.

Xã hội hoá còn tạo nên sự hoàn thiện, phát triển nhân cách của
mỗi cá nhân, vì rằng, mỗi cá nhân thể hiện vai tr ò của mình trong xã hội
trong những điều kiện chủ động, sáng tạo để xây dựng x ã hội. Quá trình
đó giúp cá nhân nâng cao chất lượng hành vi xã hội của mình, tham gia
góp phần sáng tạo cho xã hội.
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Như vậy, con người không chỉ tiếp thu một cách thụ động những
kinh nghiệm xã hội để tạo nên nhân cách mà còn sáng tạo những cái
mới, tiến bộ hơn để xây dựng xã hội ngày càng tươi đẹp. Đây chính là
quá trình phát triển nhân cách của cá nhân từ thấp đến cao, từ ch ưa hoàn
thiện đến hoàn thiện.

Quá trình hoàn thiện nhân cách diễn ra trong những điều kiện x ã
hội nhất định. Vì vậy, cần phải tạo ra môi trường xã hội lành mạnh và
định hướng xã hội một cách rõ ràng trong môi trường đó nhằm tác động
tích cực và có ý thức vào quá trình xã hội hoá.

II. MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI HOÁ
Môi trường xã hội hoá là nơi cá nhân thực hiện một cách thuận lợi

các tương tác xã hội của mình nhằm mục đích thu nhận và tái tạo kinh
nghiệm xã hội. Dù có bản chất xã hội và tiền đề tự nhiên tốt, con người
vẫn không thể trở thành một nhân cách hoàn thiện nếu không được đặt
trong một môi trường xã hội thích hợp. Môi trường xã hội hoá chính là
vườn ươm của nhân cách và cũng là ngả đường rộng mở để những kinh
nghiệm xã hội có thể đến với các cá nhân.

1. Gia đình

Gia đình là nhóm xã hội đầu tiên mà mỗi cá nhân trong mọi xã hội
thường phải phụ thuộc vào. Gia đình là môi trường xã hội hoá có tầm
quan trọng vô cùng to lớn. Con người, từ khi chào đời cho đến khi đi
hết chặng đường đời đều gắn bó với gia đ ình của mình.

Trong mỗi gia đình đều tồn tại và phát triển một “tiểu văn hoá”.
Tiểu văn hoá này được xây dựng trên nền tảng của văn hoá chung
nhưng với đặc thù riêng của từng gia đình. Các tiểu văn hoá được tạo
thành bởi nền giáo dục gia đình, truyền thống gia đình, lối sống gia
đình... Các cá nhân sẽ phải nhận những đặc điểm của tiểu văn hoá n ày.
Những kinh nghiệm sống, các quy tắc ứng xử sự v à các giá trị đầu tiên
mà cá nhân nhận được chính là từ các thành viên trong gia đ ình như
cha, mẹ, ông, bà, anh, chị...

Khi trưởng thành, mỗi cá nhân lại tạo ra gia đ ình mới, tức là tạo ra
một tiểu văn hoá mới có những đặc điểm ri êng của nó, trong đó, có sự
pha trộn giữa văn hoá chung của xã hội, tiểu văn hoá gia đ ình của cha
mẹ và sự sáng tạo của chính cá nhân tạo dựng tiểu văn hoá mới. Nh ư
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vậy, gia đình như một môi trường xã hội hoá. Cần tiếp cận quá tr ình xã
hội hoá trong môi trường gia đình trên ba khía cạnh sau:

- Thiết chế gia đình là những quy định trong hành vi và lối sống,
nhằm tạo ra sự thống nhất các hành động trong gia đình.

- Giáo dục gia đình là sự truyền lại những tri thức v à tình cảm
đúng, đẹp cho mỗi cá nhân nhằm tạo ra tri thức cao h ơn và hành vi đúng
trong mỗi cá nhân.

- Hành vi của mỗi người lớn trong gia đình thể hiện nhân cách của
người đó. Những hành vi này sẽ được truyền lại cho các thế hệ sau bằng
cách bắt chước và lây lan. Chính vì vậy, người lớn trong gia đình phải
là tấm gương mẫu mực trong hành vi để các thành viên nhỏ tuổi noi
theo.

2. Nhà trường
Nhà trường là nơi chủ yếu chịu trách nhiệm h ình thành cho trẻ em

tri thức khoa học, các giá trị, chuẩn mực văn hoá m à xã hội mong đợi.
Trong xã hội công nghiệp, nhà trường quan trọng đến mức mà tuyệt đại
đa số trẻ em trước khi trưởng thành, hội nhập vào guồng máy lao động
và hoạt động xã hội đều phải được thông qua đào tạo trong nhà trường.
Xã hội hoá trong nhà trường thường hướng vào những vấn đề cơ bản
sau đây:

- Giáo dục tri thức trang bị cho người học các tri thức của nhân
loại về tự nhiên, xã hội, con người và những kỹ năng khác trong hoạt
động nhận  thức, lao động của mỗi cá nhân. Nhờ đó, cá nhân có đ ược
bản lĩnh và năng lực làm việc cao.

- Giáo dục nhân cách cho người học thông qua việc định hướng sự
lựa chọn các hành vi xã hội, các chuẩn mực, các khuôn mẫu x ã hội để
cá nhân tự lựa chọn và thể hiện hành vi của mình sao cho hợp logic nhất
trong những trường hợp và hoàn cảnh xã hội nhất định.

- Hoạt động của nhà trường là những hoạt động có tổ chức theo
những quy định của xã hội. Những hoạt động này nhằm tạo cho người
học những cảm nhận về cá nhân v à tập thể. Qua đó, rèn luyện ý thức,
trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể v à cộng đồng.

- Hành vi của người thầy cô được coi là chuẩn mực và gương
mẫu, mà mỗi người học cần phải noi theo. Đặc biệt ở các lớp học nhỏ,
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khi cá nhân mới chập chững hoà nhập xã hội lần đầu tiên thông qua nhà
trường, thì hành vi của người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của
người học.

3. Các nhóm xã hội
Nhóm xã hội mà mỗi cá nhân đang sống và hoạt động cùng với

nó, có chức năng cơ bản là thoả mãn nhu cầu giao tiếp, nhu cầu giải trí
giữa các cá nhân. Trong thực tế, các quan hệ giữa các cá nhân trong
nhóm xã hội là tác nhân quan trọng ảnh hưởng nhiều đến quá tr ình xã
hội hoá.

Quan hệ bạn bè là quan hệ bình đẳng, cùng vị thế xã hội nên các
cá nhân thường chia chia sẻ thái độ, tâm t ư và cảm xúc với nhau. Tác
động của nhóm nhiều khi mạnh mẽ tới mức lấn át cả ảnh h ưởng của gia
đình và nhà trường.

Quan hệ đồng nghiệp là quan hệ của những người cùng hoạt động
chung trong một nhóm lao động nào đó. Mối quan hệ này vừa mang
tính tổ chức, vừa mang tính đồng cảm nghề nghiệp. Trong quan hệ n ày
người ta có thể chia sẻ t ình cảm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và trao đổi
kinh nghiệm với nhau trong hoạt động.

Quan hệ đồng sở thích là quan hệ theo một sở thích hoặc quan
điểm nào đó. Quan hệ này giúp cho mỗi cá nhân tìm được sự hướng thú
trong hoạt động và sự đồng cảm trong cuộc sống.

Các nhóm xã hội tham gia vào các quá trình xã hội hoá chủ yếu
qua các phương diện sau:

- Quy chế của nhóm là những quy định mà nhóm đặt ra cho mỗi
thành viên để đảm bảo và duy trì hoạt động nhóm. Quy chế của nhóm
có tính bắt buộc đối với các thành viên của nhóm vì vậy nó chi phối rất
lớn đến hành vi của mỗi cá nhân.

- Hành vi đồng lứa là một loại hành vi ở một lứa tuổi hay dạng
hoạt động nào đó. Hành vi đồng lứa do sự bắt chước và lây lan tạo nên,
nó cố kết các thành viên vào trong nhóm và tạo ra sức mạnh của nhóm.

- Các kinh nghiệm xã hội được các thành viên truyền cho nhau
trong quá trình hoạt động và tạo ra sức mạnh chung của nhó m. Các
thành viên tham gia vào nhóm sẽ được truyền lại những kinh nghiệm có
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tính chất đặc thù riêng của nhóm đó và giúp họ tạo dựng kinh nghiệm
cho mình.

4. Thông tin đại chúng
Thông tin đại chúng là thiết chế sử dụng những phát triển kỹ thuật

ngày càng tinh vi của công nghiệp vào phục vụ sự giao lưu tư tưởng,
những mục đích thông tin, giải trí v à thuyết phục tới đông đảo khán
thính giả bằng phương tiện báo chí, truyền h ình, phát thanh, quảng
cáo... Các sản phẩm của thông tin đại chúng đ ã trở thành một phần liên
kết với sinh hoạt hàng ngày của đại đa số các thành viên trong xã hội.
Truyền thông chiếm tỷ lệ khá cao trong quỹ thời gian rảnh của mọi
người và cung cấp cho mọi người bức tranh về hiện thực xã hội trong
phạm vi rộng lớn.

Với tính phổ quát cao như vậy, nên thông tin đại chúng có rất
nhiều tiềm năng tạo nên những môi giới xã hội có tính chất chiến lược.
Truyền thông đại chúng là trung tâm trong việc cung cấp những ý tưởng
và hình ảnh con người sử dụng để giải thích và hiểu một số lớn kinh
nghiệm hàng ngày của họ.

Thông tin đại chúng tiêu biểu cho một kênh được thiết chế hoá để
phân phối tri thức xã hội và do đó, nó tiêu biểu cho một công cụ mạnh
mẽ của kiểm soát xã hội.

Trong quá trình xã hội hoá, truyền thông đại chúng luôn có tính
hai mặt. Một mặt, nó nâng cao ý nghĩa của các giá trị, các chuẩn mực
văn hoá cũng như các tri thức khoa học đa dạng và bổ ích thông qua các
chương trình giáo dục, những nội dung được truyền đi. Mặt khác, các
phương tiện truyền thông có thể làm biến dạng, méo mó hoặc sai  lệch
việc tiếp nhận các giá trị thông tin qua các ch ương trình có thể là không
lành mạnh do sự thiếu thận trọng của nh à sản xuất chương trình.

Trong một số trường hợp, các giá trị thông tin tỏ ra không ph ù hợp
với giá trị, chuẩn mực văn hoá chung v à đối ngược trực tiếp với những
gì đã được dạy trong nhà trường và trong gia đình, cản trở quá trình xã
hội hoá tích cực đối với cá nhân. Nh ư vậy, nảy sinh đòi hỏi cấp bách
trong thời đại ngày nay là sự kiểm duyệt có định hướng thông tin đại
chúng để loại bỏ những lệch lạc trong nhận thức x ã hội của con người.

III. PHÂN ĐOẠN XÃ HỘI HOÁ
1. Vấn đề phân đoạn xã hội hoá
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Thời điểm để tính quá tr ình xã hội hoá là vấn đề được bàn bạc và
thảo luận rất nhiều. Hiện nay có rất nhiều quan điểm khác nhau xung
quanh vấn đề này. S. Freud thì cho rằng quá trình xã hội hoá chủ yếu
diễn ra từ khi đứa trẻ sinh ra cho đến khi hết quá tr ình trưởng thành về
tình dục tức là khoảng 13-16 tuổi. Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho
rằng quá trình xã hội hoá kéo dài đến hết đời người. Như vậy, vấn đề ở
đây là cần phải xác định thời điểm bắt đầu v à kết thúc của quá trình xã
hội hoá.

Phần lớn các nhà xã hội học đều cho rằng quá tr ình xã hội hoá bắt
đầu từ khi con người sinh ra, còn thời điểm kết thúc của quá tr ình xã hội
hoá thì chưa thống nhất. Có nhà xã hội học cho rằng quá tr ình xã hội
hoá kết thúc khi cá nhân trưởng thành về phương diện sinh lý, có người
lại cho rằng quá trình này kết thúc khi cá nhân hết khả năng lao động.
Theo G. Brim, quá trình xã hội hoá kéo dài hơn cả đời người, nghĩa là
nó bắt đầu khi con người chưa thật sự sinh ra và chỉ kết thúc khi con
người qua đời. G. Brim nhấn mạnh rằng x ã hội hoá ở trẻ em và người
lớn có sự khác nhau ở những điểm c ơ bản sau:

- Người lớn thường thay đổi hành vi của mình ở các quá trình xã
hội hoá; trong khi đó, trẻ em lại tạo lập và thu nhận lấy các giá trị căn
bản.

- Người lớn có thể phán xét, đánh giá về các giá trị, chuẩn mực m à
họ cần phải tuân theo; còn trẻ em thì thông thường chỉ tiếp nhận một
cách thụ động.

- Quá trình xã hội hoá của người lớn đòi hỏi phải có kinh nghiệm.
Thông thường, trẻ em ngoan sẽ tuân theo sự chỉ dẫn của ng ười lớn; còn
người lớn sẽ phải suy tính, xem xét cái g ì có lợi nhất, cái gì ít có hại
nhất thì họ mới làm.

- Quá trình xã hội hoá ở người lớn được thiết kế nhằm giúp cá
nhân có thể có được những kỹ năng nhất định; c òn xã hội hoá ở trẻ em
liên quan nhiều đến các động cơ hành động.

Một số nhà xã hội học nghiên cứu quá trình xã hội hoá ở người lớn
đã cho rằng đây là quá trình thích ứng của cá nhân với các khủng hoả ng
bất ngờ và khủng hoảng có thể biết trước. Trong quá trình thích ứng,
người lớn lựa chọn hành vi này hay hành vi khác đ ều có tính toán một
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cách cẩn thận và sau quá trình thích ứng là những kinh nghiệm xã hội
mà họ đã học được.

2. Các giai đoạn của quá trình xã hội hoá
Phân đoạn quá trình xã hội hoá có thể được tiến hành với nhiều

cách khác nhau và dựa trên nhiều căn cứ khác nhau. Hiện nay, vấn đề
phân đoạn xã hội hoá chưa có sự thống nhất về quan điểm. V ì vậy, tuỳ
thuộc vào mục đích nghiên cứu mà xã hội học có thể giới thiệu một số
cách phân đoạn xã hội hoá tiêu biểu như sau:

a) Phân đoạn quá trình xã hội hoá của G. H. Mead
Theo G. H. Mead (1863-1931), nhà xã hội học người Mỹ, thì kết

quả của quá trình xã hội hoá là một nhân cách gồm hai thành phần của
cái tôi, cụ thể là cái tôi chủ động “I” và cái tôi bị động “Me” được hình
thành. Quá trình này trải qua ba giai đoạn sau:

- Giai đoạn bắt chước: Đây là giai đoạn mà con người sao chép
hành vi của người khác một cách bị động hoặc chủ động.

- Giai đoạn đóng vai: Đây là giai đoạn mà con người đã nhận thức
được những hành vi tương ứng với vai trò xã hội nhất định, đặc biệt là
các vai trò trong phạm vi quan sát được. Đây là giai đoạn giúp con
người hiểu được những suy nghĩ và hành động của người khác khi họ
thực hiện vai trò của mình; phân tích và phán xử hành vi của họ để tạo
thành kinh nghiệm xã hội cho cá nhân mình.

- Giai đoạn trò chơi: Đây là giai đoạn mà con người phải biết
được sự đòi hỏi không phải chỉ một cá nhân n ào đó, mà là của cả xã hội
nói chung. Giai đoạn này giúp con người thấy rõ được cái tôi chủ động,
cái tôi bị động và cái chúng ta; phân biệt rõ mình, người khác và cộng
đồng. Đây là cơ sở để con người hoà chung vào đời sống cộng đồng.

b) Phân đoạn quá trình xã hội hoá của G. Andreev
Nhằm mục đích nghiên cứu các hoạt động của con người trong xã

hội, G. Andreev đã phân chia quá trình xã hội hoá thành ba giai đoạn
như sau:

- Giai đoạn trước lao động bao gồm toàn bộ thời kỳ từ lúc con
người sinh ra cho đến khi anh ta bắt tay v ào lao động. Giai đoạn này lại
có hai giai đoạn nhỏ, đó là:
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+ Giai đoạn trẻ thơ là giai đoạn mà đứa trẻ tiếp thu một cách thụ
động, máy móc các hành vi của người khác và là giai đoạn vui chơi hết
sức hồn nhiên của trẻ. Giai đoạn này từ lúc trẻ sinh ra cho đến khi trẻ đi
học.

+ Giai đoạn đi học là giai đoạn trẻ tiếp nhận tri thức và các kỹ
năng lao động. Ở giai đoạn này, trẻ đã bắt đầu tiếp nhận các hành vi có
mục đích, có ý thức. Trẻ càng lớn thì càng bộc lộ hành vi tiếp nhận một
cách có chọn lọc để tự hình thành cho mình năng lực hành vi riêng.

- Giai đoạn lao động bắt đầu từ khi cá nhân tham gia v ào hoạt
động lao động và kết thúc khi không tham gia lao động nữa (thông
thường là nghỉ hưu). Trong giai đoạn này, cá nhân vừa tiếp thu kinh
nghiệm xã hội, vừa tích luỹ kinh nghiệm cá nhân, vừa bộc lộ năng lực,
hành vi trong các hoạt động thường nhật của mình. Giai đoạn này được
đánh giá là vô cùng quan trọng trong quá trình xã hội hoá bởi một số lý
do sau:

+ Con người tiếp thu, củng cố, phát triển các tri thức, kinh nghiệm
xã hội để nâng cao năng lực hành vi cá nhân.

+ Lao động giúp con người hiểu rõ được cái tôi và cái chúng ta để
từ đó sống hoà nhập vào cộng đồng xã hội.

+ Lao động là quá trình thể hiện năng lực hành vi cá nhân có ích
cho xã hội và tham gia đóng góp, xây dựng xã hội phát triển.

+ Lao động giúp thể hiện rõ vai trò của cá nhân trong xã hội, là cơ
sở để đánh giá và củng cố năng lực hành vi cá nhân.

- Giai đoạn sau lao động là giai đoạn khi cá nhân kết thúc quá
trình lao động của mình và về nghỉ hưu, hưởng thụ thành quả lao động.
Hiện nay, có hai quan niệm trái ng ược nhau về giai đoạn sau lao động,
cụ thể:

+ Quan niệm thứ nhất cho rằng khái niệm x ã hội hoá hoàn toàn
không có ở giai đoạn này vì các chức năng xã hội của nó bị thu hẹp lại.
Nghĩa là không có chuyện người già tiếp thu kinh nghiệm xã hội, hay
thậm chí, sản xuất ra nó.

+ Quan niệm thứ hai lại khẳng định khác hẳn về vấn đề x ã hội hoá
ở giai đoạn sau lao động khi chủ tr ương cần phải nhìn nhận một cách
tích cực đối với quá trình xã hội hoá ở giai đoạn này, vì rằng xã hội hiện
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đại với những tiến bộ y học vượt bậc cũng như nhiều tiến bộ trong các
lĩnh vực khác đã không ngừng kéo dài tuổi thọ  của con người, đồng
thời cũng tạo những điều kiện thuận lợi nhằm phát huy tính tích cực của
người già.

Công bằng mà nói, nhiều người già ở giai đoạn sau lao động vẫn
tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo các kinh nghiệm x ã
hội, các giá trị, chuẩn mực cho các thế hệ sau.

c) Phân đoạn quá trình xã hội hoá của các nhà triết Trung Quốc
cổ đại

- Các nhà triết học Tung Quốc cổ đại dựa vào năng lực hành vi xã
hội của cá nhân để chia quá tr ình xã hội hoá thành ba giai đoạn như sau:

- Giai đoạn vị thành niên là giai đoạn mà nhân cách của trẻ đang
hình thành, bắt đầu từ lúc sinh ra và đến dưới 18 tuổi. Trong giai đoạn
này, cá nhân tiếp thu tri thức, kinh nghiệm xã hội để tạo nhân cách riêng
cho mình. Ở giai đoạn này, trẻ chưa tự lập được trong cuộc sống. V ì
vậy, trẻ chưa phải chịu trách nhiệm xã hội đối hành vi của mình. Do đó,
vai trò của gia đình và nhà trường là hết sức quan trọng trong việc định
hình nhân cách cho trẻ.

- Giai đoạn thành niên từ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi. Trong giai
đoạn này, nhân cách của cá nhân tiếp tục được củng cố và phát triển. Cá
nhân phải tự chịu trách nhiệm về các h ành vi xã hội của bản thân. Năng
lực hành vi xã hội của cá nhân đang phát triển theo chiều rộng, tức l à cá
nhân vẫn đang tiếp tục học tập để tiếp thu tri thức cũng nh ư kinh
nghiệm nhằm ngày càng mở rộng sự hiểu biết của bản thân v à nâng cao
dần năng lực hành vi cá nhân.

- Giai đoạn tự lập trong cuộc sống  bắt đầu từ năm 30 tuổi cho đến
khi cá nhân đi hết đường đời của mình. Trong giai đoạn này, nhân cách
của cá nhân vẫn tiếp tục không ngừng đ ược củng cố và phát triển; năng
lực hành vi xã hội đã có sự phát triển sâu sắc. Con người có thể tự lập
hoàn toàn trong suy ngh ĩ và hành động. Trong giai đoạn nay, cá nhân
bộc lộ tính độc lập, tự chủ và sáng tạo ở mức độ cao nhất, do vậy, khả
năng cống hiến cho xã hội rất lớn.

Việc phân đoạn quá trình xã hội hoá theo quan niệm này giúp thấy
rõ trách nhiệm xã hội và vai trò xã hội của cá nhân trong suốt cuộc đời
của cá nhân đó. Ở giai đoạn th ành niên, cá nhân có năng lực hành vi
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pháp luật độc lập. Về phương diện tổ chức, ở giai đoạn vị thành niên và
ngay cả ở giai đoạn thành niên, cá nhân còn phụ thuộc. Còn giai đoạn tự
lập thì cá nhân có vai trò lãnh đạo xã hội (bậc thấp là lãnh đạo tác
nghiệp, bậc cao là lãnh đạo chiến lược).

IV. VỊ TRÍ, VỊ THẾ VÀ VAI TRÒ XÃ HỘI
Có thể coi quá trình xã hội hoá cá nhân như một quá trình học hỏi

để thực hiện các vai trò mà cá nhân cần phải thực hiện. Thực ra th ì xã
hội hoá là cơ chế xâm nhập vào quan hệ giữa con người và xã hội. Mọi
xã hội đều có cấu trúc phức tạp bao gồm vị trí, vị thế, vai tr ò xã hội
khác nhau được liên kết với nhau thông qua các quan hệ x ã hội, tương
tác xã hội. Điều đó quy định quá tr ình cá nhân gia nhập vào xã hội và
thực hiện những hành động nhất định để “sản xuất” v à “tái sản xuất”
cấu trúc xã hội. Bởi vậy, để gia nhập vào xã hội một cách tích cực, có ý
nghĩa, mỗi cá nhân phải ý thức rõ vị trí, vị thế, vai trò xã hội của mình.

1. Vị trí xã hội
Vị trí xã hội của các cá nhân chính là vị trí tương đối của cá nhân

trong cấu trúc xã hội, trong hệ thống các quan hệ x ã hội. Vị trí xã hội
được xác định trong sự đối chiếu v à so sánh với vị trí xã hội khác. Sự
tồn tại vị trí xã hội của các cá nhân phụ thuộc chủ yếu v ào sự tồn tại của
các vị trí khác cũng như tuỳ thuộc vào các mối quan hệ xã hội. Đó
thường là vị trí của những người thân trong phạm vi không gian x ã hội
như gia đình, nhóm bạn bè, cơ quan, quan hệ cộng tác...

Một cá nhân có thể có nhiều vị trí x ã hội khác nhau. Sở dĩ có thực
tế này là do:

- Cá nhân đó tham gia vào nhi ều mối quan hệ xã hội cùng một lúc.
- Dựa vào những đặc điểm vốn có của cá nhân nh ư giới tính,

chủng tộc, gia đình, dòng họ, nơi sinh...

- Dựa vào những đặc điểm cá nhân thông qua quá tr ình không
ngừng phấn đấu mà có như nghề nghiệp, học vấn...

Bản chất của vị trí xã hội là bình đẳng vì chưa có sự tham gia đánh
giá của xã hội về nó. Điều này có nghĩa là vị trí xã hội của một cá nhân
chưa cung cấp thông tin về thứ bậc cao thấp của cá nhân đó trong x ã
hội.

2. Vị thế xã hội
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Vị thế xã hội của mỗi cá nhân chính là địa vị và thứ bậc của cá
nhân đó trong cơ cấu tổ chức xã hội được xã hội thừa nhận ở từng thời
kỳ nhất định. Vị thế xã hội được thể hiện thông qua ba đặc trưng cơ bản
là quyền lực xã hội, quyền lợi xã hội và trách nhiệm xã hội.

- Quyền lực xã hội là quyền lực của một vị thế xã hội nào đó được
xã hội thừa nhận để thực hiện vai tr ò của mình trong xã hội. Có hai loại
quyền lực xã hội cần lưu ý, đó là:

+ Thứ nhất, quyền lực xã hội được trao do những quy định về
quyền hạn của mỗi vị thế xã hội cụ thể. Loại quyền này được thể chế
hoá một cách cụ thể, rõ ràng và là cơ sở pháp lý cho mỗi vị thế xã hội
phát huy vai trò của mình trong xã hội.

+ Thứ hai, quyền lực xã hội do nắm giữ được những cái được coi
là quý hiếm trong xã hội như tiền, vàng, tri thức... Những cái đó sẽ
mang lại quyền lực xã hội cho cá nhân nào sở hữu chúng. Trong trường
hợp này, cá nhân có thể đạt được địa vị cao trong xã hội. Loại quyền lực
này không được trao cho mà được xã hội thừa nhận.

- Quyền lợi xã hội là những điều kiện vật chất và tinh thần mà mỗi
vị thế xã hội có được từ chính xã hội. Những quyền lợi đó là tiền lương,
tiền thưởng, các thu nhập khác, những điều kiện ưu tiên về vật chất và
tinh thần.

- Trách nhiệm xã hội là những quy định của xã hội đối với kết quả
cũng như hậu quả của việc thực hiện quyền lực x ã hội ở mỗi vị thế xã
hội nhất định. Trách nhiệm xã hội là cơ chế ràng buộc, giám sát các
hoạt động của quyền lực trong x ã hội để định hướng những hoạt động
đó mang lại lợi ích cho xã hội.

Vị trí cao thấp của quyền lực, quyền lợi v à trách nhiệm sẽ tạo ra
thứ bậc khác nhau của vị thế xã hội. Thứ bậc của vị thế xã hội tạo ra các
phạm vi có hiệu lực của từng vị thế xã hội chi phối lẫn nhau trong hệ
thống tổ chức xã hội.

Trong việc phân loại vị thế xã hội có nhiều quan điểm khác nhau
và tuỳ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu của mỗi nhà xã hội học. Hiện
nay, có một số cách phân loại vị thế xã hội như sau:

- Phân loại theo hệ thống tổ chức xã hội:
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+ Hệ thống vị thế xã hội trong hệ thống tổ chức nh à nước được
quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức hệ thống nh à
nước.

+ Hệ thống vị thế xã hội trong hệ thống tổ chức đoàn thể được quy
định trong điều lệ hoặc quy chế hoạt động của các tổ chức đó.

+ Hệ thống vị thế xã hội trong các tổ chức kinh tế v à dịch vụ xã
hội được quy định trong các văn bản pháp quy về tổ chứ hoặc quy chế
hoạt động của các tổ chức đó. Đặc biệt, trong các tổ chứ c này còn có hệ
thống chức danh và tiêu chuẩn chức danh nhằm cụ thể hoá v à chi tiết
hoá các vị thế xã hội của từng loại lao động.

- Phân loại theo quyền lực:
+ Vị thế xã hội lãnh đạo là các vị thế xã hội có quyền lực chi phối

đến những vị thế xã hội thấp hơn, phụ thuộc vào vị thế lãnh đạo đó.
+ Vị thế xã hội bị lãnh đạo là các vị thế xã hội chịu sự chi phối bởi

quyền lực của vị thế xã hội cao hơn.
• Cần lưu ý rằng, với cách phân loại như trên thì tất cả các vị thế

xã hội trung gian vừa là vị thế lãnh đạo, vừa là vị thế bị lãnh đạo. Đó là
quan hệ chi phối lẫn nhau của các vị thế x ã hội.

- Phân loại theo tài sản, thu nhập và tri thức:
• Tầng lớp thượng lưu;
• Tầng lớp trung lưu;
• Tầng lớp lao động bình dân;

• Tầng lớp lao động nghèo khổ.
Trong thực tế có nhiều con đường để mỗi cá nhân có thể phấn đấu

giành lấy vị thế xã hội cho mình. Có một số con đường mà nhiều cá
nhân đã lựa chọn và đã đi thành công, cụ thể:

- Tu thân, lập nghiệp là con đường cơ bản nhất, chủ yếu nhất trong
tất cả các xã hội.

- Do quá khứ để lại như cha truyền con nối hoặc sự sắp đặt của
ông cha.

- Do cơ may trong cuộc sống đem lại.
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- Do thủ đoạn, âm mưu hại người nhằm chiếm đoạt vị thế xã hội
không thuộc về mình.

Mỗi xã hội đều có những cơ chế sắp đặt vị thế xã hội, tức là mỗi
cá nhân có được vị thế xã hội bằng các cơ chế nhất định. Hiện nay, đang
tồn tại ba cơ chế sắp đặt vị thế xã hội chủ yếu sau đây:

- Cơ chế tiến cử là cơ chế, trong đó một cá nhân được một cá nhân
khác hay một tổ chức đề bạt với cấp trên bổ nhiệm vào một vị thế xã hội
nào đó.

- Cơ chế bầu cử là cơ chế, trong đó cộng đồng lựa chọn một cá
nhân hoặc một nhóm người lãnh đạo cộng đồng bằng các h ình thức bỏ
phiếu lựa chọn.

- Cơ chế thi cử là cơ chế, trong đó người được bổ nhiệm vào một
vị thế xã hội nào đó phải trải qua một kỳ thi giám định khả năng làm
việc hoặc qua một hội đồng giám định khả năng l àm việc.

Trong bất kỳ một xã hội nào cũng cùng lúc sử dụng cả ba cơ chế
đó, song thiên hướng sử dụng cơ chế ở các loại vị thế xã hội khác nhau
có sự khác nhau tuỳ thuộc vào bản chất của xã hội đó và tuỳ thuộc vào
ưu nhược điểm của mỗi loại cơ chế.

3. Vai trò xã hội
Vai trò xã hội là mô hình hành vi xã hội được xác lập một cách

khách quan căn cứ vào đòi hỏi của xã hội đối với từng vị trí, vị thế nhất
định; để thực hiện quyền lực v à trách nhiệm tương ứng với các vị trí, vị
thế đó.

Như vậy, vai trò xã hội thể hiện những đòi hỏi của xã hội đối với
các vị thế xã hội. Những đòi hỏi này được xác định căn cứ vào các
chuẩn mực, giá trị xã hội. Trong các xã hội khác nhau, các chuẩn mực
và giá trị xã hội không thể đồng nhất với nhau. Ngay trong một x ã hội,
quyền hạn và trách nhiệm của các vị thế xã hội, những mô hình hành vi
được mong đợi trong các nhóm xã hội cũng khác nhau. Mỗi nhóm cũng
có thể đặt ra những đòi hỏi về các hành vi khác nhau từ một vị thế xã
hội.

Vì vậy, vị trí xã hội thể hiện như một hình thái của hành vi xã hội.
Với vị trí là người cha, cá nhân phải thể hiện tổ hợp các h ành vi cho
thấy rằng cá nhân đó là người cha trong gia đ ình.
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Trong thực tiễn xã hội học, các nhà nghiên cứu thường phân định
hai dạng hành vi trong vị trí xã hội là hành vi mong đợi và hành vi
không mong đợi. Trong đó:

- Hành vi mong đợi là hành vi phát ra đúng với những chuẩn mực
hành vi của vị trí xã hội. Đạo làm con phải phát ra những hành vi lễ
phép, kính trọng, yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ. Tất cả những
hành vi đó đều được gọi là các hành vi mong muốn.

- Hành vi không mong đợi là hành vi phát ra không theo đúng
chuẩn mực hành vi của vị trí xã hội. Loại hành vi này lại thường biểu
hiện dưới hai dạng là hành vi không mong đợi tích cực và hành vi không
mong đợi tiêu cực, cụ thể như sau:

+ Hành vi không mong đợi tích cực là những hành vi chứa đựng
những giá trị cao đẹp của xã hội cũng như sự tiến bộ xã hội. Hành vi
không mong muốn tích cực hàm chứa lòng bác ái, cao thượng của con
người.

+ Hành vi không mong đợi tiêu cực là những hành vi không mong
muốn đe doạ làm suy đồi, huỷ hoại những giá trị cao đẹp của x ã hội
hoặc là hành vi thể hiện thói hư tật xấu trong xã hội mà xã hội phải loại
trừ.

Có hai loại vai trò xã hội cần được phân biệt một cách rõ ràng là
vai trò hình thức và vai trò cá nhân.

- Vai trò hình thức là vai trò xã hội do quyền lực của vị thế xã hội
tạo ra. Trong vai trò hình thức, mô hình hành vi mong đợi của vị thế xã
hội được giới hạn bởi phạm vi quyền lực của vị thế đó.

- Vai trò cá nhân là vai trò xã hội do uy tín cá nhân tạo ra. Uy tín
cá nhân phụ thuộc vào năng lực hành vi xã hội của mỗi cá nhân, nó
chứa đựng những tri thức, kỹ năng lao động, đạo đức, t ình cảm, sự đoàn
kết, yêu thương lẫn nhau...

Mỗi cá nhân ở vị thế xã hội nào đó thông thường đều có cả hai vai
trò như đã nêu. Tuy nhiên, có những cá nhân chỉ có vai trò hình thức mà
không có vai trò cá nhân. Điều đó cho thấy, tuy ở cùng một vị thế xã hội
do các cá nhân chiếm giữ khác nhau có vai t rò xã hội không giống nhau.
Có cá nhân thể hiện vai trò xã hội rất tốt, có nhiều đóng góp quý báu
cho xã hội; nhưng cũng có những cá nhân thể hiện vai tr ò xã hội của
mình rất thấp, làm huỷ hoại cả một tập thể.
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Mỗi cá nhân ở một vị thế xã hội nhất định bộc lộ vai trò của mình
ra xã hội rất đa dạng và phức tạp. K. Merton, nhà xã hội học người Mỹ
đã đề xuất một hệ vai trò và T. Parsons phân thành các d ạng cơ bản.
Theo T. Parsons, có năm dạng vai trò như sau:

- Một số vai trò xã hội đòi hỏi sự kiềm chế tình cảm khi thực hiện,
trong khi một số khác thì không.

- Một số vai trò xã hội dựa trên vị trí, vị thế xã hội đã có sẵn.
- Một số vai trò xã hội được xác định hẹp, còn một số khác lại

được xác định rộng.
-  Một số vai trò xã hội đòi hỏi các cá nhân có thái độ ứng xử đối

với mọi người theo quy tắc chung. Ngược lại, một số vai trò khác đòi
hỏi phải đối xử với người khác  theo cách đặc thù vì những quan hệ đặc
biệt với họ.

- Các vai trò xã hội khác nhau có động cơ khác nhau.
Trong xã hội hiện đại, khi các cá nhân tham gia vào nhiều mối

quan hệ xã hội, họ sẽ có những đòi hỏi riêng. Những đòi hỏi này ở một
số vai trò có thể phối hợp được với nhau, nhưng cũng có những đòi hỏi
hoàn toàn trái ngược nhau, thậm chí mâu thuẫn, xung đột với nhau.

Trong từng thời điểm cụ thể, các cá nhân thường phải lựa chọn vai
trò xã hội để thực hiện. Việc lựa chọn n ày hoàn toàn không dễ dàng.
Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng thần kinh,
một căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện đại (hội chứng stress). Đó l à
hiện tượng căng thẳng và xung đột vai trò. Để thoát khỏi tình trạng này,
các cá nhân thường giải quyết theo một trong các cách sau đây:

- Các vai trò xã hội quan trọng, cấp bách hơn thường được ưu tiên
thực hiện trước. Đây là cách phổ biến nhất.

- Trong trường hợp mức độ quan trọng các vai tr ò như nhau thì cá
nhân thường tuân theo tính hợp pháp của vai tr ò vào thời điểm đó. Vai
trò hợp pháp là vai trò mà cá nhân cần phải thực hiện tại thời điểm đó
theo quy định hoặc yêu cầu của xã hội.

- Khi đòi hỏi giữa các vai trò xung đột nhau nhưng ở khía cạnh
nào đó vẫn có thể dung hoà được và xã hội cũng có thể tạo điều kiện
cho sự dung hoà đó thì các cá nhân có xu hướng phối hợp các vai trò
với nhau.
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Trong xã hội hiện đại, xung đột vai trò xã hội biểu hiện rõ nét nhất
ở người phụ nữ. Phụ nữ, thông thường phải đảm nhận vai trò kép, vừa
tham gia công tác xã hội, vừa làm công việc gia đình. Vì vậy, trong khi
thực hiện vai trò xã hội của mình, người phụ nữ thường gặp phải những
xung đột vai trò không dễ giải quyết.
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Chương VI

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
I. KHÁI NIỆM ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
1. Khái niệm và ý nghĩa nghiên cứu đời sống xã hội
Mục tiêu cơ bản của sự biến đổi và phát triển xã hội là hướng tới

một xã hội công bằng, văn minh, phồn vinh v à hạnh phúc cho nhân dân.
Đời sống xã hội phản ánh mối quan hệ tác động qua lại giữa x ã hội và
con người nhằm mục đích mang lại hạnh phúc cho con ng ười.

Nhiều nhà xã hội học tiếp cận đời sống xã hội ở những khía cạnh
riêng rẽ của phạm trù này. Họ hướng sự nghiên cứu vào những vấn đề
đơn lẻ đó để thấy rõ bản chất của đời sống xã hội ở từng mặt tác động
tới cuộc sống của con người. Những nghiên cứu về giáo dục xã hội, môi
trường, dân số, thất nghiệp, việc l àm, những lệch chuẩn (hay các khuyết
tật xã hội), y tế, lối sống và các bất bình đẳng, tất cả đều là những tiếp
cận về đời sống xã hội.

Đời sống xã hội là tổng thể các hiện tượng phát sinh do sự tác
động lẫn nhau của các chủ thể x ã hội và cộng đồng tồn tại trong những
không gian và thời gian nhất định, là tổng thể hoạt động của xã hội
nhằm đáp ứng các nhu cầu của con người.

Đời sống của cá nhân trước hết phụ thuộc vào chính cá nhân đó
như sức khoẻ, trí tuệ, nhân cách, tính cần c ù, bền bỉ trong học tập và lao
động cũng như những đặc điểm tâm lý cá nhân; thứ nữa, phụ thuộc v ào
môi trường và hoàn cảnh xã hội như gia đình, láng giềng, nhà trường,
cơ quan, nhóm bạn, các tổ chức xã hội, chế độ, chính sách và pháp luật,
sự phát triển kinh tế xã hội và các điều kiện sống, làm việc.

Đời sống xã hội là tổng hoà đời sống của cá nhân, đồng thời l à
một hệ thống các quan hệ tương tác phức tạp của cá nhân, gia đ ình, các
nhóm xã hội trong quá trình phát triển xã hội.

Trong xã hội, mỗi cá nhân luôn phát ra các tín hiệu về nhu cầu của
mình. Những nhu cầu đó là những đòi hỏi của mỗi cá nhân nhằm đảm
bảo sự tồn tại và phát triển của mình. Xã hội thấy được những nhu cầu
này nhằm hướng hoạt động xã hội để thoả mãn các nhu cầu đó.
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Theo A. Maslow, nhà quản trị học người Mỹ, con người thường
phát ra năm nhu cầu cơ bản như sau:

- Nhu cầu sinh tồn (nhu cầu sinh lý) là những đòi hỏi về vật chất
nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình. Đó là nhu cầu về ăn,
mặc, ở, đi lại... Đây là nhu cầu đầu tiên đảm bảo sự sinh tồn cho mỗi cá
nhân. Nhu cầu này là động lực mạnh mẽ cho hoạt động. Để thoả m ãn
nhu cầu này, xã hội phải tạo ra các hoạt động sản xuất và phục vụ nhằm
tạo ra thu nhập cho con người.

- Nhu cầu an ninh là nhu cầu về sự bình an, ổn định trong cuộc
sống. Mọi người đều mong muốn thoát khỏi những rủi ro trong cuộc
sống như tai nạn, chiến tranh, dịch bệnh, sự bấp b ênh về kinh tế... Sự
mất an toàn trong cuộc sống dễ dẫn đến tâm trạng hoang mang, bất ổn
trong cuộc sống của mỗi cá nhân, thậm chí, có thể mang lại bất hạnh
cho con người. Do đó, các cá nhân, các tổ chức v à toàn thể xã hội phải
luôn quan tâm tới việc bảo đảm sự chắc chắn trong đời sống xã hội như
quốc phòng, an ninh, y tế, bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội...

- Nhu cầu xã hội (nhu cầu giao tiếp): Con người có nhu cầu quan
hệ và chung sống với người khác. Bản năng bầy đàn luôn thúc đẩy con
người cố kết lại trong một  nhóm xã hội nào đó (kết bạn, nhóm bạn).
Bản năng xã hội thúc đẩy con người tham gia xây dựng cộng đồng x ã
hội văn minh, lành mạnh, để đảm bảo phồn vinh hạnh phúc cho mỗi cá
nhân. Vì vậy, nhu cầu xã hội phát ra dưới dạng hội nhập cuộc sống, đó
là sự kết bạn, sự hoà nhập của mỗi cá nhân vào cộng đồng, sự đảm bảo
các nhu cầu về niềm tin, lý tưởng và giá trị xã hội. Để thoả mãn các nhu
cầu xã hội, phải xây dựng nền văn hoá l ành mạnh bao gồm những kết
tinh truyền thống văn hoá lâu đời của dân tộc, phải định h ướng các giá
trị xã hội phù hợp với thời đại và truyền thống, phải tạo ra bầu không
khí tâm lý xã hội lành mạnh để tạo nên sự đồng cảm của mỗi cá nhân,
phải hoàn thiện các mối quan hệ xã hội, lành mạnh hoá các hoạt động
xã hội.

- Nhu cầu tôn trọng là những đòi hỏi về nhận biết dưới dạng mình
nhận biết về người khác và người khác nhận biết về m ình. Hai động cơ
liên quan tới nhu cầu tôn trọng là quyền lực và uy tín.

+ Quyền lực là nguồn làm cho một người có thể đem lại sự bằng
lòng từ hoặc tới các ảnh hưởng khác. Đó là tiềm năng ảnh hưởng của
một người.
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+ Uy tín là khả năng thu phục được người khác thông qua hành vi
của mỗi cá nhân. Có hai loại uy tín l à uy tín hình thức và uy tín cá nhân.
Uy tín hình thức do do quyền lực, địa vị đem lại. Uy tín cá nhân l à uy
tín của riêng cá nhân. Loại uy tín thứ hai rất quan trọng. Mỗi cá nhân
trong xã hội muốn gây ảnh hưởng đối với người khác thông qua việc sử
dụng quyền lực và uy tín. Vì vậy, xã hội phải tạo ra hệ thống tiêu chuẩn
giá trị nhất định để làm căn cứ đánh giá đúng hay sai, hợp lý hay không
hợp lý, hiệu quả hay không hiệu quả, tốt hay xấu của các h ành vi và
hoạt động xã hội.

- Nhu cầu tự khẳng định m ình là những đòi hỏi của cá nhân đối
với những vấn đề có liên quan đến khả năng trong việc bộc lộ vai tr ò
của cá nhân trong xã hội. Như vậy, cá nhân trong xã hội luôn đòi hỏi tạo
ra cho mình năng lực hành vi nhất định và môi trường thể hiện rõ năng
lực hành vi đó. Hai động cơ chủ yếu liên quan đến nhu cầu tự khẳng
định mình là năng lực và thành tích.

+ Năng lực là tổng thể những thuộc tính độc đáo của cá nhân ph ù
hợp với nhu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định, đảm bảo việc
hoàn thành với kết quả cao trong lĩnh vực hoạt động đó. Trong quá tr ình
xã hội hoá, cá nhân luôn tạo ra cho m ình năng lực nhất định. Đây là yếu
tố cơ bản để đảm bảo đời sống của cá nhân. Đ òi hỏi của mỗi cá nhân là
xã hội phải tạo điều kiện cho cá nhân h ình thành và phát triển năng lực
của mình.

+ Thành tích là kết quả của mỗi cá nhân trong việc bộc lộ năng
lực hoạt động của m ình. Nhu cầu về thành tích là một nhu cầu thuộc về
bản năng của con người, là nhu cầu khẳng định cái tôi trong x ã hội của
mỗi cá nhân. Nhu cầu thành tích là động lực thúc đẩy cá nhân trong
hoạt động, đồng thời là động lực thúc đẩy cá nhân vươn lên đạt năng
lực làm việc cao hơn. Nhu cầu thành thích đòi hỏi hai mặt đối với xã
hội. Một mặt, đòi hỏi xã hội phải có hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá
thành tích của mỗi cá nhân một cách khách quan. Mặt khác, đ òi hỏi xã
hội phải tạo môi trường thuận lợi để mỗi cá nhân bộc lộ hết khả nă ng
của mình.

Nghiên cứu đời sống xã hội cho thấy rõ sự phát triển của xã hội ở
mức độ nào đó trong việc đảm bảo sự phồn vinh và hạnh phúc cho nhân
dân, thấy được mối quan hệ biện chứng giữa con ng ười và xã hội trong
việc đảm bảo đời sống cho họ. Đời sống x ã hội là bằng chứng hiển
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nhiên để kiểm định tính chất đúng đắn của đ ường lối và các chính sách
kinh tế, văn hoá, xã hội. Nó có vai trò to lớn đối với sự phát triển ổn
định của xã hội. Đời sống xã hội còn đảm bảo sức khoẻ, sự h ình thành
và phát triển nhân cách cá nhân, đảm bảo cho sự hoạt động có hiệu quả
của mỗi cá nhân, cho sự phát triển to àn diện của mỗi cá nhân trong xã
hội.

2. Những chỉ tiêu đánh giá đời sống xã hội
Để có thể so sánh đời sống xã hội, các nhà xã hội học và thống kê

xã hội thống nhất một số chỉ tiêu phản ánh đời sống xã hội như sau:
- Chỉ tiêu phản ánh mức sống:
+ Thu nhập bình quân đầu người;
+ Diện tích nhà ở bình quân đầu người;
+ Mức tiêu dùng một số loại hàng hoá có giá trị như TV, xe máy,

tủ lạnh...
- Chỉ tiêu dịch vụ xã hội:
+ Số bác sỹ trên một vạn dân;
+ Số giường bệnh trên một vạn dân;
+ Số trẻ em đi học trên tổng số trẻ em trong độ tuổi đi học;
+ Số người có trình độ đại học, trung học chuyên nghiệp trên một

vạn dân;
+ Tỷ lệ mù chữ trong dân cư...
Xã hội học có thể sử dụng các  chỉ tiêu trên để so sánh đời sống

giữa vùng này với vùng khác, giữa nước này với nước khác.

II. CÁC YẾU TỐ CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
1. Sản xuất và dịch vụ xã hội
Sản xuất và dịch vụ xã hội là nền tảng cơ bản đảm bảo đời sống xã

hội, đảm bảo sự phát triển của  xã hội. Sản xuất và dịch vụ xã hội tạo ra
của cải vật chất và dịch vụ nhằm thoả mãn những nhu cầu cơ bản của
con người, đồng thời còn tạo ra thu nhập của cá nhân ng ười lao động.

Sản xuất và dịch vụ xã hội là môi trường hoạt động lao động cơ
bản của con người trong xã hội. Nhiều nhà nghiên cứu về kinh tế và xã
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hội cho rằng cách mạng khoa học kỹ thuật l à động lực vô cùng to lớn
thúc đẩy nền sản xuất và dịch vụ xã hội. Đặc biệt, cuộc cách mạng khoa
học công nghệ hiện đại đã mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại, điển
hình như công nghệ thông tin (Information Technology,
Информационная Технология) đã và đang không ngừng phát triển
rộng khắp trên toàn thế giới, kết nối toàn cầu bằng mạng thông tin có
sức mạnh ghê gớm, đó là Internet. Hệ thống thương mại điện tử (E-
Trade hoặc E-Commerce) và nhà nước điện tử (E-Gorvenment) đã và
đang thúc đẩy sản xuất và dịch vụ xã hội một cách mạnh mẽ. Kinh tế tri
thức đang dần trở thành một phạm trù thiết yếu có tác dụng thúc đẩy sự
phát triển kinh tế, xã hội một cách toàn diện.

Sự phát triển của sản xuất và dịch vụ xã hội không hề phẳng lặng
mà trải qua nhiều bước thịnh suy nhất định. Có thể tạm sử dụng khái
niệm chu kỳ kinh doanh (Business Cycle) để chỉ sự thăng trầm n ày. Chu
kỳ kinh doanh gồm có giai đoạn mở rộng (Expansion period)  và giai
đoạn suy thoái (Recession period). Trong giai đoạn suy thoái, trong nền
kinh tế xảy ra hàng loạt các vấn đề nghiêm trọng như lạm phát gia tăng,
tỷ lệ thất nghiệp cao, sức sản xuất v à dịch vụ giảm mạnh, hàng hoá bị
tồn kho nặng nề dẫn đến nhiều hệ luỵ xấu cho xã hội. Chu kỳ kinh
doanh dường như là một tất yếu đối với tất cả các nền kinh tế. Do sự tác
động của quá trình phát triển sản xuất và dịch vụ đến đời sống xã hội
không mang tính một chiều mà đa chiều, đa dạng và vô cùng phức tạp.

Một vấn đề nữa có liên quan đến sự phát triển của sản xuất v à dịch
vụ là cơ cấu ngành kinh tế. Cơ cấu ngành thể hiện qua tỷ trọng các
ngành kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. C ơ cấu ngành liên quan mật
thiết đến phân công lao động xã hội. Vì vậy, mỗi sự điều chỉnh đều  dẫn
đến những thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực n ày.

Dù còn tồn tại những bất ổn nhất định, nh ưng sự phát triển của sản
xuất và dịch vụ vẫn mang lại những thay đổi tích cực v à có ý nghĩa sâu
sắc đối với đời sống xã hội. Cụ thể:

- Sự phát triển của sản xuất và dịch vụ đã làm cho xã hội ngày
càng trở nên văn minh hơn; con người ngày càng hưởng được nhiều sản
phẩm và dịch vụ, thoả mãn ngày càng cao nhu cầu của mình. Nói cách
khác, sản xuất và dịch vụ đã và đang không ngừng nâng cao mức sống
cho xã hội.
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- Sự phát triển của sản xuất và dịch vụ đã làm cho phân công lao
động xã hội ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Nhiều đô thị lớn, các khu
công nghiệp và các trung tâm tâm thương mại, tài chính, dịch vụ hình
thành đã làm cho đời sống xã hội phát triển càng lúc càng phong phú và
đạt đến trình độ cao.

- Tuy nhiên, sự phát triển của sản xuất và dịch vụ cũng dẫn tới quá
trình phân hoá xã hội, nhiều khi hết sức mạnh mẽ, khoảng cách gi àu
nghèo tăng lên, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp bị phá vỡ từng mảng
lớn, cơ cấu gia đình, giai cấp và nhóm xã hội thay đổi sâu sắc.

- Sự phát triển của sản xuất và dịch vụ đã tác động mạnh đến các
di sản lịch sử xã hội của một dân tộc. Một mặt, nó tạo điều kiện vật chất
để củng cố, phát triển và nâng lên tầm cao mới giá trị của các di sản,
truyền thống dân tộc đã được kết tinh qua bề dày lịch sử. Mặt khác, nó
góp phần xoá bỏ thói quen sản xuất manh mún, t ư tưởng lạc hậu như gia
trưởng, độc đoán, cục bộ địa phương, cha truyền con nối...

- Sự phát triển của sản xuất và dịch vụ đã tạo ra thu nhập cao cho
mỗi cá nhân, giúp họ không những thoả m ãn những nhu cầu ngày càng
cao của mình, mà con không ngừng phát triển và hoàn thiện nhân cách.

2. Giáo dục và đào tạo
Với tư cách một thiết chế xã hội, giáo dục và đào tạo ra đời, tồn tại

và phát triển nhằm thực hiện chức năng truyền đạt những hệ thống tri
thức, kinh nghiệm, giá trị đã được tích luỹ trong quá tr ình phát triển của
lịch sử nhân loại để giúp cá nhân chuẩn bị các yếu tố thể chất v à tinh
thần cần thiết cho hoạt động xã hội và sự hoà nhập vào cộng đồng.

Thiết chế giáo dục còn tham gia vào quá trình kiểm soát xã hội,
điều chỉnh hành vi cá nhân cũng như các mối quan hệ xã hội khác. Như
vậy, chức năng chủ yếu của giáo dục v à đào tạo là nâng cao dân trí, phát
triển nhân tài cho đất nước.

Hệ thống giáo dục và đào tạo bao gồm một hệ chỉnh thể của các
tiểu hệ thống từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông v à đào tạo
nghề với nhiều hình thức khác nhau như chính quy, mở rộng, hệ vừa
học vừa làm, đào tạo từ xa; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục
cộng đồng, hệ thống trường công, trường dân lập và trường tư thục...
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Hệ thống giáo dục và đào tạo phân định rõ chức năng và nhiệm vụ
cho các tiểu hệ thống trên căn bản của mối quan hệ logic giữa các tiểu
hệ thống.

Xã hội luôn đóng vai trò quyết định đối với giáo dục và đào tạo.
Xã hội làm sản sinh và thay đổi cơ cấu và nội dung của giáo dục và đào
tạo. Chính vì vậy, giáo dục phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, x ã hội
và có tính lịch sử và tính giai cấp. Thông qua việc cung cấp tri thức cho
người học, giáo dục và đào tạo góp phần thúc đẩy quá tr ình thay đổi,
phát triển cơ cấu xã hội.

Khi tiếp cận vấn đề giáo dục và đào tạo, xã hội học tập trung sự
chú ý vào năm điểm cơ bản sau đây:

- Giáo dục và đào tạo với tư cách là thiết chế giáo dục thực hiện
chức năng xã hội hoá cá nhân.

+ Giáo dục và đào tạo quyết định nhân cách của mỗi cá nhân
thông qua việc hình thành năng lực nhận thức, năng lực lao động v à
năng lực hành vi ở mỗi cá nhân. Như vậy, sản phẩm của giáo dục và
đào tạo là những con người có nhân cách hoà nhập vào xã hội.

+ Chất lượng giáo dục và đào tạo là năng lực nhận thức, lao động
và hành vi của mỗi cá nhân tồn tại trong x ã hội. Trong xã hội hiện đại,
chất lượng nhân cách phụ thuộc rất nhiều v ào mức độ mở rộng diện
giáo dục hiện nay và nâng cao chất lượng giáo dục. Vấn đề này lại liên
quan tới trình độ phát triển của xã hội và mức độ đầu tư của nhà nước
và xã hội đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

- Nghiên cứu các bất bình đẳng trong giáo dục và đào tạo. Các
nhà xã hội học xác định sự bất b ình đẳng trong giáo dục và đào tạo là cơ
hội tiếp nhận giáo dục và đào tạo xã hội không như nhau. Có cá nhân có
nhiều cơ hội, song cũng có cá nhân có rất ít c ơ hội. Nguyên nhân là do
vấn đề đẳng cấp xã hội, việc chiếm hữu tư liệu sản xuất và phân phối
thu nhập, vấn đề lịch sử và chính trị cũng như vấn đề năng lực của mỗi
cá nhân. Bất bình đẳng trong giáo dục và đào tạo thể hiện ở những điểm
sau đây:

+ Bất bình đẳng xảy ra ở các giai cấp trong x ã hội;
+ Bất bình đẳng xảy ra ở các đẳng cấp kinh tế v à xã hội;
+ Bất bình đẳng xảy ra ở các khu vực đô thị v à nông thôn;
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+ Bất bình đẳng xảy ra ở các dân tộc, chủng tộc, sắc tộc, giới tính,
nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ, truyền thống văn hoá gia đ ình và cộng
đồng.

+ Nghiên cứu bất bình đẳng trong giáo dục và đào tạo giúp xã hội
hoạch định các chính sách xã hội nhằm tạo ra cơ hội như nhau cho mỗi
cá nhân tiếp nhận giáo dục và đào tạo xã hội.

- Nghiên cứu các chính sách về giáo dục v à đào tạo để thấy rõ sự
tác động của chính sách đó trong thực tiễn . Bất luận các quan điểm giai
cấp khác nhau, tất cả các cộng đồng quốc gia phát triển tr ên thế giới đều
ưu tiên chính sách về giáo dục và đào tạo. Các chính sách về giáo dục
và đào tạo gồm có ba loại chủ yếu sau đây:

+ Luật giáo dục quy định cụ thể hệ thống giáo dục quốc gia v à cơ
chế hoạt động của hệ thống đó.

+ Quy chế hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo.
+ Các chính sách xã hội hoá giáo dục và đào tạo như chính sách

ưu tiên về ngân sách giáo dục, chế độ, c ơ hội tiếp nhận giáo dục, nghĩa
vụ của người học. Chính sách giáo dục được thực thi luôn kéo theo sự
biến đổi tích cực cũng như tiêu cực. Việc điều chỉnh chính sách v à thay
đổi các chính sách là tất yếu để đi đến việc tạo ra các c ơ hội như nhau
trong tiếp nhận giáo dục xã hội của mỗi cá nhân.

- Nghiên cứu và thấm nhuần nguyên lý giáo dục để làm định
hướng hoạt động chung cho toàn bộ hệ thống giáo dục . Khi tổ chức
hoạt động cụ thể của hệ thống giáo dục, cần phải tuân thủ những
nguyên lý giáo dục sau:

+ Dạy người rồi mới dạy nghề. Đây là nguyên lý giáo dục kết hợp
giáo dục nhân cách và giáo dục tri thức, kỹ năng lao động. Sản phẩm
của giáo dục là những con người có nhân cách và tri thức nhất định. Khi
cá nhân đang định hình nhân cách, thì giáo dục phải hướng vào giáo dục
nhân cách để tạo ra một công dân tốt. Khi nhân cách đ ã hình thành thì
giáo dục hướng vào củng cố và phát triển nhân cách. Như vậy, nhân
cách luôn là nội dung cần hết sức chú ý trong giáo dục x ã hội

+ Phải phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giáo dục gia đ ình, giáo
dục trong nhà trường và xã hội.
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+ Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo
dục. Gia đình, nhà trường và xã hội tuy có những vai trò khác nhau
nhưng bổ sung cho nhau trong giáo dục v à đào tạo. Như vậy, sự kết hợp
thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và xã hội sẽ tạo nên môi trường
thống nhất trong giáo dục.

+ Phải dạy kiến thức một cách toàn diện. Trong xã hội hiện đại
ngày nay, con người luôn tiếp xúc với văn minh khoa học công nghệ
phát triển ngày càng cao. Vì vậy, con người cần phải có đủ tri thức để
đáp ứng yêu cầu của thời đại. Những tri thức đó phải toàn diện để tránh
sự khập khiễng, méo mó về kiến thức v à kỹ năng sống, làm việc của
mỗi cá nhân.

+ Phải chú trọng đào tạo nhân tài cho đất nước. Đất nước hưng
thịnh là nhờ các nhân tài. Các nhân tài phải được coi là vốn quý của đất
nước.

+ Vì vậy, hệ thống giáo dục phải xây dựng đ ược cơ chế hợp lý
trong việc phát hiện và đào tạo nhân tài cho đất nước; phải có đầu tư
thích đáng vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo để thực sự cho ra đời những
nhân tài góp sức xây dựng xã hội thịnh vượng.

+ Phải coi trọng và chú trọng ngành sư phạm và đội ngũ giáo viên.
Sản phẩm của giáo dục là những con người có nhân cách, có năng lực
lao động để xây dựng xã hội. Chất lượng con người được đào tạo ra phụ
thuộc rất nhiều vào cơ sở vật chất đầu tư cho giáo dục và đội ngũ giáo
viên. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai của dân tộc.

- Hệ thống nhà trường trong giáo dục và đào tạo hiện nay gồm hai
hệ thống cơ bản là:

+ Hệ thống trường phổ thông gồm các cấp tiểu học, trung học c ơ
sở, phổ thông trung học. Đây là hệ thống trường học nhằm giáo dục tri
thức phổ thông, cơ bản cho từng cá nhân.

+ Hệ thống trường dạy nghề gồm các trung tâm dạy nghề, tr ường
công nhân kỹ thuật (trung học nghề), trung học chuy ên nghiệp, cao
đẳng và đại học. Hai hệ thống trường trên cho thấy quá trình chuyển từ
cấp thấp lên cấp cao và quy định đầu vào của các cấp thoả đáng tránh
được sự lãng phí cho xã hội.

3. Văn học nghệ thuật
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Trong đời sống xã hội, văn học nghệ thuật có vai tr ò hết sức to lớn
đối với con người. Nó tác động vào ý thức hệ tư tưởng, tinh thần và tình
cảm của con người. Văn học nghệ thuật từ tr ước đến nay phản ánh thế
giới hiện thực vừa được điển hình hoá cao độ, vừa được cá thể hoá sâu
sắc các cảnh đời, các trạng thái tâm hồn con ng ười bằng các hình tượng
văn học nghệ thuật và các hình thức, phương pháp phản ánh cực kỳ đa
dạng và phong phú.

Văn học nghệ thuật gồm rất nhiều bộ môn nh ư thơ văn, sân khấu,
hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc, âm nhạc, điện ảnh... Tất cả các bộ môn
văn học nghệ thuật đều hướng vào việc khắc hoạ cuộc sống bằng các
biểu tượng, biểu đạt và thủ pháp nghệ thuật mang tính khái quát, dẫn
dắt các hành vi xã hội hướng theo để học hỏi cũng như có năng lực phê
phán. Ngoài ra, các bộ môn văn học nghệ thuật c òn tạo dựng những
đam mê nghệ thuật chân chính, khắc hoạ các giá trị tinh thần đích thực
vừa có chức năng giáo dục, vừa có chức năng giải trí cho đời sống con
người. Trong đó:

- Chức năng giáo dục của văn học nghệ thuật thể hiện ở chỗ nó
khắc hoạ cuộc sống bằng các h ình tượng nghệ thuật và chỉ ra giá trị đích
thực của cuộc sống, từ đó hướng hành động xã hội của mỗi cá nhân đến
việc tạo nên tính nhân văn và chủ nghĩa nhân đạo trong đời sống của cá
nhân đó. Nói cách khác, nghệ thuật giáo dục con người bằng hình tượng
cái đẹp và khát vọng vươn tới cái đẹp. Văn học nghệ thuật chăm sóc v à
chắp cánh cho tâm hồn con người bằng cảm thụ nghệ thuật v à chuyển
tải phạm trù Chân - Thiện - Mỹ vào cuộc sống, hướng con người vào sự
hoàn thiện chính mình và cộng đồng, vào sự hoà quyện giữa cá nhân và
cộng đồng để tạo nên một xã hội lý tưởng, xã hội hạnh phúc và phồn
vinh.

- Chức năng giải trí của văn học nghệ thuật được thể hiện bằng
việc thông qua các hình tượng nghệ thuật, cách điệu, trang phục, ánh
sáng và âm thanh mang lại cho công chúng thưởng thức nghệ thuật
những cảm giác thú vị, tiếng c ười hồn nhiên, vui vẻ và triết lý sâu sắc
trong cuộc sống. Nó giúp mỗi người thấy được sự đa dạng, phong phú,
tính thi vị của cuộc đời và toại nguyện được lý tưởng của mỗi người.

Mỗi dân tộc đều có nền văn học nghệ thuật đậm đ à bản sắc của
dân tộc mình. Nó phản ánh cuộc đấu tranh sinh tồn của chính dân tộc đó
và các quan hệ xã hội mang sắc thái riêng của mình. Tinh hoa của mỗi
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dân tộc được văn học nghệ thuật chắt lọc v à truyền lại cho đời sau, trở
thành những giá trị tinh thần to  lớn của mỗi dân tộc. Đồng thời, văn học
nghệ thuật cũng chắt lọc những cái đẹp, tinh hoa của nền văn minh nhân
loại, gắn bó với hình ảnh cụ thể của dân tộc tạo nên nền văn học nghệ
thuật tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

4. Y tế và bảo hiểm xã hội
a) Y tế xã hội
Y tế xã hội là hệ thống các tổ chức nhằm ngăn ngừa bệnh tật v à

chữa trị cho nhân dân . Y tế xã hội đáp ứng nhu cầu đảm bảo sức khoẻ
cho nhân dân nhằm góp phần đem lại hạnh phúc cho mọi ng ười. Y tế xã
hội còn góp phần vào công tác kế hoạch hoá dân số, mang lại văn minh
cuộc sống cho mỗi gia đ ình.

Y tế xã hội gồm hai hệ thống, đó là:

- Y tế dự phòng có chức năng ngăn ngừa và loại trừ bệnh tật trong
dân cư, cụ thể là phát hiện, ngăn chặn và đi đến tiêu diệt các bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm, tiêm chủng nhằm phòng bệnh cho dân, tiến
hành các hoạt động vệ sinh công cộng, vệ sinh khu vực dân c ư, giáo dục
y tế trong dân. Y tế dự phòng có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó vừa ngăn
ngừa bệnh tật, vừa giúp nhân dân hiểu đ ược văn minh của tổ chức cuộc
sống, giúp người dân có cuộc sống khoẻ mạnh và hạnh phúc.

- Y tế điều trị có chức năng chữa bệnh mang lại cuộc sống v à sức
khoẻ cho nhân dân. Đây là một hệ thống lớn bao gồm các bệnh viện,
các cơ sở điều trị. Nếu hệ thống này phát triển mạnh sẽ mang lại sự yên
tâm, ổn định trong đời sống nhân dân.

Xem xét hai hệ thống y tế, xã hội cần quan tâm đến một số vấn đề
sau đây:

- Quan tâm phát triển và mở rộng cả hai hệ thống y tế tr ên, cần
đầu tư thích đáng nhằm đảm bảo tính hiệu quả. Cần phải l ưu ý rằng, hệ
thống y tế dự phòng chỉ có sử dụng ngân sách chứ không có thu ngân
sách cho nên phải chi tiêu ngân sách cho y tế dự phòng thật hiệu quả.

- Quan tâm đến sự kết hợp chặt chẽ giữa y học hiện đại với y học
dân tộc.

- Cần có những chính sách và giải pháp hữu hiệu nhằm giảm bớt
tình trạng bất bình đẳng trong hoạt động y tế do nhiều yếu tố tác động
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không mong muốn như đẳng cấp xã hội, điều kiện kinh tế, thành thị,
nông thôn, dân tộc, tôn giáo...

- Cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động của y tế, các chính
sách về y tế, cơ chế đảm bảo quyền lợi y tế của nhân dân.

- Đặc biệt cần quan tâm đến vấn đề y đức trong y tế. Phải tuyệt đối
thực hiện tôn chỉ của ngành, của người thầy thuốc là “Lương y như từ
mẫu”.

b)  Bảo trợ và bảo hiểm xã hội
Bảo trợ xã hội là hoạt động trợ giúp có  tính chất nhân đạo của nhà

nước và các tổ chức từ thiện cho những ng ười gặp sự cố trong cuộc
sống.

Bảo hiểm xã hội là đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu
nhập đối với người lao động khi họ gặp phải biến cố l àm giảm hoặc mất
khả năng lao động cũng như khi mất việc làm bằng cách hình thành và
sử dụng quỹ tài chính tập trung do sự đóng góp của ng ười lao động và
người sử dụng lao động, nhằm đảm bảo sự an to àn đời sống cho người
lao động và gia đình họ góp phần đảm bảo an toàn xã hội.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã thông qua Công ước số 102
năm 1992 với những quy phạm tối thiểu về bảo hiểm x ã hội, trong đó
quy định hệ thống gồm chín chế độ bảo hiểm l à:

- Chăm sóc y tế;
- Trợ cấp ốm đau;
- Trợ cấp tuổi già;

- Trợ cấp gia đình;

- Trợ cấp thai sản;
- Trợ cấp tàn tật;
- Trợ cấp tai nạn lao động;
- Trợ cấp cho những người còn sống sau tai nạn;
- Trợ cấp bệnh nghề nghiệp.
Trong xã hội, hoạt động bảo trợ và bảo hiểm xã hội mang tính tất

yếu thể hiện ở tính bất ổn định của cuộc sống do h àng loạt các sự kiện
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có thể gây ra sự cố như bệnh tật, tai nạn, thiên tai, hoả hoạn... Những sự
cố trong cuộc của mỗi con người và hoạt động của mỗi tổ chức luôn đ òi
hỏi có sự trợ giúp của cộng đồng để họ có thể trải qua những giai đoạn
sóng gió đó.

Sự phát triển của bảo t rợ và bảo hiểm xã hội nói lên vai trò của cá
nhân đối với cộng đồng và của cộng đồng đối với cá nhân. V ì vậy, tham
gia bảo trợ và bảo hiểm xã hội là trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân.
Bảo trợ và bảo hiểm xã hội có vai trò rất to lớn đối với xã hội thể hiện ở
các điểm sau:

- Sự phát triển của bảo trợ và bảo hiểm xã hội đã tạo ra cảm giác
bình yên và ổn định cho nhân dân. Đây là nhu cầu rất lớn trong đời sống
của mỗi cá nhân.

- Sự phát triển của bảo trợ và bảo hiểm xã hội giúp cho những
người gặp sự cố trong cuộc đời sớm hội nhập trở lại với cuộc sống b ình
thường của cộng đồng và của bản thân mình.

- Bảo trợ và bảo hiểm xã hội thực hiện vấn đề an sinh x ã hội, bảo
đảm an toàn xã hội cho mỗi người.

5. Môi trường sinh thái
Môi trường là tập hợp tất cả các điều kiện cần thiết cho con người

tồn tại và phát triển cả ở hiện tại và trong tương lai. Từ rất lâu trong lịch
sử, con người đã biết được vũ trụ là sự tồn tại trong mối liên hệ mật
thiết giữa trời, đất và con người (Thiên - Địa - Nhân).

Sinh thái là mối quan hệ biện chứng giữa tất cả các h ình thái của
cuộc sống và hoàn cảnh tự nhiên. Nhà sinh thái học quan tâm đến việc
con người làm ảnh hưởng đến môi tường tự nhiên như thế nào và ngược
lại môi trường tự nhiên ảnh hưởng như thế nào đến con người. Các nhà
xã hội học nghiên cứu môi trường sinh thái bao gồm cả môi tr ường tự
nhiên và xã hội tạo nên hệ sinh thái.

Hệ sinh thái là sự tương tác một cách phức hợp giữa môi trường tự
nhiên và xã hội. Hệ sinh thái được hình thành do toàn bộ các hình thái
cuộc sống nằm trong môi trường. Cuộc sống của thảo mộc, động vật,
con người và xã hội là một phần của hệ sinh thái.

Hệ sinh thái có thể tồn tại ở bất kỳ quy mô n ào trong sự phụ thuộc
tương hỗ tồn tại giữa các yếu tố với nhau đ ược gọi là cân bằng sinh thái.
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Sự cân bằng sinh thái đã được hình thành từ lâu trong lịch sử, nhưng
dưới tác động của cuộc cách mạng kỹ thuật, con ng ười đã phá vỡ thế
cân bằng vốn đã hết sức mong manh.

Thảm hoạ của môi trường sinh thái được thể hiện ở những điểm
sau đây:

- Thứ nhất, tình trạng mất cân bằng thảm thực vật trên trái đất dẫn
đến sự biến động thời tiết mạnh mẽ. Các hiện t ượng thời tiết khắc
nghiệt và khó lường như elnino, lanina, hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ô
zôn, lũ lụt, hạn hán đã gây thảm hoạ vô cùng lớn cho đời sống.

- Thứ hai, các hiện tượng ô nhiễm môi trường nước, không khí đã
tác động trực tiếp đến môi trường sống.

- Thứ ba, các chất thải độc hại khó tiêu huỷ đang ảnh hưởng nguy
hại đến cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

- Thứ tư, hiện tượng sa mạc hoá, xói mòn đang làm thu hẹp sự
sống trên nhiều vùng của trái đất.

- Thứ năm, sự huỷ diệt nhiều loài sinh vật đã dẫn đến hiện tượng
khan hiếm thực phẩm tự nhiên, gây biến động bất lợi ở nhiều yếu tố
sinh học.

- Thứ sáu, hiện tượng sử dụng hoá chất độc hại ng ày càng phổ
biến  và sử dụng các hiện tượng đột biến gien đã gây ra nhiều bệnh tật,
ngộ độc, thay đổi hệ di truyền.

Như vậy, sự mất cân bằng sinh thái nghi êm trọng dẫn đến nguy cơ
diệt vong của các loài sinh vật, trong đó có cả con người. Vì vậy, cả
nhân loại phải nỗ lực để cứu vãn tình thế. Hội nghị môi trường thế giới
năm 1998 đã thống nhất kêu gọi nỗ lực của tất cả các quốc gia, cả nhân
loại cần phải thực hiện ngay các giải pháp cấp bách để cứu trái đất.. Các
giải pháp đó là:

- Phục hồi toàn bộ thảm thực vật trên toàn cầu nhằm lấy lại yếu tố
cân bằng sinh thái tự nhiên bằng cách trồng cây xanh ở mọi chỗ có thể
trồng được, đặc biệt là phục hồi toàn bộ số rừng tự nhiên đã bị phá huỷ.

- Ngăn chặn và đi đến chỗ loại bỏ hoàn toàn các chất độc hại gây ô
nhiễm môi trường bằng cách xử lý các chất thải tr ước khi thả vào môi
trường tự nhiên, hạn chế sử dụng các hoá chất độc hại trong nông
nghiệp;
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- Bảo tồn và phục hồi một số loài động thực vật quý hiếm đang có
nguy cơ tuyệt chủng.

- Thống nhất các quan điểm để đưa ra các quy định chung nhằm
từng bước phục hồi lại cân bằng hệ sinh thái.

Trong thời đại ngày nay, vấn đề môi trường sinh thái không bó
hẹp trong phạm vi của riêng quốc gia nào, mà là vấn đề toàn cầu. Cải
thiện môi trường sinh thái đòi hỏi sự nỗ lực chung của mọ i quốc gia.

6. Dân số - lao động - việc làm

Dân số - lao động - việc làm là ba vấn đề liên quan chặt chẽ với
nhau và tác động rất lớn đến đời sống xã hội.

Các nhà xã hội học quan tâm đến mối quan hệ giữa dân số, lao
động và việc làm với xã hội. Nghiên cứu vấn đề dân số trong xã hội,
trước hết, phải hiểu rõ một số khái niệm cơ bản như quy mô dân số, tỷ
suất sinh thô, tỷ suất tử thô, tỷ lệ tăng dân số c ơ học, mật độ dân cư, cơ
cấu dân số.

Một vấn đề quan trọng mà các nhà xã hội học cần quan tâm về
quan hệ dân số và xã hội là các lý thuyết về thay đổi dân số. Có hai lý
thuyết cơ bản sau đây:

- Thuyết nhân mãn của Malthus: Malthus đưa ra quan điểm dân số
gia tăng theo cấp số nhân, trong khi đó lương thực gia tăng theo cấp số
cộng. Hệ quả là xuất hiện tình trạng thiếu hụt lương thực và ông tiên
đoán rằng dân số và nguồn cung cấp sẽ được tái tạo quân b ình nhờ hệ
quả của chiến tranh, nạn dịch và nạn đói. Lý thuyết này có ý nghĩa đối
với thời kỳ cổ xưa, còn giai đoạn hiện nay nó không còn ý nghĩa nữa
trước sự can thiệp ngày càng chủ động của con người vào quá trình sinh
sản và ngày càng tạo ra năng suất cây trồng và vật nuôi cao.

- Thuyết quá độ dân số đã giúp hiểu rõ bản chất của sự thay đổi
dân số. Thuyết này đưa ra ba giai đoạn phát triển dân số như sau:

+ Giai đoạn 1 là giai đoạn cả tỷ suất sinh và tử đều cao dẫn đến
quy mô dân số ổn định, nó điển h ình cho khu vực chậm phát triển của
thế giới;

+ Giai đoạn 2 là giai đoạn tỷ suất sinh cao, tỷ suất tử thấp dẫn đến
dân số tăng khá nhanh;
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+ Giai đoạn 3 là giai đoạn dân số trở lại ổn định với tỷ suất sinh v à
tử đều thấp, giai đoạn này diễn ra ở các xã hội công nghiệp và đô thị
hoá cao.

Tiếp đến, trong nghiên cứu vấn đề dân số, xã hội học cần quan tâm
đến vấn đề di dân. Di dân là sự di chuyển dân số từ một nơi này đến
một nơi khác.

Hiện nay người ta thường quan tâm đến hai loại di dân l à di dân
nội bộ và di dân quốc tế.

Vấn đề di dân có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của x ã hội,
nó tạo cơ hội xây dựng cuộc sống ở những n ơi tốt hơn của những người
di cư. Song thực tế vấn đề di dân tự do là một vấn đề cần đặc biệt quan
tâm vì nó gây ra những phiền phức rất lớn cho xã hội, nhất là tình trạng
di dân tự do từ nông thôn ra thành thị.

Vì vậy, các nhà xã hội học cần phải có quan điểm r õ ràng trong
việc nghiên cứu hiện tượng di dân tự do này. Hiện nay, xã hội học còn
phải quan tâm đến di dân quốc tế. Đây l à nhu cầu thực tế của phân công
lao động quốc tế. Di dân quốc tế thể hiện ở hợp tác lao động quốc tế v à
di dân tự do.

Ngoài ra, xã hội học cần quan tâm các chính sách dân số. Hiện
nay, trên thế giới đang tồn tại hai loại chính sách dân số l à hạn chế sự
gia tăng dân số và ngược lại, khuyến khích gia tăng dân số.

- Chính sách hạn chế gia tăng dân số bao gồm các quy định số con
hợp lý trong gia đình và các giải pháp can thiệp vào quá trình sinh sản
nhằm hạn chế số con.

- Chính sách khuyến khích sinh sản bao gồm các cung cấp về vật
chất nhằm khuyến khích có nhiều con v à hạn chế sự can thiệp vào quá
trình sinh sản nhằm tạo ra số con nhiều h ơn.

Tốc độ tăng dân số cao, qu y mô dân số lớn là những vấn đề hết
sức phức tạp của các nước chậm phát triển. Những vấn đề phức tạp đó
thể hiện ở các điểm sau:

- Thứ nhất, do tốc độ tăng dân số cao, quy mô dân số lớn dẫn đến
tốc độ gia tăng và quy mô nguồn lao động ngày càng lớn đã gây ra sứ
ép rất lớn về việc làm. Nếu xã hội không đủ lượng đầu tư giải quyết
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việc làm cho số lao động gia tăng này sẽ dẫn đến tình trạng thất nghiệp
triền miên và đó là gánh nặng vô cùng lớn cho xã hội.

- Thứ hai, dân số tăng nhanh đòi hỏi giáo dục cũng tăng  nhanh
theo, đặc biệt là giáo dục nghề phải mở rộng quy mô đ ào tạo để đáp ứng
nhu cầu. Nếu đầu tư giáo dục hạn chế sẽ dẫn đến chất lượng nguồn lao
động không cao ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế.

- Thứ ba, dân số tăng nhanh dẫn đến sức ép mạnh về  lương thực,
thực phẩm, chăm sóc y tế, văn hoá... v à tất yếu làm giảm chất lượng đời
sống của nhân dân.

7. Lối sống - trào lưu - thị hiếu
a) Lối sống
Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về lối sống v à mỗi quan

điểm đều có luận cứ riêng của mình, cụ thể:

- Quan điểm hành vi cho rằng lối sống là những hình thức cố định
điển hình của hoạt động sống cá nhân và tập đoàn của con người, những
hình thức ấy nói lên đặc điểm về giao tiếp, hành vi và tư duy của họ
trong các lĩnh vực lao động, hoạt động chính trị,  xã hội, sinh hoạt và
giải trí.

- Quan điểm triết học cho rằng lối sống là một phạm trù triết học
lý giải một phương thức hành động, một trạng thái sinh tồn của con
người. Có thể xem lối sống như một phương thức tồn tại của một cá
nhân hay của một nhóm xã hội mang tính lịch sử cụ thể.

Lối sống mang nội dung hành xử của con người theo những tiêu
chuẩn đạo đức, luật pháp của một chế độ chính trị nhất định, tập quán
và truyền thống văn hoá của dân tộc. Nó phản ánh những sở thích cá
nhân, tạo ra cho mỗi người một nhân cách.

Khái quát hai quan điểm trên, xã hội học nhận thấy biểu hiện c ơ
bản của lối sống là những nhận thức (quan điểm cá nhân) về vấn đề lao
động, tiêu dùng, quan hệ xã hội trong điều kiện cụ thể của x ã hội hiện
đại và thể hiện ra ngoài là  những hành vi xã hội.

Như vậy, có thể thống nhất khái niệm lối sống nh ư sau: Lối sống
là tập hợp có hệ thống những đặc điểm c ơ bản, đặc trưng cho các hoạt
động của các dân tộc, các giai cấp, các tập đo àn xã hội, các cá nhân
trong những điều kiện của một h ình thái kinh tế - xã hội nhất định.
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Lối sống phụ thuộc vào thời đại mà cá nhân đang sống với những
điều kiện vật chất tinh thần nhất định. Những quy định của thời đại nh ư
luật pháp, chính sách, cơ chế kinh tế xã hội đã tạo nên tư duy và hành
động của mỗi cá nhân trong xã hội và quyết định lối sống của cá nhân
đó.

Ngoài ra, lối sống còn được quy định bởi di sản của lịch sử, đó l à
các giá trị truyền thống đã tạo nên những khuôn mẫu trong hoạt động
hàng ngày đang chi phối hành vi của mỗi cá nhân.

Lối sống còn bắt nguồn từ mặt bằng văn hoá. Với mặt bằng văn
hoá cao, con người sống có đạo đức, có nhân cách, có bản lĩnh vững
vàng hơn; tôn trọng các tiêu chuẩn xã hội lành mạnh.

b) Trào lưu
Một bộ phận, một yếu tố nào đó của lối sống nảy sinh và phát

triển đã lôi cuốn được đông đảo công chúng không phân biệt giai cấp,
dân tộc, tôn giáo... thì được gọi là trào lưu.

Trào lưu có thể đại diện cho một tư tưởng mới, một xu thế lành
mạnh, một yếu tố tiến bộ trong lối sống. Nh ưng trào lưu cũng có thể
phản tiến bộ, phản văn  hoá.

Để có trào lưu đòi hỏi phải có lực lượng đi tiên phong, đề xướng
và khuếch trương trong cuộc sống. Sức lôi cuốn của tr ào lưu phụ thuộc
vào tính hấp dẫn của vấn đề được đề xướng và đáp ứng của công chúng.

Trào lưu liên quan đến những yếu tố thuộc về ý thức hệ, tư tưởng
của con người. Vì vậy, trào lưu có tính bền vững nhất định và thường để
lại những dấu ấn lớn trong lối sống. Nếu tr ào lưu được tất cả cộng đồng
chấp nhận và tuân thủ thì trào lưu trở thành một yếu tố không thể thiếu
của lối sống. Trào lưu làm thay đổi bộ mặt đời sống của xã hội, làm
phong phú lối sống và làm cho con người đạt được trình độ văn minh
cao hơn.

Trào lưu phụ thuộc trước hết vào trình độ văn minh của xã hội.
Trình độ văn minh giúp con người hiểu được cái mới, sáng tạo cái mới,
đồng thời cũng giúp họ hiểu được sự lạc hậu của cái cũ đang k ìm hãm
văn minh, loại bỏ nó và vươn tới cái đẹp.

Trào lưu còn phụ thuộc vào sự giao thoa lối sống giữa các v ùng,
các dân tộc, các giai cấp và mỗi cá nhân.



125

c) Thị hiếu
Thị hiếu là một kiểu cách, một mô hình trong lối sống lôi cuốn

được một số đông người theo nó trong một khoảng thời gian nhất định .

Thị hiếu khác trào lưu ở chỗ thị hiếu chỉ là yếu tố sở thích không
liên quan đến ý thức hệ và không có tính bền vững, vì vậy, không để lại
dấu ấn trong lối sống.

Thị hiếu thương gắn liền với sở thích hàng ngày trong đời sống vật
chất, lao động nghệ thuật, cách điệu của h ành vi, mô hình ứng xử trong
cuộc sống. Do đó, thị hiếu làm cho lối sống phong phú hơn, đa dạng
hơn vừa mang lại cảm hứng cuộc sống của cá nhân.

Thị hiếu thường có hai cấp độ, đó là:

- Thị hiếu chọn lọc là thị hiếu của những người hiểu được cái đẹp
và biết vận dụng cái đẹp để làm phong phú cuộc sống. Đây là thị hiếu
có chất lượng cao.

- Thị hiếu không chọn lọc là thị hiếu của những người có tư tưởng
a dua đua đòi mà không hiểu bản chất của cái đẹp, cái tốt. Thị hiếu n ày
có thể khai thác một cách dễ dàng qua quảng cáo và lan truyền trong
dân cư.

Thị hiếu phụ thuộc vào trình độ văn hoá của xã hội. Những người
có trình độ văn hoá cao thường có nhận thức trong cuộc sống cao. V ì
vậy họ thiên hướng theo thị hiếu chọn lọc. Những ng ười có trình độ văn
hoá thấp thường chạy theo thị hiếu không chọn lọc.

Thị hiếu cũng phụ thuộc vào sự khác biệt về điều kiện kinh tế văn
hoá, xã hội của mỗi dân tộc, giai cấp, và cá nhân nó thể hiện qua hoàn
cảnh gia đình mức sống, môi trường hoạt động.

Thị hiếu còn phụ thuộc vào giao lưu kinh tế văn hoá xã hội giữa
các vùng các dân tộc. Đây là quá trình chắt lọc lấy cái đẹp của cuộc
sống.

Cuối cùng, thị hiếu phụ thuộc vào truyền thống văn hoá xã hội của
dân tộc. Các quan niệm hành vi, cách điệu trong cuộc sống có ảnh
hưởng lớn tới sự phát triển của thị hiếu.

8. Khuyết tật xã hội (hành vi lệch chuẩn)
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Trong đời sống xã hội người ta nhận thấy rằng không phải tất cả
các cá nhân, các nhóm xã hội đều tuân thủ những g ì gọi là quy định xã
hội.

Trong mọi lúc, mọi nơi, ở mọi khía cạnh, xã hội luôn xảy ra những
hành vi không đúng với quy định đã dẫn đến làm ảnh hưởng tới đời
sống của người này, người khác hoặc một bộ  phận dân cư.

Về nguyên tắc, muốn xây dựng một xã hội văn minh lành mạnh thì
phải loại trừ toàn bộ các hành vi lệch chuẩn để hướng hoạt động của xã
hội vào sự đồng cảm với nhau để xây dựng cuộc sống chung.

Hành vi lệch chuẩn (hay khuyết tật xã hội) là những hành vi trái
với những quy tắc sống tồn tại trong văn hoá, l à những hành vi đi chệch
khỏi các quy tắc, các chuẩn mực của x ã hội hay nhóm xã hội, là các thói
hư, tật xấu tồn tại trong nhân dân l àm ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi
người.

Những hành vi đó thường là nghiện ngập ma tuý, rượu chè, cờ bạc
trộm cướp, bạo hành, mại dâm, mê tín dị đoan, tham ô, tham nhũng...
Những hành vi đó không những làm suy đồi đạo đức, nhân cách của
những người thực hiện nó mà còn gây ra những hậu quả lớn cho xã hội,
ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người khác.

Đại bộ phận các hành vi lệch chuẩn đều được các xã hội quan
niệm thống nhất và xác định một cách rõ ràng. Song có một số hành vi
lệch chuẩn chỉ mang tính chất t ương đối theo phạm vi của dân tộc, các
nhóm xã hội.

Ở dân tộc này, nhóm xã hội này cho là lệch chuẩn nhưng ở dân tộc
khác, nhóm xã hội lại cho là bình thường. Thí dụ quan hệ t ình dục giữa
người da trắng với người da đen được coi là bình thường ở nhiều nước
nhưng ở Nam Phi thì đây là một tội ác, sự loạn luân ở xã hội Ai Cập cổ
đại được coi là hành vi giữ gìn dòng dõi trong khi đó ở các nước khác
cho là hành vi đồi bại, nói tục, văng bậy ở nhóm ng ười lao động chân
tay họ cho là bình thường, nhưng ở giới trí thức thì đây là hành vi xấu
không thể chấp nhận được. Vì vậy, khi xem xét đến một số hành vi lệch
chuẩn, cần chú ý phân định rõ ràng các hành vi có tính chất tương đối
đó.

Tại sao những người trong xã hội lại có hành vi lệch chuẩn đó?
Đây là câu hỏi đã được đặt ra từ lâu đối với xã hội loài người và các nhà
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khoa học cũng đã có nhiều trường phái khác nhau lý giải để trả lời câu
hỏi đó. Xã hội học có thể đề xuất ba cách giải thích nh ư sau:

- Giải thích trên cơ sở sinh học: Các nhà sinh học hướng vào cấu
trúc sinh học của có thể để lý giải theo các thuyết sau:

+ Lý thuyết về loại cơ thể: Cesare Lombroso, người Italy thế kỷ
XIX cho rằng kẻ phạm tội không có sự ho àn thiện về mặt sinh học như
những người bình thường. Về mặt sinh học, kẻ phạm tội giống sinh vật
hơn là người bình thường. Những người với quai hàm và xương cánh
tay rất dài, xương ngón tay ngón chân to bè và b ộ răng bất bình thường
thì thường có khả năng hành vi lệch chuẩn cao.

+ William Sheldon, nhà nhân chủng học người Mỹ lại chia ra ba
kiểu cơ thể:

• Thứ nhất:  Tròn, béo, mềm;
• Thứ hai:  Lực lưỡng, cơ bắp;
• Thứ ba:  Mỏng manh, yếu ớt, gầy.
+ William Sheldon cho rằng kiểu cơ thể lực lưỡng, cơ bắp có khả

năng hành vi lệch chuẩn cao vì họ thuộc loại cơ thể dễ bị kích động, dễ
dàng nổi nóng, dễ bị rơi vào trạng thái thần kinh căng thẳng.

+ Lý thuyết về nhiễm sắc thể thì cho rằng ở con người bình
thường, nam giới có cặp nhiễm sắc thể XY, nữ giới có cặp nhiễm sắc
thể XX. Ở những người có nhiễm sắc thể XYY thường là những người
có hành vi lệch chuẩn cao.

- Giải thích trên cơ sở tâm lý:
+ Lý thuyết phân tâm học của Sigmund Freud đã chia nội tại con

người thành ba phần là; bản năng, bản ngã, và siêu ngã. Bản năng tượng
trưng cho phần vô thức và phi xã hội của cá nhân, bản ngã biểu hiện
phần ý thức có lý trí của cá nhân, c òn siêu ngã biểu hiện phần giá trị văn
hoá với chức năng như là lương tâm của cá nhân.

+ Trường phái phân tâm học cho rằng h ành vi lệch chuẩn là kết
quả khi mà cá nhân nào đó có phần bản năng mạnh, trội lên đến mức
mà phần bản ngã và siêu ngã không thể kiểm soát được hành vi của họ.

Nhà tâm lý học hành vi Eysenck cho rằng những hành vi lệch
chuẩn là sản phẩm của tính dễ tiếp thu của cá nhân đối với một quá
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trình chi phối về mặt tâm lý và do đó người có tính dễ tiếp thu thường
có khả năng hành vi lệch chuẩn cao. Hành vi lệch chuẩn là một sản
phẩm của sự bất lực tâm lý của cá nhân do không đáp ứng đ ược sự đào
tạo của xã hội qua thời kỳ thơ ấu và thời niên thiếu.

- Giải thích trên cơ sở xã hội học:
+ Các lý thuyết xã hội coi hành vi lệch chuẩn như kết quả từ xã

hội. Họ cho rằng những hành vi lệch chuẩn đó là do khiếm khuyết văn
hoá và cơ cấu xã hội sinh ra. Những ảnh hưởng của môi trường không
lành mạnh trong xã hội, những yếu kém của tiểu văn hoá gia đ ình và
giai cấp đã khiến cho một số người dính líu đến hành vi lệch chuẩn.

+ Lý thuyết nhóm khác biệt của Edwin Sutherland cho rằng điều
đầu tiên phải hiểu cho đúng như thế nào là lệch chuẩn và cần phải hiểu
sự lệch chuẩn này có biến đổi khác nhau từ nhóm người này sang nhóm
người khác. Hầu hết các cá nhân đều có cả hai thứ trong tự thân l à lệch
chuẩn và không lệch chuẩn. Cá nhân sẽ phô diễn cả hai trong nhóm x ã
hội nào đó. Và như vậy ở nhóm xã hội nào đó cá nhân sẽ có hành vi
lệch chuẩn.

+ Lý thuyết phi quy tắc của Robert K. Merton cho rằng h ành vi
lệch chuẩn như là kết quả của hoạt động trong trạn g thái không quy tắc,
không nguồn gốc đưa đến là mong đợi văn hoá không tồn tại trong quan
hệ xã hội.

- K. Merton đưa ra bốn kiểu hành vi lệch chuẩn là:

+ Sáng kiến là hành vi vượt ra ngoài quy định để đạt được điều gì
đó;

+ Chủ nghĩa nghi thức là hành vi cố bám lấy nguyên tắc và thủ tục
cứng nhắc dẫn đến hậu quả tai hại;

+ Chủ nghĩa thoát ly là hành vi thoát ra khỏi mục tiêu và phương
cách để đạt được mục tiêu;

+ Nổi loạn là hành vi cá nhân bác bỏ cả mục tiêu và phương cách
đạt được mục tiêu.

- Lý thuyết điều tiết của T. Hirsch cho rằng trong xã hội tồn tại
mối quan hệ giữa cá nhân và quy ước xã hội. Một khi cá nhân tiếp thu
tốt các quy ước xã hội sẽ giảm thiểu sự lệch hướng khỏi quy ước đó.
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- Lý thuyết gán nhãn cho rằng hành vi của một cá nhân lệch chuẩn
hay không là do sự phản ứng của cá nhân khác nhiều h ơn là tự thân
hành vi đó biểu hiện, và các cá nhân khác gán cho anh ta cái nhãn là
lệch chuẩn.

- Lý thuyết xung đột cho rằng trong một thể chế x ã hội, người ta
phải thiết lập các luật lệ và phương thức bảo vệ quyền lợi riêng của giai
cấp này hay giai cấp khác cũng như duy trì trật tự xã hội.

Cùng một hành vi lệch chuẩn như nhau nhưng gán nhãn cho các
cá nhân thuộc nhóm giai cấp có địa vị thấp bao giờ cũng dễ d àng hơn
cho các cá nhân ở giai cấp có địa vị cao. Theo Karl Marx thì hành vi
lệch chuẩn sẽ xuất hiện nhiều h ơn cùng với sự xung đột quyền lợi giữa
các giai cấp trong xã hội.
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Chương VII

SỰ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI
1. Khái niệm biến đổi xã hội
Mọi xã hội đều không ngừng biến đổi. Sự ổn định của xã hội chỉ

có tính tương đối và nhiều khi chỉ là sự ổn định bề ngoài, có tính tạm
thời mà thôi. Đối với xã hội hiện đại, sự biến đổi càng rõ ràng và diễn ra
nhanh hơn. Sự biến đổi xã hội không phải là điều mới mẻ, mà là vấn đề
diễn ra một cách thường xuyên và hợp quy luật biến đổi và phát triển
của sự vật.

Hiện nay tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về sự biến đổi x ã hội.
Theo cách hiểu rộng nhất, biến đổi xã hội là sự thay đổi so sánh giữa
tình trạng hiện tại của xã hội cũng như của các bộ phận, yếu tố cấu
thành xã hội so với tình trạng cũ hay trong quá khứ.

Trong phạm vi hẹp, xã hội học cho rằng biến đổi xã hội chính là
sự biến đổi về cấu trúc xã hội (hay tổ chức xã hội của nó) và sự biến đổi
này ảnh hưởng sâu sắc đến mọi thành viên của xã hội. Tuy nhiên, đó chỉ
là hai trong rất nhiều quan niệm về sự biến đổi x ã hội.

Đề cập đến sự biến đổi xã hội là đề cập đến sự thay đổi, nhưng
không phải sự thay đổi nào cũng được gọi là biến đổi xã hội, mà chỉ
những thay đổi có ảnh hưởng sâu sắc tới đông đảo cá nhân trong xã hội,
hay sự thay đổi của các cơ cấu tổ chức, các tầng lớp xã hội mới được
gọi là biến đổi xã hội.

Sự biến đổi xã hội không chỉ diễn ra ở tầm vĩ mô, m à cả ở tầm vi
mô, không chỉ trong lĩnh vực kiến trúc th ượng tầng, mà cả ở nền sản
xuất vật chất hay là cơ sở hạ tầng. Sự biến đổi xã hội không chỉ diễn ra
theo chiều hướng tiến bộ, mà có thể diễn ra theo chiều hướng thụt lùi.

Như vậy, có thể thống nhất khái niệm về sự biến đổi x ã hội như
sau: Biến đổi xã hội là một quá trình, qua đó những khuôn mẫu của các
hành vi xã hội, các quan hệ xã hội, các thiết chế xã hội và các hệ thống
phân tầng xã hội được thay đổi theo thời gian .

Theo quan điểm triết học, mọi sự vật và hiện tượng đều biến đổi
và không ngừng phát triển, đứng yên chỉ là hình thức tồn tại nhất thời
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của vận động. Xã hội cũng vậy, luôn vận động, phát triển v à biến đổi xã
hội là một tất yếu khách quan. Vấn đề l à mức độ, quy mô và phạm vi
biến đổi mà thôi.

Căn cứ vào phạm vi ảnh hưởng của biến đổi xã hội, xã hội học có
thể chia thành hai cấp độ biến đổi như sau:

- Những biến đổi vĩ mô  là những biến đổi  diễn ra và trải rộng trên
một phạm vi lớn, trong đó, chúng diễn ra trong những thời kỳ d ài. Sự
biến đổi vĩ mô có thể không nhận thấy đ ược vì nó diễn ra hết sức chậm
chạp so với đời sống của con người.

- Một thí dụ về sự biến đổi vĩ mô l à quá trình hiện đại hoá, đó là
quá trình các xã hội trở nên khác nhau bên trong nhiều hơn, như sự thay
đổi các thiết chế xã hội giản đơn bằng các các thiết chế xã hội phức tạp
hơn.

- Những biến đổi vi mô là những biến đổi nhỏ, nhanh, được tạo ra
bởi những quyết định, những h ành vi trong quan hệ tương tác của con
người trong đời sống hàng ngày.

2. Đặc điểm của biến đổi xã hội
Sự biến đổi xã hội có những đặc trưng cơ bản sau:
- Sự biến đổi của xã hội là kết quả của những hoạt động tích cực

và sáng tạo của con người. Thông qua mọi hoạt động vật chất cũng như
tinh thần, thông qua lao động sáng tạo, con ng ười đã làm thay đổi môi
trường tự nhiên, đồng thời cũng làm thay đổi cả môi trường xã hội, làm
xã hội biến đổi.

- Sự biến đổi xã hội là hiện tượng phổ biến nhưng nó diễn ra
không giống nhau cả về nhịp độ, tốc độ, quy mô, không gian v à thời
gian giữa các xã hội.

+ Sự biến đổi của mỗi bộ phận, mỗi th ành phần của cơ cấu xã hội
cũng diễn ra với nhịp độ,  tốc độ khác nhau trong những không gian v à
thời gian cụ thể nhất định.

+ Mỗi xã hội đều biến đổi theo thời gian, nh ưng do các điều kiện
khác nhau nên các xã hội biến đổi theo nhịp độ nhanh chậm khác nhau.
Tốc độ của sự biến đổi gia tăng khi khoa học kỹ th uật phát triển.



132

+ Sự biến đổi xã hội ở các nước có nền khoa học công nghệ cao
diễn ra nhanh hơn, sâu sắc hơn, có phạm vi không gian rộng lớn hơn
các nước có nền khoa học kỹ thuật kém  phát triển.

+ Trong quá trình biến đổi xã hội thì sự biến đổi trong cơ sở hạ
tầng diễn ra nhanh hơn và đóng vai trò quyết định quá trình biến đổi của
kiến trúc thường tầng.

+ Trong quá trình biến đổi xã hội các yếu tố văn hoá vật chất biến
đối nhanh hơn các yếu tố văn hoá tinh thần.

- Sự biến đổi xã hội khác biệt về thời gian và ảnh hưởng đối với
đời sống xã hội.

+ Có những biến đổi chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn v à
không có ảnh hưởng lâu dài. Nhưng cũng có những biến đổi diễn ra
trong một thời kỳ dài có thể trong nhiều thế kỷ, nhiều thế hệ.

+ Những ảnh hưởng của sự biến đổi xã hội phụ thuộc vào tính
chất, mức độ và phạm vi của bản thân sự biến đổi đó.

+ Sự biến đổi xã hội vừa có thể có những ảnh hưởng tích cực, vừa
có thể có những ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống xã hội.

+ Bên cạnh những thay đổi về mặt kỹ thuật, Sự  biến đổi xã hội còn
đưa đến những thay đổi về chuẩn mực, h ành vi xã hội liên quan đến
hành vi của giới, hành vi của chủng tộc, hành vi của nhóm xã hội.

- Sự biến đổi xã hội vừa có tính kế hoạch vừa có tính phi kế hoạch.
+ Đây là tính hai mặt của quá trình biến đổi xã hội. Nói cách khác,

những biến đổi xã hội do con người tạo ra đều xuất phát từ tính tự giác,
chủ động của con người, vì vậy, nó hoàn toàn có thể kiểm soát được.

+ Tuy nhiên sự biến đổi xã hội không chỉ do tính tự giác của con
người quyết định, mà nhiều khi nó còn diễn ra một cách tự phát, bị động
và nằm ngoài tầm kiểm soát của xã hội.

- Sự biến đổi xã hội diễn ra một cách thống nhất giữa biến đổi
kinh tế với những biến đổi khác của x ã hội.

+ Xã hội là một hệ thống phức tạp, các yếu tố của đời s ống xã hội
không ngừng tác động qua lại lẫn nhau, chi phối lẫn nhau. Trong đó sản
xuất và dịch vụ là cơ sở của đời sống xã hội quyết định các mặt khác
của đời sống xã hội như chính trị, tư tưởng, văn hoá.
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+ Sự biến đổi xã hội bắt đầu từ sự biến đổi của sản  xuất. Khi kinh
tế thay đổi thì mọi mặt khác của đời sống x ã hội cũng thay đổi theo.
Ngược lại, khi các yếu tố khác của đời sống x ã hội biến đổi cũng dẫn
đến sự thay đổi trong kinh tế.

+ Vì vậy, giải quyết các vấn đề kinh tế không thể tách rời những
vấn đề xã hội và ngược lại, không thể giải quyết các vấn đề x ã hội mà
thiếu đi nền tảng kinh tế.

- Trong quá trình biến đổi xã hội tất yếu xảy ra các xu hướng trái
ngược nhau.

+ Sự biến đổi xã hội là một quá trình phức tạp và đầy mâu thuẫn.
Bất kỳ một giai đoạn  phát triển nào của xã hội cũng đều chứa đựng
những xu hướng trái ngược nhau. Khi xã hội càng phát triển, các cấu
trúc và quan hệ xã hội càng trở nên phức tạp thì các xu hướng đó càng
trở nên phức tạp hơn.

+ Trong quá trình biến đổi xã hội, khi khắc phục được mâu thuẫn
này lại nảy sinh mâu thuẫn khác, phát triển mặt n ày, lại có thể hạn chế
mặt khác.

- Quá trình biến đổi xã hội có tính kế thừa
+ Trong quá trình biến đổi xã hội, các thế hệ loài người kế tiếp

nhau một cách liên tục. Mỗi thế hệ đều có sự kế thừ a những thành tựu
về kinh tế, khoa học, văn hoá ... của các thế hệ tr ước.

+ Kế thừa và biến đổi là hai mặt không thể tách rời nhau trong đời
sống xã hội. Kế thừa diễn ra trong tất cả các mặt của đời sống x ã hội.
Tuy nhiên, trong mỗi lĩnh vực thì kế thừa có những đặc thù riêng và
diễn ra theo nhiều chiều hướng khác nhau, có thể là tự phát, hoặc cũng
có thể là tự giác thông qua hoạt động của các chủ thể x ã hội vì những
mục đích xã hội nhất định.

3. Một số khái niệm liên quan

a) Biến cố xã hội
Biến cố xã hội là những sự kiện xã hội xảy ra có thể đem lại hoặc

không đem lại một sự thay đổi nào đó trong đời sống xã hội.
Biến cố xã hội có thể tác động mạnh mẽ, hoặc không tác động

mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Trong trường hợp sau, biến cố xã hội vẫn
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có thể dẫn đến những thay đổi nhưng chỉ là những thay đổi có tính chất
bộ phận của tổng thể xã hội, hoặc thậm chí không dẫn đến sự thay đổi
nào cả.

Còn biến đổi xã hội thì luôn luôn dẫn đến sự thay đổi có tính cơ
cấu của xã hội, thay đổi đặc trưng của xã hội.

b) Tiến bộ xã hội
Biến đổi xã hội có thể diễn ra theo nhiều chiều h ướng khác nhau,

hoặc là đi lên, hoặc là dậm chân tại chỗ, hoặc là thậm chí thụt lùi.

Biến đổi xã hội chỉ là kết quả của sự tác động của nhiều biến cố x ã
hội hay sự kiện xã hội dẫn đến thay đổi đặc t rưng hoặc cấu trúc xã hội.
Bản thân sự biến đổi xã hội chưa nói lên giá trị mà đơn thuần chỉ là sự
mô phỏng nền văn hoá hay cấu trúc x ã hội.

Xã hội luôn mong đợi những biến đổi có lợi cho nhiều ng ười. Do
đó việc đánh giá sự biến đổi xã hội thường là hướng vào những giá trị
mà những sự biến đổi đó đem lại. Những biến đổi x ã hội như vậy được
gọi là tiến bộ xã hội.

Như vậy, tiến bộ xã hội là sự vận động, biến đổi có ý thức theo
chiều hướng tích cực và được sự mong đợi của xã hội.

c) Tiến hoá xã hội
- Vận dụng thuyết tiến hoá của Charles Darwin (1809 -1882) nêu

ra trong lĩnh vực sinh học, các nhà nghiên cứu xã hội như nhà nhân
chủng học người Mỹ H. Morgan (1818-1881), nhà triết học và xã hội
học người Anh H. Spencer (1820 -1903) сho rằng xã hội cũng như giới
sinh vật đều tiến hoá theo một quy luật nhất định, đó l à chuyển từ cái
thuần nhất đơn giản sang cái không thuần nhất phức tạp, thông qua
phân hoá để đạt tới sự thống nhất.

Quá trình tiến hoá có thể được chia thành ba hình thái, cụ thể:
- Tiến hoá vô cơ (vũ trụ, trái đất);
- Tiến hoá hữu cơ (sinh học);
- Tiến hoá siêu hữu cơ (xã hội, đạo lý và nhân cách).

Tiến hoá xã hội là phạm trù tiến hoá siêu hữu cơ. Cùng với tiến
hoá xã hội còn có một hình thức biến đổi xã hội khác là cách mạng xã



135

hội. Giữa hai hình thức tiến hoá này có sự khác biệt về tốc độ và sự
chuyển hoá về chất.

Trong xã hội học hiện đại, người ta thường dùng khái niệm thay
thế cho khái niệm tiến hoá xã hội, đó là khái niệm “phát triển”. Mặc dù
khái niệm phát triển  chưa được hiểu một cách thống nhất, nhưng có thể
áp dụng khái niệm phát triển do Li ên hợp quốc đưa ra như sau: “Phát
triển là một quá trình, trong đó toàn thể loài người áp dụng những công
cụ hiện đại của khoa học và công nghệ vào những mục tiêu của mình,
qua những thời kỳ khác nhau và có tính không thể đảo ngược được của
quá trình đó”.

II. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI
1. Quan điểm của các nhà xã hội học không tưởng
Những đại diện tiêu biểu cho các nhà xã hội học không tưởng là

H. Saint-Simon (1760-1825), S. Furie (1772-1837) và R. Owen (1771-
1858) cho rằng xã hội biến đổi qua những giai đoạn khác nhau v à tuân
theo những quy luật nhất định.

Những biến động xã hội thay thế xã hội cũ sự lạc hậu bằng xã hội
mới văn minh hơn. Đó là một xã hội lý tưởng, là một tất yếu của lịch sử
mà nguyên nhân cơ bản là sự tác động tích cực của tri thức khoa học,
của tôn giáo và đạo đức (H. Saint - Simon), hoặc là do xung đột xã hội
và cách thức giải quyết xung đột đó (F. Furie).

Theo họ, cần thiết phải thực hiện việc cải cách x ã hội từ trên
xuống theo những thiết chế mà họ nghĩ ra để thực hiện sự b ình đẳng và
công bằng xã hội.

Tuy nhiên, trên thực tế, loài người chưa thể xây dựng được một xã
hội như vậy vì những điều kiện tiền đề cho xã hội đó chưa sẵn sàng.

2. Quan điểm của thuyết tiến hoá về x ã hội
Thuyết tiến hoá ban đầu do Charles Darwin n êu ra trong lĩnh vực

sinh học. Theo ông, giới sinh vật tồn tại v à phát triển dựa vào những
nhân tố như biến dị, di truyền và chọn lọc tự nhiên.

Thuyết tiến hoá quan niệm sự tiến hoá l à quá trình vận động đi lên
của các giống loài từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp tuân theo
những trình tự tất yếu.
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Từ mô hình của quá trình tiến hoá tự nhiên đó, các nhà xã hội học
đã áp dụng vào việc lý giải quá trình biến đổi xã hội và phát triển thành
lý thuyết tiến hoá xã hội. Lý thuyết này xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX
với ba đại biểu xuất sắc là A. Comte, H. Spencer và E. Durkheim.

Theo A. Comte, xã hội biến đổi qua ba giai đoạn kế tiếp nhau lần
lượt là:

- Giai đoạn thần học (giai đoạn định h ình xã hội, con người bất lực
trước thế giới tự nhiên).

- Giai đoạn siêu hình (giai đoạn hình thành tôn giáo với niềm tin
vào Chúa và các đấng cứu thế toàn năng).

- Giai đoạn thực chứng (giai đoạn khoa học - trí tuệ, tri thức khoa
học là động lực, sức mạnh và duy trì hoạt động xã hội).

Sự biến đổi và phát triển của xã hội trải qua ba giai đoạn nêu trên
theo phương thức tiến hoá dần dần, không phải bằng đấu tranh x ã hội
với các bước nhảy vọt mà bằng khoa học và trí tuệ.

H. Spencer xây dựng lý thuyết thống nhất về sự tiến hoá theo công
thức chuyển từ cái thuần nhất đơn giản sang cái không thuần nhất phức
tạp, thông qua phân hoá để đạt tới sự thống nhất.

Theo ông, tiến hoá xã hội cũng tuân thủ một quy luật nh ư tiến hoá
cơ thể và khi phân loại tiến hoá thành tiến hoá vô cơ, tiến hoá hữu cơ và
tiến hoá siêu hữu cơ, ông đã xếp xã hội học vào tiến hoá siêu hữu cơ, là
cơ thể đặc biệt của xã hội.

3. Quan điểm của học thuyết Mác - Lênin

Không có một học thuyết  nào giải quyết triệt để, khoa học và toàn
diện về lịch sử hình thành và phát triển xã hội bằng học thuyết Mác -
Lênin, theo đó, sự phát triển của xã hội loài người cũng giống như lịch
sử của tự nhiên, trải qua các giai đoạn khác nhau theo quy luật từ thấp
đến cao.

Trong các xã hội có giai cấp thì lịch sử của sự phát triển chính l à
lịch sử đấu tranh giai cấp mà đỉnh cao là các cuộc cách mạng xã hội.
Kết quả của các cuộc cách mạng đó sự xuất hiện của h ình thái kinh tế -
xã hội cao hơn.
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Xã hội phát triển hoặc là tuần tự hoặc là nhảy vọt qua các hình thái
mà động lực quyết định sự tồn tại, biến đổi và phát triển xã hội là đời
sống vật chất của xã hội thông qua phương thức sản xuất. Trong mỗi
phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất là yếu tố đóng vai trò quyết
định.

4. Các quan điểm hiện đại
a) Quan điểm tổng hợp
Hầu hết các quan điểm hiện đại đều n hấn mạnh yếu tố giai cấp,

các hình thức xung đột trong mỗi xã hội.
Các quan điểm đó cho rằng sự tương tác phức tạp của nhiều yếu tố

bên trong cũng như bên ngoài đã tạo ra sự biến đổi xã hội, mặc dù ảnh
hưởng của từng yếu tố có thể khác nhau trong những đi ều kiện và hoàn
cảnh xã hội nhất định. Các yếu tố đó là:

- Môi trường vật chất bao gồm những biến động lớn và biểu hiện
bất lợi của môi trường sinh thái do những nguyên nhân từ phía con
người, là động lực tiềm ẩn làm thay đổi môi trường vật chất trong tương
lai, là động lực của sự biến đổi xã hội.

- Công nghệ:
+ Công nghệ là tổng thể chung các phương pháp gia công, chế tạo,

làm thay đổi trạng thái, tính chất, h ình dáng nguyên liệu hay bán thành
phẩm trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

+ Công nghệ còn là sự áp dụng kiến thức trong thực tiễn, l à tri
thức ứng dụng. Nó có sức mạnh đối với sự biến đổi x ã hội ngay từ khi
công cụ lao động đầu tiên được con người tạo ra.

+ Ngày nay, công nghệ thông tin, kỹ thuật laser, công nghệ biến
đổi gien trong công nghệ sinh học... đang tạo ra sức mạnh vô c ùng to
lớn thúc đẩy sự biến đổi xã hội, đồng thời còn giúp giám sát và quản lý
xã hội một cách hiệu quả.

- Dân số và lao động:

+ Sức ép về dân số và lao động cũng là vấn đề quan trọng dẫn đến
sự biến đổi xã hội.

+ Sự gia tăng dân số và lao động, sự thay đổi về quy mô, về mật
độ dân số, về sự di động dân số v à lao động theo lãnh thổ, theo ngành,
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giữa thành thị với nông thôn, giữa sản xuất với dịch vụ... qua hai thế kỷ
vừa qua đã cho thấy rõ điều đó.

- Giao lưu văn hoá:
+ Trong thời đại quốc tế hoá đời sống xã hội đang diễn ra vô cùng

mạnh mẽ như hiện nay, thì hoạt động giao lưu văn hoá là yếu tố hết sức
quan trọng đối với sự biến đổi xã hội.

+ Hiện nay, các lĩnh vực như du lịch, thương mại quốc tế, công
nghệ viễn thông toàn cầu... là những yếu tố tác động mạnh mẽ đến giao
lưu văn hoá trên phạm vi toàn cầu thông qua đa phương hoá, đa dạng
hoá các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Xung đột xã hội:
+ Xung đột xã hội là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp độ biến

đổi xã hội. Xung đột xã hội thường diễn ra do những mâu thuẫn về lợi
ích và vì lợi ích, vì sự tranh giành quá trình kiểm soát các nguồn lực mà
một tầng lớp người thường xung đột với một tầng lớp khác.

+ Tất cả các quốc gia đều chịu sự tác động của chính sác h toàn cầu
về chính trị và kinh tế và chính việc đấu tranh cho sự phồn vinh, văn
minh, nhân quyền và công bằng xã hội đang là tác nhân tạo ra quá trình
biến đổi xã hội.

b) Quan điểm toàn cầu
Các nhà xã hội học hiện đại đều thống nhất cho rằng để nhận thức

đúng quá trình biến đổi xã hội hiện đại thì phải tiến hành xem xét trong
mỗi dân tộc, mỗi nền văn hoá cụ thể v à họ giải thích sự biến đổi và phát
triển của các dân tộc dựa trên hai lý thuyết chủ yếu sau đây:

- Lý thuyết hiện đại hoá:
+ Dựa vào lý thuyết tiến hoá và thuyết chức năng, lý thuyết hiện

đại hoá cho rằng sự phát triển của nhân loại l à một quá trình lâu dài và
tiến bộ, trong đó khoa học và công nghệ là yếu tố quyết định tạo nên
hiện đại hoá.

+ Hiện đại hoá là một quá trình tất yếu, mang lại nhiều lợi ích cho
con người và xã hội, chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn minh Âu - Mỹ.
Hiện đại hoá diễn ra trên quy mô toàn cầu và là một quá trình lâu dài,
phức tạp.
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- Lý thuyết hệ thống thế giới:
+ Lý thuyết hệ thống thế giới chủ trương rằng mặc dù các dân tộc

trên thế giới có sự khác biệt về văn hoá nh ưng tất cả các dân tộc đều
chịu ảnh hưởng và là một bộ phận hợp thành hữu cơ của phân công lao
động quốc tế.

+ Trong mối quan hệ phân công lao động có tính chất rộng lớn v à
vô cùng phức tạp về quan hệ chính trị trên nền tảng sự không bình đẳng
cả về kinh tế và chính trị này, các quốc gia phát triển phải có nghĩa vụ
giúp đỡ các quốc gia ít phát triển h ơn.

Ngoài ra, còn tồn tại một lý thuyết khác là lý thuyết phụ thuộc. Lý
thuyết này cho rằng các quốc gia đã công nghiệp hoá và các quốc gia
đang phát triển có những quan hệ phụ thuộc tr ên nhiều lĩnh vực như
thương mại, công nghiệp và đầu tư.

III. NHỮNG NHÂN TỐ VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA SỰ BIẾN ĐỔI
XÃ HỘI

1. Những nhân tố của sự biến đổi xã hội
Có nhiều nhân tố liên quan đến sự biến đổi xã hội đồng thời cũng

có nhiều cách tiếp cận và phân loại những nhân tố đó. Có một số nh à xã
hội học phân loại các nhân tố biến đổi x ã hội thành các nhân tố bên
trong và các nhân tố bên ngoài. Một số nhà xã hội khác lại phân loại
thành các nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan. Một số khác lại
phân loại các nhân tố theo nhóm vấn đề.

Dù phân loại như thế nào thì cũng có thể khái quát các nhân tố
biến đổi xã hội cơ bản như sau:

a) Các nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên

Nhóm này bao gồm các nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên như vị
trí địa lý, thổ nhưỡng, sông ngòi, các nguồn tài nguyên, khí hậu, hệ
động thực vật... Tiềm năng và sự phân bố các điều kiện tự nhi ên ảnh
hưởng trực tiếp tới lối sống, hành vi ứng xử và hoạt động của mỗi cá
nhân.

- Thông thường sự ưu đãi của điều kiện tự nhiên, sự giàu có về các
nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ tạo ra nguồn lực dồi dào và động lực
trong quá trình biến đổi và phát triển xã hội.
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- Tuy nhiên, lịch sử phát triển của loài người cũng đã cho thấy một
chiều hướng ngược lại là ở các nước có điều kiện tự nhiên thuận lợi
thường khai thác một cách kém hiệu quả các nguồn t ài nguyên thiên
nhiên; trong khi đó các nước có điều kiện tự nhiên hạn chế hơn lại khai
thác một cách tối ưu các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Sự thay đổi về môi trường sinh thái, đặc biệt là sự ô nhiễm môi
trường và tình trạng mất cân bằng sinh thái cũng l à nhân tố ảnh hưởng
tiêu cực đến quá trình biến đổi xã hội.

b) Nhóm các nhân tố khoa học kỹ thuật và công nghệ
Khoa học, kỹ thuật và công nghệ là các yếu tố cơ bản của quá

trình biến đổi xã hội.
Quan điểm của thuyết kỹ trị chủ trương rằng khoa học, kỹ thuật

công nghệ phải là yếu tố quyết định của quá tr ình biến đổi xã hội. Xã
hội loài người biến đổi và phát triển qua ba nền văn minh, đó là: Văn
minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp v à văn minh hậu công nghiệp.

Thông thường khi công nghệ mới xuất hiện dẫn đến sự thay đổi
sâu sắc không chỉ trong lĩnh vực sản xuất m à trong tất cả lĩnh vực trong
đời sống kinh tế xã hội.

Khoa học và công nghệ có tác dụng thúc đẩy quá trình phân công
lao động xã hội mới, quá trình đô thị hoá; làm thay đổi nhận thức và
quan hệ xã hội.

c) Nhóm các nhân tố chủ thể xã hội
Chủ thể xã hội là các thực thể xã hội tạo ra các hoạt động xã hội

bao gồm cá nhân, nhóm xã hội, cộng đồng, thiết chế xã hội cùng với
những quan hệ giữa chúng.

Khi đề cập đến chủ thể xã hội, trước hết phải đề cập đến vai tr ò
của nhân dân với tư cách vừa là chủ thể, vừa là đối tượng lại vừa là tác
nhân của sự biến đổi xã hội.

Vai trò của cá nhân trong lịch sử vô cùng to lớn. Những cá nhân vĩ
đại có năng lực tập hợp được quần chúng tạo nên sức mạnh lớn lao tác
động đến sự biến đổi xã hội.

d) Nhóm các nhân tố văn hoá, xã hội
Văn hoá:
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- Việc hình thành nền văn hoá mới hoàn có thể tạo nên sự biến đổi
xã hội. Hơn nữa, nhiều nhà xã hội học cho rằng sự phát triển nhanh của
kỹ thuật, đặc biệt ở các nước phương Tây được thúc đẩy bởi các tư
tưởng tiến bộ.

- Sự tiến bộ của tư duy không phải chỉ là khả năng, mà là một tất
yếu thúc đẩy sự biến đổi xã hội.

Những cấu trúc xã hội mới:

- Những hình thức cấu trúc xã hội mới cũng là nhân tố thúc đẩy sự
biến đổi xã hội. Thông qua cấu trúc xã hội mới, khoa học và công nghệ
mới được nghiên cứu và triển khai mạnh mẽ để rồi đến lượt nó tái tạo
cấu trúc xã hội mới ở trình độ cao hơn.

- Vai trò của cơ cấu giai cấp, vai trò của giới cũng hết sức quan
trọng trong việc thúc đẩy sự biến đổi x ã hội và góp phần tạo thành cấu
trúc xã hội mới.

Những xung đột:
- Nhiều sự thay đổi được tạo nên bởi những xung đột trong các

nhóm xã hội khác nhau đó là những mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn thế
hệ, mẫu thuẫn giới, mâu thuẫn dân tộc...

- Những mâu thuẫn xã hội đó là từ những bất bình đẳng trong xã
hội và việc giải quyết những mâu thuẫn đó sẽ dẫn đến sự biến đổi x ã
hội.

Sự gia tăng dân số:
- Sự gia tăng dân số là một động lực quan trọng dẫn đến sự biến

đổi xã hội hiện đại. Sự thay đổi về quy mô, c ơ cấu dân số có thể dẫn
đến những biến đổi sâu sắc về văn hoá v à xã hội, đồng thời cũng kéo
theo sự biến đổi về cấu trúc và tổ chức xã hội.

- Việc thay đổi cơ cấu dân số dẫn đến biến đổi tương ứng trong
cấu trúc xã hội là tất yếu không thể đảo ngược.

Tư tưởng:
- Tư tưởng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoặc k ìm

hãm quá trình biến đổi xã hội.
- Học thuyết Mác - Lênin thừa nhận vai trò quan trọng của tư

tưởng và lý luận trong việc tạo các biến chuyển x ã hội.
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- M. Weber cũng nhấn mạnh và coi tư tưởng giữ vai trò động cơ
trong biến đổi xã hội.

- T. Parsons cũng coi nguồn gốc của sự biến đổi x ã hội là từ những
biến đổi các giá trị và khuôn mẫu trong xã hội.

Xã hội học hiện đại cần phải nhận thức đ ược sức ỳ nhất định của
xã hội luôn gắn liền với tính bảo thủ của hệ t ư tưởng cũng như văn hoá.
Các nhà xã hội học phải đặt ra nhiệm vụ trước hết phải cách mạng hoá
hệ tư tưởng và văn hoá như một động lực thúc đẩy quá tr ình biến đổi xã
hội.

2. Điều kiện biến đổi xã hội
Biến đổi xã hội chịu sự tác động của các yếu tố b ên trong và bên

ngoài như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên các yếu tố cần phải có điều
kiện xuất hiện phù hợp.

Những điều kiện cần và đủ cho quá trình biến đổi xã hội có thể là
điều kiện vật chất, văn hoá và tinh thần. Xã hội học hiện đại có thể đề
xuất một số điều kiện như sau:

a) Thời gian
Thời gian là vật chất. Vì vậy bất kỳ một sự biến đổi nào cũng cần

phải có thời gian.
Thời gian là điều kiện tối quan trọng tạo  nên sự biến đổi xã hội.

Mặc dù tự bản thân thời gian không tạo ra sự biến đổi x ã hội nhưng nó
không thể thiếu trong quá trình đó.

b) Hoàn cảnh
Quá trình biến đổi xã hội luôn phải được đặt trong một hoàn cảnh

văn hoá xã hội cụ thể. Con người là sản phẩm của hoàn cảnh. Mặc dù
vậy, con người không thụ động trước hoàn cảnh mà luôn có xu hướng
tác động tích cực trở lại nhằm thay đổi ho àn cảnh.

Quá trình biến đổi xã hội, vì thế cần phải có môi trường hoàn cảnh
để triển khai các yếu tố đem lại sự biến đổi.

c) Nhu cầu của xã hội
Nhu cầu của xã hội và hoạt động của con người không thể tách rời

nhau trong đời sống xã hội. Nhu cầu bao giờ cũng có đối t ượng và nội
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dung cụ thể tuỳ theo việc nhu cầu đó đ ược thoả mãn trong những điều
kiện nào và bằng phương thức nào.

Nhu cầu phụ thuộc vào nhiều điều kiện mà điển hình là điều kiện
sống và nhu cầu có tính chu kỳ. Mặt khác nhu cầu l à vô tận, không có
giới hạn và không ngừng thay đổi và phát triển.

Một xã hội cụ thể có những nhu cầu cụ thể. Do vậy, nhu cầu x ã
hội là điều kiện quyết định quá trình biến đổi xã hội đó.

Con người luôn tìm tòi khám phá, phát hiện cái mới. Điều đó có
nghĩa là khi đáp ứng nhu cầu của xã hội thì cái mới, cái tiến bộ luôn là
động lực thúc đẩy mạnh mẽ quá tr ình tư duy sáng tạo tức là thúc đẩy
quá trình biến đổi xã hội.

Xã hội học luôn nhìn nhận tính phong phú, đa dạng của nhu cầu x ã
hội.

3. Một số vấn đề về sự biến đổi của xã hội hiện nay
Sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã làm thay đổi sâu sắc

nền chính trị, các quan hệ quốc tế v à ảnh hưởng đến tất cả các nước. Từ
hai hệ thống chính trị đối lập, thế giới chuyển sang các quan hệ đa
phương, đa cực, vừa hợp tác, vừa đấu tranh với nhau.

Khoa học và công nghệ có những bước nhảy vọt chưa từng thấy
trong lịch sử. Nền kinh tế tri thức ng ày càng chiếm vị trí quan trọng
trong tiến trình lịch sử.

Quá trình quốc tế hoá, hiện đại hoá diễn ra vừa rộng khắp, vừa sâu
sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống x ã hội. Quá trình đó, một mặt
không ngừng tạo những điều kiện thuận lợi giúp các n ước đang phát
triển rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển; mặt khác nó cũng
tạo ra những khó khăn và bất lợi cho các nước đang phát triển. V ì vậy,
các nước đang phát triển phải t ìm được con đường phát triển thích hợp
cho mình để thứ nhất, không bị tụt hậu; thứ hai, không đi vào vết xe đổ
mà các nước phát triển đã gặp phải. Nói cách khác, các n ước đang phát
triển không được phép sai lầm trong sự lựa chọn chiến l ược phát triển
cho mình.

Toàn cầu hoá là một xu thế khách quan không thể đảo ng ược.
Toàn cầu hoá vừa có tính tích cực, vừa có tính tiêu cực và chứa đựng
nhiều mâu thuẫn.
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Vấn đề dân tộc được đặt ra với những nội dung mới nh ư độc lập,
chống can thiệp, bình đẳng giữa các dân tộc, bản sắc dân tộc kết hợp
với tính thời đại.

Dân số vẫn là vấn đề hết sức nóng bỏng. T ình trạng dân số tăng
nhanh chưa được kiểm soát ở nhiều nước đang phát triển là một trong
những nguyên nhân gây ra tình trạng xuống cấp chất lượng cuộc sống,
nhiều khi hết sức nghiêm trọng ở các nước đang phát triển.

Môi trường sinh thái đang là vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu.
Do đó, bảo vệ môi trường sống là nhiệm vụ cấp bách không thể tr ì hoãn
của các nước.



145

Chương VIII

MỘT SỐ LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC
I. XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH

Trong xã hội hiện đại, gia đình chiếm một vị trí rất quan trọng.
Gia đình là tế bào, là đơn vị sơ sở của xã hội. Khả năng trường tồn sức
mạnh của một quốc gia dân tộc phụ thuộc phần lớn v ào sự lành mạnh và
độ bền vững của mỗi gia đ ình.

Trong chiến lược phát triển của m ình, các quốc gia đều đặt vấn đề
gia đình là một trong những trọng tâm chú ý. Chính vì lẽ đó mà gia đình
cũng là một trong những đối tượng quan trọng nhất của xã hội học.

1. Khái quát về gia đình và xã hội học gia đình

a) Một số phương pháp tiếp cận xã hội học gia đình

Gia đình là đối tượng nghiên cứu của nhiều lĩnh vực  khoa học
khác nhau. Mỗi khoa học khi nghiên cứu về gia đình đều có nội dung và
phương pháp tiếp cận riêng, cụ thể:

- Tâm lý học nghiên cứu quá trình hình thành và hoàn thiện nhân
cách của cá nhân trong gia đ ình.

- Dân số học quan tâm đến vai trò của  gia đình và cơ cấu của  gia
đình trong tái sản xuất dân số.

- Kinh tế học chú ý đến gia đ ình với tư cách là một đơn vị kinh tế,
đơn vị tiêu dùng.

- Nhân chủng học nhấn mạnh tính biến đổi đa dạng của các loại
hình  gia đình giữa các nền văn hoá.

- Khoa học lịch sử nghiên cứu các hình thái gia đình có con và vai
trò giáo dục học nghiên cứu những gia đình đối với con cái.

Chính vì vậy, các nhà khoa học cũng có nhiều cách tiếp cận khác
nhau về gia đình, cụ thể:

- Aguste Comte coi gia đ ình là một tập đoàn xã hội cơ bản và quan
trọng nhất mang tính lịch sử trong quá tr ình tiến triển của xã hội.
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- Karl Marx cho rằng gia đình là một mối liên hệ, thông qua đó và
nhờ đó mà thực hiện việc tái sản xuất con ng ười và cơ cấu của việc tái
sản xuất con người.

- Viện Xã hội học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng
gia đình là một thiết chế xã hội (xét trên quan điểm có sự thừa nhận, phê
chuẩn của xã hội đối với các quan hệ hôn nhân gia đ ình), đồng thời
cũng là một nhóm xã hội nhỏ, có sự tổ chức nhất định về mặt lịch sử ,
các thành viên của nhóm gia đình liên hệ với nhau bởi trách nhiệm qua
lại về đạo đức.

Như vậy, các khái niệm về gia đ ình rất đa dạng, tuy nhiên, dưới
giác độ xã hội học, gia đình được hiểu là một cộng đồng được thiết chế
hoá và hình thành trên cơ sở hôn nhân, trách nhiệm pháp luật và đạo
đức giữa vợ chồng, con cái và các thành viên ruột thịt cùng chung sống
với nhau trong khoảng thời gian không hạn định .

Từ khái niệm trên, có thể thấy rằng để đảm bảo cho một gia đ ình
ổn định cần có các dấu hiệu sau đây:

- Một gia đình thường bắt đầu từ sự kết hôn giữa một ng ười đàn
ông và một người đàn bà;

- Có quan hệ huyết thống;
- Có sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi giữa các thành viên

trong gia đình.

b) Đối tượng nghiên cứu của xã hội học gia đình

Gia đình là đối tượng nghiên cứu của nhiều lĩnh vực khoa học
khác nhau như kinh tế học, tâm lý học, giáo dục học…

Từ góc nhìn của xã hội học, gia đình được đi sâu nghiên cứu trong
các lĩnh vực cụ thể, nghĩa là xã hội học gia đình chú ý đến tất cả các sự
kiện, các vấn đề phát sinh xung quanh đời sống gia đình, song không
phải là các sự kiện rời rạc riêng lẻ và duy nhất, mà nó xảy ra thường
xuyên và lặp lại có tính quy luật. Đó chính l à những sự kiện, những vấn
đề mang tính xã hội của gia đình.

Do vậy, đối tượng nghiên cứu của xã hội học gia đình chính là
những vấn đề xã hội của gia đình, cụ thể là nghiên cứu trên hai bình
diện:
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- Thứ nhất: Các mối quan hệ bên trong gia đình, đó là quan hệ
giữa các thành viên trong gia đ ình như quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa
cha mẹ và con cái, quan hệ giữa con cái với nhau.

- Thứ hai: Các quan hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa gia đ ình và
xã hội như quan hệ giữa gia đình và họ hàng, quan hệ gia đình với làng
xã, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội …

c) Nhiệm vụ của xã hội học gia đình

Với đối tượng nghiên cứu như trên, xã hội học gia đình có nhiệm
vụ cơ bản là:

- Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của gia đình.

- Nghiên cứu các lĩnh vực hoạt động của gia đ ình và vai trò của nó
đối với sự phát triển của cá nhân.

- Nghiên cứu quan hệ hôn nhân trong gia đ ình, trong những điều
kiện kinh tế xã hội cụ thể.

Hoặc nói cụ thể, nhiệm vụ của xã hội học gia đình là:

- Nghiên cứu gia đình như một thiết chế xã hội: Mối quan hệ tác
động của gia đình đối với các thành viên trong gia đình như là quá trình
xã hội hoá, cũng giống như các thiết chế xã hội khác (nhà nước, tôn
giáo, kinh tế, giáo dục…).

- Nghiên cứu gia đình như một nhóm tâm lý xã hội nhỏ, nhóm xã
hội có tổ chức bền vững trong đó các cá nhân có ảnh h ưởng, tác động
qua lại lẫn nhau, có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân, quan hệ
tình cảm.

2. Chức năng, cơ cấu và quy mô gia đình

a) Các chức năng chủ yếu của gia đ ình

Khi nghiên cứu gia đình với tư cách là một đơn vị xã hội, đặc biệt
lưu ý đến mặt chức năng của gia đ ình và định hướng giá trị cũng như
những nhiệm vụ mà gia đình phải giải quyết.

Bàn về chức năng của gia đ ình, F. Engels viết: “Theo quan điểm
duy vật, nhân tố quyết định trong lịch sử, quy cho đến c ùng là sản xuất
và tái sản xuất ra đối tượng trực tiếp”. Nhưng bản thân sự sản xuất đó
lại có hai loại:
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- Một mặt là sản xuất ra tư liệu sinh hoạt, ra thức ăn, quần áo, nh à
ở và những công cụ cần thiết để sản xuất ra những thứ đó.

- Mặt khác là sự sản xuất ra chính bản thân con ng ười, là sự truyền
nòi giống. Những thiết chế xã hội, trong đó con người của một thời đại
nhất định và của một nhà nước nhất định đang sống, là do hai loại sản
xuất đó quyết định, một mặt là do trình độ phát triển của lao động và
mặt khác là do trình độ phát triển của gia đ ình.

Như vậy có thể nói rằng chức năng của gia đình chính là đóng góp
của gia đình vào sự tồn tại và phát triển của xã hội. Người ta biết rằng
xã hội tồn tại dựa trên hai cơ sở chính:

- Tái sản xuất của cải vật chất;
- Tái sản xuất ra con người.
Chính vì vậy, gia đình thực hiện các chức năng cơ bản sau đây:
- Chức năng tái sinh và giáo dưỡng: Với tư cách là một tế bào của

xã hội, gia đình cung cấp cho xã hội những công dân tốt, khoẻ mạnh về
thể chất và tinh thần. Đó là những người lao động, đảm đương nhiệm vụ
lao động xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Để đảm bảo cung cấp cho xã hội những công dân khoẻ mạnh về
thể chất, tất cả các thành viên nam, nữ đến độ tuổi trưởng thành phải có
ý thức đầy đủ về trách nhiệm một gia đ ình tương lai, phải có những kiến
thức tối thiểu về giới tính, hôn nhân v à gia đình.

- Các cặp vợ chồng kết hôn không dựa tr ên cơ sở tình yêu chân
chính, đưa đến hậu quả các gia đ ình tan vỡ, những đứa trẻ không nơi
nương tựa, không người nuôi dưỡng.

- Nam, nữ kết hôn sớm chưa có kiến thức nuôi dạy con, khả năng
kinh tế không đảm bảo. Tất cả những điều đó đều gây ra gánh nặng cho
gia đình và xã hội.

Giáo dục gia đình là một vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan
tâm. Chức năng này có ý nghĩa hết sức quan trọng. V ì mục đích cao cả
của sự phát triển xã hội là hình thành con người mới.

Gia đình chính là môi trường giáo dục quan trọng và thuận lợi cho
việc nuôi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ, là trường học đầu tiên hình
thành nhân cách, phẩm chất và năng lực cho các công dân tương lai. Từ
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khi đứa trẻ mới ra đời đến 14 -15 tuổi, là giai đoạn quyết định sự hình
thành về thể chất và phẩm chất của cá nhân, còn từ 16-17 tuổi trở đi là
giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các phẩm chất đã hình thành và định
hướng nghề nghiệp của cá nhân.

Vì vậy, sự tác động của giáo dục của cha mẹ v à người thân trong
gia đình đối với con cái về mặt  tâm lý t ình cảm, lối sống, truyền thống
gia đình, cộng với tình thương yêu sự chăm sóc tận tình của cha mẹ là
những yếu tố quyết định trong việc nuôi dạy con cái tr ưởng thành
những công dân có ích cho xã hội.

Chức năng đảm bảo sự ổn định nhất định về kinh tế v à văn hoá
tinh thần cũng như sự gắn bó liên kết giữa các thành viên trong gia
đình, tổ chức đời sống vật chất, đảm bảo mức độ gắn bó, li ên kết bền
chặt giữa các thành viên trong gia đ ình (cân bằng tâm sinh lý). Gia đ ình
có trách nhiệm điều tiết đời sống hạnh phúc không chỉ về mặt vật chất,
ăn mặc, ở, đi lại mà còn về đời sống tinh thần (giải trí, nghỉ ng ơi, sinh
hoạt, văn hoá thể thao, du lịch, giao tiếp x ã hội).

Xây dựng gia đình luôn có bầu không khí vui vẻ hoà thuận,
thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Cùng có trách nhiệm chung với công
việc gia đình, với người già, với con trẻ là yêu cầu thiết yếu trong việc
xây dựng gia đình văn hoá mới.

Trong chức năng thứ hai này, xã hội học tập trung nghiên cứu cơ
cấu nội tại của gia đình, tính chất phân công nghĩa vụ, địa vị chi phối
mối quan hệ qua lại giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, tức là
chú ý nghiên cứu những quan hệ tâm lý xã hội trong gia đình; nghiên
cứu vai trò của người vợ, người chồng trong trong công việc gia đ ình,
chăm sóc con cái, uy tín của mỗi người.

Tóm lại, trên cơ sở nghiên cứu chức năng nhiệm vụ của gia đ ình,
xã hội học sẽ góp phần lớn vào việc hoạch định các chính sách x ã hội
của nhà nước nhằm củng cố và hoàn thiện gia đình kiểu mới .

b) Cấu trúc gia đình

Cấu trúc gia đình là thành phần quan hệ qua lại giữa các th ành
viên trong gia đình. Căn cứ vào cơ cấu gia đình, có thể có một số kiểu
gia đình sau:

- Gia đình kép mở rộng, còn gọi là gia đình truyền thống gồm có
từ ba thế hệ trở lên, tức là trong gia đình có các thế hệ ông, bà, cha, mẹ,
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con cái (con cái còn  nhỏ hoặc đã trưởng thành) sống nhau trong một
mái nhà.

+ Đây là kiểu gia đình khá phổ biến của các nước châu Á như
Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Tính ưu việt nhất của kiểu gia đ ình
này là sự gắn bó về tình cảm mang tính huyết thống của các thế hệ nội
bộ trong gia đình, giữ gìn được truyền thống gia đ ình, dòng họ cũng
như bảo tồn được các tập tục, lễ nghi, sự cố kết chặt chẽ về huyết thống
và sự giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế.

+ Tuy nhiên, kiểu gia đình này cũng có những nhược điểm, đó là
sự khép kín trong nội bộ thân tộc, trong khi g ìn giữ các truyền thống tốt
đẹp, thì đồng thời cũng bảo lưu các tập tục lạc hậu bảo thủ.

+ Bên cạnh đó, sự khác biệt về tuổi tác, lối sống quan niệm thói
quen sẽ không tránh khỏi sự xung đột giữa các thế hệ, nhất l à ông, bà và
các cháu, mẹ chồng, nàng dâu.

- Gia đình đơn, còn gọi là gia đình hạt nhân, bao gồm hai thế hệ
(cha mẹ và con cái). Kiểu gia đình này phổ biến ở các nước châu Âu,
còn ở các nước châu Á tuy chưa phải là các ưu thế nhưng khá phổ biến
ở các đô thị lớn.

+ Ở Việt Nam, kiểu gia đ ình này phần nhiều tập trung ở các thành
phố lớn. Đặc điểm cơ bản của kiểu gia đình này là sự thoát ly hẳn của
con cái khỏi cha mẹ khi đến tuổi trưởng thành, nhất là khi có gia đình
riêng và thành một đơn vị độc lập.

+ Kiểu gia đình này đã tạo cho mỗi thành viên một khoảng không
gian tự do tương đối lớn, phát triển cá tính ở trẻ em.

+ Nhưng bên cạnh đó, kiểu gia đ ình này cũng bộc lộ các nhược
điểm của nó, đó là mối quan hệ gia đình rất lỏng lẻo, sự ảnh hưởng của
các thế hệ với nhau rất ít.

+ Cha mẹ và người lớn tuổi không thể kiểm soát đ ược các hành vi
cũng như các mối quan hệ riêng của trẻ em, kể cả các hoạt động không
lành mạnh.

+ Chúng dễ bị lôi kéo vào những việc làm có hại (nghiện ma tuý,
đánh nhau, phá rối trật tự an ninh). Còn vợ chồng cũng như vậy, mỗi
người có một thế giới riêng với các mối quan hệ riêng.
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Ngày nay do sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa
học kỹ thuật đã làm thay đổi về chất trong đời sống xã hội, mức sống
cao hơn, các điều kiện kinh tế xã hội làm cho cá nhân phát triển tự do
nhanh hơn. Thêm vào đó là các quan ni ệm về hôn nhân, gia đ ình, tình
dục cởi mở hơn cho nên đã nảy sinh ra một loạt các kiểu gia đ ình mới
như:

- Gia đình mẫu hệ mới (gọi như vậy để phân biệt với gia đ ình mẫu
hệ đã có trong thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ). Kết cấu kiểu gia đ ình này
là chỉ có mẹ và con mà không có cha. Nguyên nhân ra đ ời của kiểu gia
đình này:

+ Thứ nhất, do chiến tranh, tỷ lệ chênh lệch giữa nam và nữ quá
lớn.

+ Thứ hai, là do người phụ nữ muốn có con những không muốn
có chồng. Đứa con đó hoặc là ngoài giá thú (kết quả của những cuộc
tình không đi đến hôn nhân hợp pháp) hoặc l à con thụ tinh nhân tạo
(nuôi con trong ống nghiệm, nhờ người khác mang thai hộ, hoặc chí nh
mình mang thai bằng tinh trùng từ ngân hàng phôi). Kiểu gia đình mẫu
hệ mới này hiện nay mới chỉ chiếm chừng 15 -17% so với gia đình cổ
điển (ở Pháp người ta gọi gia đình này là gia đình đơn chiếc, tức là
khuyết cha hoặc mẹ).

- Kiểu gia đình thiếu tức là gia đình có vợ hoặc chồng mà không
có con cái, có thể họ bị vô sinh hoặc có thể họ không muốn có con.
Kiểu gia đình này ở các nước châu Âu chiếm một tỷ lệ không nhỏ, hoặc
kiểu gia đình không đầy đủ (thiếu chồng hoặc vợ) do các nguy ên nhân
khác nhau như ly dị, có con ngoài giá thú…

- Kiểu gia đình pha trộn (gia đình ghép) được hình thành trên cơ
sở kết hợp nhiều thành phần của các gia đình không đầy đủ trước đó, có
thể vợ, chồng được kết hôn lại khi cả hai (hoặc một trong hai ng ười) đã
có con cái, cha mẹ đồng thời có thêm con cái cùng dòng máu sau khi
kết hôn. Đây là kiểu gia đình phức tạp, các quan hệ không thuần khiết,
bền vững (mẹ ghẻ - con chồng, cha dượng - con vợ).

Sống chung như vợ chồng về phương diện pháp lý, hiện tượng
một nam một nữ sống chung vớ i nhau như quan hệ vợ chồng trong thời
gian không xác định (thậm chí còn có con với nhau) không phải là một
kiểu gia đình chính thức.
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Đây là một hiện tượng thực tế vẫn tồn tại trong x ã hội, không chỉ
đối với thanh niên mà cả trung niên (thậm chí cả tuổi già). Đây là một
hiện tượng xã hội phức tạp và ngày càng có xu hướng phát triển, các
nhà nghiên cứu và quản lý xã hội cần tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

Trong những năm gần đây còn xuất hiện thêm kiểu gia đình đồng
giới. Kết cấu gia đình không phải là những người khác giới mà là do kết
quả của bệnh đồng tính luyến ái. Kiểu gia đ ình này đã được một số
nước trên thế giới thừa nhận về mặt luật pháp.

Như vậy, nghiên cứu về kết cấu gia đ ình cho phép hiểu sâu sắc
hơn và đánh giá cụ thể hơn tính chất và nội dung của các mối quan hệ
trong gia đình như tính ổn định của gia đình, tác dụng giáo dục của gia
đình và sự kiểm soát của gia đ ình với tư cách là một thiết chế xã hội.

c) Quy mô gia đình

Nghiên cứu xã hội học về cơ cấu gia đình không thể bỏ qua quy
mô gia đình. Quy mô của gia đình là số lượng các thành viên trong gia
đình. Quy mô gia đình liên quan đến cơ cấu gia đình.

Những gia đình mở rộng hay gia đình pha trộn thường có quy mô
lớn hơn so với gia đình hạt nhân. Ngày nay quy mô gia đình đang có xu
hướng giảm dần. Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp tới việc
giảm quy mô gia đình là xu hướng giảm tỷ lệ sinh đẻ do tác động của
công tác dân số kế hoạch hoá gia đ ình, ngoài ra còn một nguyên nhân
khác nữa, đó là xu hướng ngày càng phát triển gia đình hạt nhân dưới
tác động  của các chính sách xã hội.

Ngày nay, các nhà xã hội học gia đình thường căn cứ vào sự biến
đổi về cơ cấu, quy mô và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia
đình để chia gia đình thành hai loại là gia đình truyền thống và gia đình
hiện đại, trong đó:

- Gia đình truyền thống là gia đình mở rộng nhiều thế hệ ông bà,
cha mẹ, con cái… Trong hoạt động kinh tế của gia đ ình, nam giới đóng
vai trò chủ đạo, phụ nữ đóng vai trò nội trợ. Trong gia đình này càng
đông con càng tốt. Giáo dục gia đình theo những phương pháp khắc
nghiệt.

+ Trong gia đình, người chồng (cha) là chủ gia đình thường quyết
định những công việc quan trọng nhất, gia tr ưởng độc đoán, phụ nữ (vợ,
con gái) bị kiểm soát chặt chẽ và bị coi thường.
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+ Bất bình đẳng nam nữ thể hiện ở loại gia đình này rõ nét, quan
hệ hôn nhân do cha mẹ áp đặt, quan hệ t ình dục phục vụ cho việc sinh
con.

+ Gia đình truyền thống thường là tổ chức nhóm kinh tế tự cung
cấp, trình độ dân trí thấp.

+ Cộng đồng làng xã, xã hội nông nghiệp là mảnh đất của gia đình
truyền thống.

- Gia đình hiện đại là kiểu gia đình hạt nhân bao gồm hai thế hệ
cha mẹ và con cái. Kiểu gia đình này khác với gia đình truyền thống là
vợ chồng bình đẳng về công việc, nghề nghiệp, địa vị v à vai trò xã hội.

+ Sinh đẻ phụ thuộc vào ý muốn của cả vợ lẫn chồng, thường ít
con (từ 1-2 con). Việc giáo dục con cái có tính chất b ình đẳng, thuyết
phục, nêu gương và nhằm vào quyền lợi của con cái.

+ Các thành viên trong gia đ ình cùng chịu trách nhiệm về kinh tế,
giao tiếp vợ chồng - con cái bình đẳng. Có sự tách rời  sinh hoạt t ình
dục với sinh đẻ và hôn  nhân tự do, tự nguyện.

Ngày nay, do quá trình công nghi ệp hoá, hiện đại hoá, gia đ ình
truyền thống có xu hướng chuyển biến dần thành gia đình hiện đại. Tuy
nhiên, sự chuyển biến đó là một quá trình lâu dài và phức tạp mà trong
đó có nhiều nét đặc trưng của gia đình truyền thống vẫn tồn tại như một
tàn dư của quá khứ.

2. Vấn đề hôn nhân và ly hôn

a) Khái niệm hôn nhân
Hôn nhân là quan hệ xã hội mang tính văn hoá, thể hiện sự tán

thành và đồng ý của xã hội đối với quan hệ t ình dục và quan hệ sinh sản
giữa một người đàn ông và một người đàn bà, kèm theo những quyền và
nghĩa vụ, trách nhiệm và bổn phận đối với nhau và đối với con cái.

Sau khi kết hôn, cá nhân được xã hội chấp nhận có cuộc sống gia
đình và bắt đầu thực hiện vai trò xã hội mới của mình đối với gia đình
(chồng, vợ, cha, mẹ…).

Do đó, người ta coi hôn nhân là một thể chế xã hội, gắn liền với
những điều kiện (tuổi kết hôn, t ình trạng sức khoẻ, quy định nội hôn,
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ngoại hôn…) và những thủ tục nhất định (sự công nhận của pháp luật,
cộng đồng, của nhà thờ).

Trong quá trình phát triển xã hội, hôn nhân thường có sự thay đổi
theo từng thời kỳ lịch sử gắn liền với sự biến chuyển tr ình độ phát triển
của xã hội.

b) Những đặc điểm cơ bản của hôn nhân trong xã hội Việt Nam
hiện nay

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, thì hôn nhân là sự
liên kết giữa một người đàn ông và một người đàn bà dựa trên nguyên
tắc hoàn toàn bình đẳng và tự nguyện theo quy định của pháp luật
nhằm chung sống với nhau suốt đời v à xây dựng hạnh phúc gia đ ình
dân chủ hoà thuận. Với ý nghĩa đó, hôn nhân trong x ã hội Việt Nam có
bốn đặc điểm sau đây:

- Hôn nhân là sự liên kết giữa một người đàn ông và một người
đàn bà, đó là hôn nhân một vợ một chồng. Đặc điểm n ày nói lên sự
khác nhau cơ bản giữa hôn nhân xã hội dân chủ và hôn nhân xã hội
phong kiến (một chồng nhiều vợ).

- Hôn nhân là sự liên kết giữa một người đàn ông và một người
đàn bà dựa trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện. Cơ sở của sự tự
nguyện là tình yêu chân chính giữa nam và nữ.

- Hôn nhân là sự liên kết bình đẳng giữa người đàn ông và người
đàn bà. Bình đẳng giữa vợ và chồng là bình đẳng về địa vị xã hội, về
kinh tế và văn hoá.

- Hôn nhân là sự liên kết giữa người đàn ông và người đàn bà theo
quy định của pháp luật.  Nghĩa là, việc đăng ký kết hôn phải tuân theo
quy định của pháp luật để được công nhận hợp pháp.

Tóm lại: Hôn nhân là cơ sở của gia đình, là tiền đề để xây dựng
một gia đình hạnh phúc, dân chủ và hoà thuận.

c) Những nhân tố ảnh hưởng đến độ bền vững trong gia đ ình

Độ bền vững của gia đ ình chịu nhiều nhân tố tác động, tuy nhi ên
có hai loại nhân tố cơ bản như sau:

- Các nhân tố khách quan như pháp luật, tôn giáo và dư luận xã
hội;
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- Các nhân tố chủ quan như tình yêu, tình dục trong hôn nhân, sự
ra đi của một trong các thành viên trong gia đ ình, sự chênh lệch về học
vấn của các cặp vợ chồng, thể lực của vợ, chồng.

Trong các nhân tố kể trên, tình yêu và tình dục trong hôn nhân có
vai trò quan trọng hơn cả. Nó là cơ sở để duy trì cuộc sống gia đình bền
vững và cũng là một trong những nguyên nhân làm tan vỡ cuộc sống gia
đình.

Trong xã hội hiện đại, hôn nhân tiến bộ, gia đ ình bền vững và
hạnh phúc thường xuất phát từ tình yêu chân chính.

Đó là tình yêu không xuất phát từ sự tính toán đơn thuần về kinh
tế, sự say mê nhục thể nhất thời, mà trước hết đó là sự hoà hợp về tâm
hồn, lý tưởng, sở thích, sự đồng điệu về tâm hồn nảy nở trong quá tr ình
hiểu biết lẫn nhau một cách sâu sắc, t ìm thấy ở nhau sự tâm đầu ý hợp.

Tình yêu chân chính bao giờ cũng xuất phát từ sự quyến luyế n của
hai người khác giới. Nếu không có nó t ình yêu khó xuất hiện hoặc nếu
có thì khó bền vững.

Vì vậy, những vấn đề đặt ra cho các nh à xã hội học phải nghiên
cứu đó là tình yêu, tình dục trước và sau hôn nhân. Bởi vì các yếu tố
trong hôn nhân không thuận lợi sẽ dẫn đến mâu thuẫn gia đ ình và điểm
kết thúc là sự ly hôn giữa vợ và chồng.

d) Ly hôn

Như đã đề cập ở trên, thông thường, hôn nhân là một sự liên kết
suốt đời giữa vợ và chồng. Sự liên kết lâu dài bền chặt đó là điều mong
muốn của cả hai vợ chồng.

Song khi gia đình không còn tổ ấm nữa mà trở thành địa ngục, tình
yêu không còn tồn tại, cuộc sống chỉ là sự đày ải lẫn nhau, trong trường
hợp đó thì ly hôn hoàn toàn là điều cần thiết và mang tính nhân đạo.
Theo F. Engels thì ly hôn trong trường hợp như thế là điều hay cho cả
đôi bên cũng như cho xã hội.

Bởi vậy, ly hôn chính là việc chấm dứt mối quan hệ vợ chồng, khi
hai người còn sống do một bên yêu cầu hay do cả hai bên thuận tình
được toà án công nhận bằng bản án xử cho ly hôn.

Ly hôn là hiện tượng xã hội bất bình thường nhưng nhiều khi là
cần thiết để đảm bảo quyền tự do trong hôn nhân v à nó như một biện



156

pháp nhằm củng cố chế độ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. Song nó cũng
đem đến sự bất hạnh cho các thành viên trong gia đ ình, đặc biệt là con
cái.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ly hôn, nhưng nguyên nhân chủ
yếu là:

- Do không tìm hiểu kỹ trước khi kết hôn, không yêu nhau mà chỉ
nhằm thoả mãn một mục đích nào đó.

- Do mâu thuẫn gia đình trong quá trình sống chung.
- Không hoà hợp về đời sống tình dục, dẫn tới một hoặc cả hai bên

ngoại tình.

- Do gặp khó khăn về kinh tế.
Ngoài ra còn một số nguyên nhân xã hội khác như không có con

trai thừa kế, cha, mẹ hoặc người thân tác động.

4. Một số vấn đề về gia đ ình Việt Nam hiện nay
a) Đặc điểm của gia đình truyền thống Việt Nam
Gia đình truyền thống Việt Nam là gia đình phong kiến gia trưởng,

đông con sống theo truyền thống nho giáo, v ì vậy ổn định hơn các gia
đình phương Tây và có các đặc điểm cơ bản sau đây:

- Kinh tế gắn liền với nông thôn, nông nghiệp, quy mô s ản xuất
nhỏ, tiểu nông;

- Là gia đình hạt nhân hay nửa hạt nhân;
- Có truyền thống chia ruộng đất, gia sản cho con cái (khi lập gia

đình).

b) Một số vấn đề đặt ra đối với gia đ ình Việt Nam dưới tác động
của công nghiệp hoá và đô thị hoá hiện nay

Về quy mô gia đình:

- Hiện nay dưới sự tác động của công nghiệp hoá, hiện đại hoá,
quy mô gia đình Việt Nam có xu hướng giảm dần và chuyển từ mô hình
gia đình truyền thống đông con sang mô h ình hạt nhân hiện đại, hai thế
hệ.
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- Điều này nó đã tạo cơ hội thuận lợi cho sự phát triển của thanh
niên cũng như tạo điều kiện cho việc giáo dục gia đ ình, nâng cao chất
lượng cuộc sống gia đình...

- Song nó cũng đặt ra nhiều vấn đề có tính x ã hội phức tạp như sự
phá vỡ truyền thống gia đình “tứ đại đồng đường” của gia đình Việt
Nam trước đây, hạn chế sự kiểm soát x ã hội trong phạm vi gia đ ình, từ
đó dẫn đến vô số vụ ly hôn ngày càng nhiều, số trẻ em hư, trẻ em không
nơi nương tựa cũng vì vậy mà ngày càng gia tăng.

Về vai trò của  phụ nữ trong gia đ ình:

- Trong gia đình hiện nay sự thay đổi vai trò rõ nhất là trong quan
hệ vợ chồng. Người vợ có quyền bình đẳng và tham gia công tác xã hội
như người chồng.

- Vì vậy, họ có uy tín xã hội và trong gia đình về lĩnh vực kinh tế,
nuôi dạy, chăm sóc con cái. Ở những gia đ ình công nhân viên chức, phụ
nữ có trình độ học vấn cao không thua kém ng ười chồng.

- Trong một số gia đình, vai trò kinh tế do phụ nữ đảm nhận, còn
người chồng thực hiện vai trò nội trợ trong nhà. Xu hướng ngày càng
tăng vai trò chủ hộ của nữ thay nam giới trong gia đ ình.

- Tuy nhiên cần lưu ý rằng địa vị, vai trò của phụ nữ trong gia đ ình
và xã hội hiện nay mặc dù có cải thiện hơn nhiều so với trước đây
nhưng chưa phải bình đẳng hoàn toàn.

Về giáo dục gia đình:

- Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kinh tế v à các
phương tiện truyền thông đại chúng đã tác động trực tiếp đến từng gia
đình, đặc biệt là trẻ em.

- Xã hội công nghiệp hoá với mô h ình gia đình hạt nhân hiện đại
hai thế hệ ngày càng gia tăng đã hạn chế sự kiểm soát của giáo dục đối
với trẻ em, vì vậy, cần quy định chức năng và phối hợp chức năng giữa
giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

- Mặt khác, sự chuyển đổi giá trị, chuẩn mực x ã hội truyền thống
từ quan hệ giáo dục quyền uy - phục tùng sang quan hệ giáo dục tình
cảm - bình đẳng, dân chủ đã nảy sinh không ít mâu thuẫn trong vấn đề
giáo dục gia đình.
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- Ngoài ra, sự tác động của cha mẹ đối với con cái trong giáo dục
gia đình trong điều kiện mới đang đặt ra nhiều vấn đề m à xã hội học cần
quan tâm như nhân cách của cha mẹ, trình độ, phương pháp nuôi dạy
con, trách nhiệm trợ giúp của xã hội đối với sự giáo dục gia đ ình...

Về dân số - kế hoạch hoá gia đình:

- Hiện nay với tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá ng ày càng cao
đã thu hút dân số từ nông thôn ra thành phố kiếm việc làm, điều đó đã
tạo nên sự bùng nổ dân số tại các đô thị lớn.

- Đây là nơi diễn ra sự phân hoá giai cấp rõ rệt, là hố ngăn giữa kẻ
giàu, người nghèo và là nguyên nhân của nhiều tệ nạn xã hội, ảnh
hưởng đến cuộc sống gia đ ình và toàn xã hội.

- Chất lượng cuộc sống của gia đ ình, cá nhân phụ thuộc phần lớn
vào đời sống xã hội đương đại, cho nên việc kế hoạch hoá gia đ ình là
một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất l ượng cuộc
sống giữa gia đình và xã hội.

- Nhiệm vụ của gia đình trong vấn đề dân số kế hoạch hoá l à
nghiên cứu quy mô gia đình trong mối quan hệ tái sản xuất con ng ười
trong hiện tại và tương lai để nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của
con người, từ đó đưa ra các chính sách giảm sinh, tăng sinh và bình ổn
việc sinh đẻ trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

- Cần phải vận động các tầng lớp nhân dân tham gia công tác dân
số - kế hoạch hoá gia đình nhằm nâng cao tri thức cho xã hội, đồng thời
cần nghiên cứu xây dựng hệ thống chính sách x ã hội phù hợp để vận
động toàn dân tham gia công tác dân s ố - kế hoạch hoá gia đình hiệu
quả.

II. XÃ HỘI HỌC NÔNG THÔN
1. Khái quát chung về nông thôn và xã hội học nông thôn
Khái niệm nông thôn:

- Theo cách hiểu thông thường thì nông thôn là những vùng cư
dân sinh sống bằng nghề nông nghiệp, dựa v ào tiềm năng của môi
trường tự nhiên để sinh sống và tạo ra của cải mới trong môi tr ường tự
nhiên đó, từ hái lượm những của cải tự nhiên sẵn có, dần dần tiến lên
canh tác, tái tạo ra của cải để nuôi sống m ình.
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- Đó là hiểu theo nghĩa đơn giản, còn trong thực tế nông thôn là
một hiện tượng xã hội phức tạp hơn nhiều.

a) Khái niệm xã hội học nông thôn
Nếu xã hội học nói chung được xem như một hệ thống xã hội thì

xã hội học nông thôn cũng được xem như là một hệ thống xã hội nông
thôn.

Xã hội học nông thôn là khoa học nghiên cứu các vấn đề, các sự
kiện và những tính quy luật đặc thù của hệ thống xã hội nông thôn, xét
trong toàn bộ tính chỉnh thể và phức tạp, đa dạng và phong phú của nó
trong hiện thực.

b) Vài nét về sự ra đời của xã hội học nông thôn
Xã hội học nông thôn là một chuyên ngành của xã hội học và là

một ngành khoa học còn rất non trẻ. Nó mới phát triển rầm rộ nhất
trong mấy thập niên vừa qua.

Chuyên ngành xã hội học nông thôn được hình thành sớm nhất ở
Mỹ từ những năm cuối thập niên thứ hai của thế kỷ XX, sau đó lan tr àn
sang châu Âu và toàn thế giới cho đến ngày nay.

c) Đối tượng nghiên cứu của xã hội học nông thôn
Phạm vi nghiên cứu của xã hội học nông thôn là bao quát toàn bộ

xã hội nông thôn, cụ thể tập trung nghi ên cứu các mặt cơ bản của nông
thôn bao gồm:

Nghiên cứu tính quy luật của xã hội nông thôn các quy luật chung.
Quy luật đặc thù, quy luật chức năng, quy luật vận động lịch sử x ã hội
nông thôn, quy luật nhân quả của xã hội nông thôn.

Nghiên cứu những hiện tượng xã hội nông thôn, những vấn đề liên
quan đến sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội nông thôn, mối
quan hệ giữa nông thôn với các lĩnh vực khác.

Nghiên cứu các chính sách kinh tế xã hội đối với nông thôn, cơ sở,
phương pháp luận khoa học xã hội của chiến lược và sách lược cải tạo
nông thôn cũ, xây dựng nông thôn  mới.

d) Những đặc trưng cơ bản của xã hội nông thôn
Môi trường gần gũi với tự nhiên (sự cân bằng về sinh thái tự nhi ên

của địa bàn nông thôn).
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Kinh tế nông thôn:
- Nông nghiệp là sơ sở kinh tế chính của xã hội nông thôn, chủ

yếu là sản xuất nông nghiệp, sản xuất nhỏ mang tính tự cung, tự cấp v à
các hình thức tổ chức sản xuất trước đây như hợp tác xã, nông trại.

- Hiện nay, do sự chuyển đổi cơ chế, kinh tế nông thôn đang phát
triển hết sức đa dạng. Các tổ hợp công nghiệp nhỏ xuất hiện d ưới các
hình thức khác nhau như hợp tác, trang trại, các xưởng công nghiệp nhỏ
và các tiểu chủ, tiểu thương đã hình thành và đang phát triển ở nông
thôn.

- Như vậy, kinh tế nông thôn đang phát triển rất đa dạng, thị
trường cũng đã phát triển và đang có xu hướng phát triển kinh tế hộ gia
đình. Đây là hình thức cơ bản nhất trong xã hội nông thôn tương lai.

Chính trị nông thôn:
- Hệ thống chính trị nông thôn là hệ thống tự quản, chủ yếu là xóm

làng, lệ làng với sự tham gia của các thành viên vào bộ máy lãnh đạo ở
xã như bí thư, chủ tịch… Ngoài ra còn có các hoạt động khác như bầu
cử, hội họp (trong họ, tộc).

- Các làng xã Việt Nam vốn hình thành từ rất lâu đời trong lịch sử
cho nên yếu tố dòng họ huyết thống rất mạnh, có thể chi phối nhiều hoạt
động của làng xã, đôi khi trở thành yếu tố quyết định mà luật pháp bị
đứng ngoài đời sống chính trị xã hội của địa phương (ở các nước
phương Tây, yếu tố này không đáng kể).

Văn hoá nông thôn:
- Cơ sở chủ yếu là văn hoá dân gian, có tính ch ất truyền miệng.

Đơn vị của văn hoá nông thôn là văn hoá làng xã. Hầu hết các làng xã ở
Việt Nam từ xưa tới nay đều có đình (nơi hội họp của làng), chùa, nhà
thờ, đền thờ (thờ thành hoàng làng hoặc các nhân vật có công lớn với
làng nước), miếu thờ (thờ quỷ thần), nh à thờ họ (nơi hội họp của dòng
họ) và bàn thờ của mỗi gia đình để thờ cúng gia tiên.

- Như vậy, nét đặc trưng của văn hoá nông thôn là các phong tục
tập quán và các lễ hội của riêng mỗi làng, mỗi vùng.

- Người dân nông thôn vốn chất phác, thật th à và tình cảm, quan
hệ xóm làng sâu nặng trên cơ sở huyết thống, dòng họ, nhưng ít giao
thiệp, nhận thức hạn chế.
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- Gia đình nông thôn là gia đình nhiều thế hệ (gia đình truyền
thống), vai trò người đàn ông được đề cao.

- Tôn giáo ở nông thôn phát triển mạnh, tín ng ưỡng thường hay
gắn với mê tín dị đoan.

- Dịch vụ ở nông thôn hiện nay phát triển nh ưng còn rất nhỏ (thuê
cày, cấy) mà chủ yếu là ở các làng nghề.

e) Đường phân ranh cổ truyền giữa x ã hội nông thôn với xã hội đô
thị

- Xã hội nông thôn khác với xã hội đô thị.
- Xã hội nông nghiệp khác với xã hội công nghiệp.
- Xã hội nông dân khác với xã hội thị dân.
- Cộng đồng xóm làng khác với hiệp hội phố phường.
- Lệ làng khác với luật pháp nhà nước.
- Lối sống nông thôn khác với lối sống th ành thị.
- Văn hoá dân gian khác với văn hoá bác học.
- Văn hoá truyền miệng khác với văn hoá truyền thông đại chúng.
f) Vài nét khái quát về sự hình thành và phát triển nông thôn
Nông thôn ra đời gắn liền với sự phân công lao động x ã hội. Có

thể tóm tắt quá trình phát triển của xã hội nông thôn như sau:
- Thời kỳ công xã thị tộc:

Đây là thời kỳ đầu, con người còn sống thành bầy, đàn, dựa vào
thiên nhiên để săn bắt, hái lượm.

- Thời kỳ công xã nông thôn:

Dần dần do sự phát triển các quan hệ x ã hội và hoạt động xã hội,
đã xuất hiện hình thức công xã nông thôn (trong công xã nông thôn,
thời kỳ này chủ yếu là quan hệ giữa địa chủ và nông dân).

- Thời kỳ văn minh nông thôn (từ x ã hội nông nghiệp sang xã hội
công nghiệp):

Thời kỳ này, trong xã hội nông thôn đã có sự phân hoá, phân công
lao động rõ rệt trong cư dân nông thôn. Do sự phát triển trình độ sản
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xuất của cư dân nông thôn về kỹ thuật, văn hoá và xã hội, một số gia
đình và một số người đã tách khỏi sản xuất nông nghiệp sang l àm thủ
công nghiệp hoặc buôn bán.

Mặt khác, quá trình đô thị hoá nông thôn đã hình thành nên các
khu công nghiệp, thu hút lao động trong nông nghiệp. Cũng do nhu cầu
của sự phát triển của xã hội nông thôn nên đã xuất hiện thêm nhiều
ngành nghề khác nhau như giáo viên, thầy thuốc, thương nghiệp, quản
lý và làm khoa học kỹ thuật.

Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học
công nghệ hiện đại, nhiều công nghệ ti ên tiến đã thâm nhập vào nông
thôn (điện khí hoá, cơ giới hoá, giao thông vận tải phát triển, ph ương
tiện thông tin liên lạc cũng phong phú), thêm vào đó là người dân nông
thôn lúc này được trang bị kiến thức khoa học (trí thức hoá nông dân)
làm cho đời sống xã hội nông thôn ngày càng phát triển, các quan hệ xã
hội thêm đa dạng và phong phú hơn, bộ mặt xã hội nông thôn cũng từ
đó ngày càng thay đổi.

2. Hệ các vấn đề nghiên cứu của xã hội học nông thôn
a) Nhóm thứ nhất (nghiên cứu tính chỉnh thể)
Nhóm này tập trung nghiên cứu các vấn đề tương quan tương tức

giữa xã hội nông thôn với môi trường, cụ thể là:

- Nghiên cứu hệ thống quan hệ xã hội nông thôn với bên ngoài
nông thôn (xã hội đô thị).

- Nghiên cứu quá trình xã hội hoá nông thôn.
- Nghiên cứu quá trình đô thị hoá nông thôn.
- Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của nông thôn.
- Nghiên cứu vai trò vị trí của nông thôn đối với xã hội.
- Đảm bảo công bằng sinh thái nhân vă n ở địa bàn nông thôn và cả

địa bàn đô thị.
b) Nhóm thứ hai (nghiên cứu tính phức thể)
Nhóm này tập trung các vấn đề tương quan tương tác trong nội bộ

xã hội nông thôn, nghĩa là nghiên cứu con người nông thôn và các quan
hệ cụ thể như:
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- Vị trí vai trò của các cá nhân trong xã hội nông thôn (nông dân,
thợ thủ công, thương nhân, tri thức), nhân quyền, nhân văn và nhân đạo.

- Các cơ cấu nhân khẩu, lao động, nghề nghiệp, phân tầng x ã hội
của các nhóm xã hội nông thôn, thực trạng và xu hướng biến đổi của
chúng.

- Các thiết chế xã hội nông thôn như chính trị, kinh tế, gia đình, y
tế, tôn giáo, giáo dục, khoa học, thể thao, thực trạng v à xu hướng biến
đổi của chúng.

- Nghiên cứu các vấn đề khác như lối sống nông thôn, văn hoá
nông thôn và văn minh nông nghi ệp, tổ chức và quản lý xã hội nông
thôn.

3. Xã hội nông thôn Việt Nam
a) Những đặc điểm của xã hội nông thôn Việt Nam
- Kinh tế:
Ở Việt Nam, nông thôn đã trải qua những biến đổi xã hội căn bản,

nhưng chủ yếu vẫn là xã hội nông nghiệp. Kết cấu kinh tế x ã hội cơ bản
là tiểu nông trồng lúa nước mà chủ yếu là tự túc, tự cấp và nó được mô
hình hoá bằng hình tượng: “Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”.

- Chính trị:
Ở nông thôn Việt Nam, gia đ ình được coi là một đơn vị kinh tế xã

hội căn bản và chủ yếu để tạo nên các trục chính cho các quan hệ khác
như dòng họ, phe, giáp, xóm làng và xã hội. Hệ thống quyền lực ở nông
thôn được khẳng định bằng quan hệ quân thần (vua tôi) v à quan hệ phụ
tử (cha con). Dưới nữa là các đại biểu đóng các vai trò tộc trưởng, chi
trưởng, gia trưởng… đều tham gia vào các hệ thống quyền lực ở cộng
đồng nông thôn như phe, giáp, xã trưởng. Tất cả tạo thành cộng đồng
xóm làng hết sức chặt chẽ theo nghi thức Nho giáo.

- Văn hoá - xã hội:
Văn hoá - xã hội nông thôn  Việt Nam đi theo nguy ên tắc Nho

giáo. Người đàn ông thường đóng vai trò  chủ yếu cha - chồng - con trai
- con trưởng - cháu đích tôn. Để làm trường tồn đời sống gia tộc th ì việc
sinh con trai đã trở thành mục tiêu trong thiết chế gia tộc (ngày nay còn
ảnh hưởng lại rất nhiều). Vai trò người phụ nữ là thứ yếu “xuất giá tòng
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phu”. Tất cả nghi lễ, tín ngưỡng đó đã trở thành quy tắc thiêng liêng
không bàn cãi, buộc con người phải chấp nhận.

b) Sự hình thành và phát triển của xã hội nông thôn Việt Nam
Sự hình thành và phát triển của xã hội nông thôn Việt Nam cũng

giống như sự hình thành và phát triển của xã hội nông thôn nói chung.
Song nó còn có nét đặc thù riêng và được thể hiện qua các yếu tố dưới
đây:

- Truyền thống bản địa:
Nông thôn, nông nghiệp truyền thống với đặc trưng là trồng lúa

nước và chăn nuôi thuần tuý là chủ yếu với phương thức sản xuất thủ
công( con người, con trâu, cái bừa).

- Về văn hoá:
Có sự hỗn dung pha tạp văn hoá Trung Hoa v à Ấn Độ (Nho giáo,

Phật giáo).
Truyền thống cách mạng: Nông thôn  Việt Nam tuy thuần tuý

song có một bản lĩnh dân tộc vững vàng. Điều đó được thể hiện qua hai
cuộc cách mạng là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân v à cách mạng
xã hội chủ nghĩa.

Nông dân Việt Nam đã cùng với giai cấp công nhân trở thành lực
lượng chính trong phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc và xây
dựng đất nước tươi đẹp.

c) Phương hướng xây dựng và phát triển xã hội nông thôn Việt
Nam hiện nay

Nông thôn Việt Nam đang trong tiến tr ình đổi mới kinh tế-xã hội
chung với quá trình đổi mới của cả nước. Nhiệm vụ lịch sử của công
cuộc đổi mới kinh tế xã hội ngày nay là khắc phục khủng hoảng kinh tế
xã hội, đồng thời tạo điệu kiện tiền đề đầy đủ cho quá tr ình phát triển
kinh tế, xã hội trong tương lai.

Với ý nghĩa đó, chiến lược phát triển xã hội nông thôn ở nước ta
tập trung vào một số điểm cơ bản có tính định hướng sau đây:

- Xuất phát từ kết cấu kinh tế cơ bản là tiểu nông sản xuất nhỏ, tự
quản làng xã, xây dựng mô hình kết cấu kinh tế xã hội nông nghiệp mở
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rộng (nông - công - thương), có kế hoạch xoá đói giảm nghèo nông
thôn.

- Thực hiện kế hoạch hoá dân số nhằm hạ thấp tỷ lệ tăng dân số
đồng thời tăng chất lượng dân số ở nông thôn (nâng cao dân trí, tri thức
cho dân).

- Về tổ chức:

Tự quản làng xã lồng ghép với nhà nước để quản lý xã hội ở nông
thôn.

- Về văn hoá:
Văn hoá dân gian lồng ghép với văn hoá bác học để xây dựng đời

sống văn hoá phong phú cho xã hội nông thôn.
Tóm lại:
Xã hội nông thôn Việt Nam trước đây đã phải trả giá với đường

lối quá độ kiểu cũ cho nên đã bị rơi vào khủng hoảng mô hình phát triển
kinh tế - xã hội. Ngày nay nông thôn  Việt Nam đang cùng với cả nước
thực hiện đường lối quá độ kiểu mới, chuẩn bị tiền đề, điều kiện cho sự
phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai, chắc chắn sẽ xây dựng thành
công xã hội nông thôn hiện đại và tiên tiến.

III. XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ
1. Khái niệm và đối tượng nghiên cứu xã hội học đô thị
Xã hội học đô thị là một nhánh của xã hội học chuyên biệt, nghiên

cứu về nguồn gốc, bản chất và các quy luật phát triển và hoạt động của
đô thị.

a) Khái niệm đô thị và xã hội học đô thị
Khái niệm đô thị:
Đô thị là một điểm dân cư hiện đại, là nơi tập trung những dân cư

có những hoạt động phi nông nghiệp (chiếm 80%), thực hiện các chức
năng sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ v à là nơi tập
trung chức năng quản lý hành chính của một địa phương. Đó còn là
trung tâm chính tr ị, kinh tế, văn hoá, khoa học của một v ùng lãnh thổ
nhất định.
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Như vậy, đô thị có nét nổi bật là tập trung những dân cư có các
hoạt động phi nông nghiệp (chiếm từ 70 -80%). Họ là những người thực
hiện những chức năng khác nhau như sản xuất trong nhà máy, các
ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trong các hộ gia đ ình, hoạt động giao
thông vận tải dưới các hình thức khác nhau như xích lô, xe bò, lái xe
hơi, xe ôm và các dịch vụ thuê mướn… Chỉ xét riêng các yếu tố ấy
cũng có thể thấy đô thị hết sức đa dạng và phức tạp.

Xã hội học đô thị:
- Là một nhánh của xã hội học chuyên biệt, xã hội học đô thị

nghiên cứu về nguồn gốc, bản chất và các quy luật phát triển và hoạt
động của đô thị.

- Vì vậy, nghiên cứu xã hội đô thị là một bộ phận cần thiết trong
sự phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ quan trọng với chính đô thị ấy,
mà còn đối với cả một quốc gia.

b) Đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị
Phạm vi nghiên cứu của xã hội học đô thị là xã hội đô thị, trong đó

yếu tố phi nông nghiệp là cơ bản. Cụ thể là, nghiên cứu đô thị mà trong
đó tập trung lý giải bản chất đô thị v à môi trường đô thị.

Với đối tượng như trên, xã hội học đô thị có nhiệm vụ nghi ên cứu
những quy luật hình thành phát triển của đô thị và những cộng đồng dân
cư sinh sống trên lãnh thổ đô thị, từ đó đưa ra những dự báo về tương
lai phát triển của đô thị và kiến nghị các biện pháp khắc phục những
mặt hạn chế để xây dựng đô thị trong thế ổn định v à phát triển.

2. Hệ các vấn đề nghiên cứu của xã hội học đô thị
Hệ các vấn đề nghiên cứu của xã hội học đô thị bao gồm:
- Nghiên cứu quá trình đô thị hoá.
- Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của đô thị được thể hiện

cụ thể ở hai mặt chất và lượng.
- Nghiên cứu quá trình đô thị hoá về mặt định lượng và định tính;
- Nghiên cứu mô hình siêu đô thị.
Nghiên cứu về cơ cấu đô thị, gồm có:
- Về không gian vật chất đô thị;
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- Về cơ cấu nghề nghiệp, phân bố dân c ư xã hội trên địa bàn đô
thị;

- Về tính cơ động xã hội;
- Về sự phân tầng xã hội…
- Nghiên cứu về văn hoá, lối sống đô thị.
Nghiên cứu về quản lý và điều khiển đô thị.
Nghiên cứu về mô hình các đô thị…
3. Lịch sử hình thành và phát triển đô thị
a) Khái quát quá trình hình thành và phát tri ển của đô thị
Đô thị xuất hiện rất sớm trong lịch sử, có thể khái quát mô h ình

phát triển của đô thị bằng các mốc lịch sử sau đây:
- Thời kỳ thứ nhất:
 Được bắt đầu từ thời kỳ công x ã nông thôn đến xã hội có sự

phân chia giai cấp. Đây là thời kỳ của các thành phố tiền tiểu thủ công
nghiệp, với các đặc điểm nổi bật l à:

 Sản xuất chủ yếu vẫn là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn
rất nhỏ cho nên đô thị vẫn hoà đồng với nông thôn.

Đường sá, nhà cửa chật hẹp, mức độ ô nhiễm cao.
 Vị trí các thành phố phụ thuộc vào yếu tố địa lý (những nơi

thuận tiện giao thông, giao lưu buôn bán, trao đổi)
 Điển hình thành phố là những người giàu là giai cấp thống trị.
+ Thời kỳ này đô thị là một bộ phận của văn minh nông nghiệp,

nông thôn và đô thị chưa tách khỏi nhau, nếp sống còn hoà hợp.
- Thời kỳ phát triển thứ hai :

+ Đây là thời kỳ của các thành phố Trung cổ (từ thế kỷ XV-
XVIII) và các giai đoạn sụp đổ của đế chế La Mã với các đặc điểm sau:

 Tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nhẹ phát triển rất mạnh.
 Quá trình khai phá đất đai nông nghiệp phát diễn ra mạnh.
 Đã có sự thuê mướn nhân công, giao lưu, buôn bán cũng rất phát

triển.



168

+ Các thành phố được xây dựng kiên cố, là nơi ở của lãnh chúa
phong kiến và tăng lữ. Trung tâm thành phố là cung vua, nhà thờ, và
các toà nhà của lãnh chúa.

+ Thời này đô thị đã có vai trò to lớn đối với nông thôn. Quy mô
thành phố ngày một mở rộng, dân số tăng nhanh đ ã thu hút được quá
trình di dân từ nông thôn ra thành thị.

- Thời kỳ phát triển thứ ba (khoảng thế kỷ XIX cho đến  ngày nay):

+ Đây là thời kỳ phát triển cực mạnh của các th ành phố công
nghiệp hoá hiện đại hoá. Đặc điểm của đô thị này là:

 Công nghiệp phát triển rất mạnh, nông nghiệp đ ã mang tính chất
thương mại. Hệ thống giao thông phát triển nhanh.

 Hệ thống thông tin liên lạc ra đời và ngày càng phát triển.
 Các nhà máy lớn chiếm ưu thế ở các thành phố.
 Chợ và hệ thống dịch vụ phát triển, dân số tiếp tục tăng nhanh,

đời sống xã hội ngày càng phong phú đa dạng.
 Các đô thị đã phát triển đồng đều trên toàn lãnh thổ các quốc gia.
+ Đây là thời kỳ của khoa học công nghệ tin học. Đời sống kinh tế

xã hội ngày càng được nâng cao cả về số và chất lượng. Dịch vụ phát
triển mạnh mẽ, từ đó kéo theo sự thay đổi về cấu trúc đô thị.

b) Quá trình đô thị hoá trên thế giới
Quá trình đô thị hoá là sự di dân từ nông thôn ra thành thị, là sự

tập trung ngày càng nhiều những cư dân sống trong các vùng lãnh thổ,
địa lý hạn chế được gọi là các đô thị, đó cũng là quá trình gia tăng tỷ lệ
dân cư đô thị trong tổng số dân cư của một quốc gia.

Lịch sử loài người đã chứng kiến hai cuộc cách mạng đô thị lớn,
đó là:

- Cuộc cách mạng đô thị lần thứ nhất diễn ra từ 8.000 năm tr ước
công nguyên vào thời kỳ đồ đá mới.

- Lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện một khu định c ư kiểu đô thị,
đó là thành phố Jericho (phía Bắc Biển chết thuộc Israel) với dân c ư
khoảng 600 người.
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- Cuộc cách mạng đô thị lần thứ hai bắt đầu từ giữa thế kỷ XVIII
(1750) ở châu Âu, sau đó lan sang Bắc Mỹ. Đây l à hệ quả tất yếu của
quá trình công nghiệp hoá. Quá trình đô thị hoá đã trở thành hiện tượng
xã hội nổi bật.

Ngày nay, các nhà khoa học đang nói tới cuộc cách mạng đô thị
lần thứ ba. Nó đang diễn ra trong các n ước thuộc thế giới thứ ba (dân số
đô thị chiếm gần 30% trong toàn bộ dân số). Đây là thời kỳ phát triển
của các thành phố công nghiệp hiện đại.

Như vậy, từ các cuộc cách mạng đô thị  tr ên thế giới đã diễn ra
theo xu thế phát triển chung của xã hội từ đó có thể chia quá tr ình đô thị
hoá trên thế giới thành ba thời kỳ:

- Thời kỳ thứ nhất:
Đây là thời kỳ đô thị hoá tiền công nghiệp, với chiếc xa quay, biểu

trưng của nền văn minh nông nghiệp ứng với cuộc cách mạng thủ cô ng
nghiệp.

- Thời kỳ thứ hai:

Đây là thời kỳ đô thị hoá công nghiệp với động c ơ máy hơi nước
biểu trưng của nền văn minh công nghiệp - tương ứng với thời kỳ cách
mạng kỹ  thuật lần thứ hai (cách mạng công nghiệp).

- Thời kỳ đô thị hoá hậu công nghiệp :

Đây là thời kỳ phát triển đô thị với chiếc máy tính điện tử biểu
trưng của nền văn minh khoa học công nghệ hoặc văn minh tin học,
tương ứng với thời kỳ cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba (cách
mạng khoa học công nghệ hiện đại) v à ở mỗi nền văn minh đều tạo ra
một phong cách ăn ở, làm việc thích hợp, một sự phân bố dân c ư và cấu
trúc đô thị thích ứng với nó.

Như vậy, có thể nói quá tr ình đô thị hoá là quá trình lịch sử xuyên
suốt ba cuộc cách mạng đô thị, m à trong đó nổi bật lên các điểm sau
đây:

- Các dòng di cư mạnh mẽ từ nông thôn vào thành thị khiến cho tỷ
lệ dân cư tăng nhanh. Số lượng đô thị mới xuất hiện ngày càng nhiều.
Các đô thị cũ ngày càng lớn lên và phình to dần ra.
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- Đời sống xã hội dần dần mang tích chất đô thị nhiều h ơn nông
thôn với các hiệp hội phố phường. Hàng loạt các cơ quan chức năng ra
đời, tạo nên các mối quan hệ xã hội, phong phú hơn, cũng ở đó đang
diễn ra sự phân cực xã hội ngày càng mạnh mẽ giữa kể giàu với người
nghèo.

Tóm lại, có thể nói quá tr ình đô thị hoá là một quá trình mang
nhiều mâu thuẫn vừa là nơi phát sinh ra ánh sáng, v ừa là nơi có nhiều
bóng tối, vừa là thiên đường những cũng vừa là địa ngục.

4. Quá trình hình thành và phát tri ển đô thị ở Việt Nam
a) Quá trình hình thành và phát tri ển đô thị ở  Việt Nam
Ở Việt Nam và một số nước đang phát triển quá tr ình đô thị hoá

diễn ra tương tự như nhiều nước phát triển “đô thị hoá quá tải”, song
Việt Nam có những đặc thù riêng.

Có thể điểm qua một cách sơ lược quá trình đô thị hoá ở Việt Nam
bằng các mốc lịch sử nổi bật sau đây:

- Thời kỳ phong kiến (từ năm 1858 trở về tr ước):
+ Các thành thị Việt Nam thời kỳ này chủ yếu là các thành thị

hành chính và thương mại. Nó được hình thành trên cơ sở những thành
luỹ lâu đài của vua chúa phong kiến trên những khu vực có điều kiện tự
nhiên thuận lợi cho giao lưu buôn bán.

+ Về kinh tế, trong khuôn khổ nền kinh tế tiểu nông đóng kín.
+ Về chính trị - xã hội,quan hệ cộng đồng làng, xã chiếm ưu thế

tuyệt đối. Thành thị lúc này không có vai trò và địa vị kinh tế đối với
nông thôn và xã hội nói chung.

+ Như vậy, thời kỳ này do chính sách của các triều đại phong kiến
là luôn bảo vệ quyền lợi cho nền kinh tế tiểu nông Việt Nam cho n ên
thường xuyên kiềm chế sự phát triển của các đô thị với những thiết chế
chặt chẽ. Điều đó được thể hiện ở ba đặc điểm sau:

 Thứ nhất, quốc sách “Dĩ nông vi bản - dĩ thương vi mạt” (trọng
nghề nông ức chế nghề thương) đã ăn sâu vào tâm lý con người Việt
Nam, mặc dù, về hoạt động kinh tế vẫn thừa nhận “ phi thương bất phú”.

 Thứ hai, nhà nước quân chủ không có các đô thị đ ược quyền tự
quản như ở châu Âu mà muốn tự mình kiểm soát chặt chẽ và có hệ
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thống để nắm trọn vẹn phần kiểm soát v à khai thác các đô thị. Hậu quả
là các đô thị kinh tế chỉ phát triển nhất thời rồi dần dần suy thoái hoặc
biến mất và lại hoà vào với nông thôn như thuở ban đầu. Thí dụ: Phố
Hiến, Vân Đồn.

 Thứ ba, nền kinh tế tiểu nông tự cung tự cấp đ ã tạo điều kiện cho
các làng cổ truyền Việt Nam phát triển bền vững, khuyến khích các hoạt
động phi nông nghiệp, đó là các làng nghề, các hiệp hội chợ thủ công,
các chợ làng, hoà trong nông thôn và là m ầm mống của nền kinh tế
hàng hoá sau này (làng Bát Tràng, N ội Duệ, Ninh Hiệp).

+ Tóm lại, đô thị hoá dưới thời phong kiến là sự hoà đồng của
thành thị vào nông thôn.

- Thời kỳ thuộc địa (1858-1954):

+ Sau khi thiết lập chính quyền đô hộ, thực dân Pháp cho xây
dựng các con đường giao thông quan trọng, các th ành phố mới, các
thương cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn cũng được mở rộng ra cho
tàu bè ra vào buôn bán. Vì vậy các đô thị Việt Nam cũng từ đó m à phát
triển lên.

+ Song chính sách thuộc địa nói chung chủ yếu nhằm v ơ vét tài
nguyên thiên nhiên và bóc lột nhân công rẻ mạt. Để khai thác thuộc địa
được dễ dàng, thực dân Pháp đã dùng chính sách “chia để trị”.

+ Vì vậy, các tổ chức huyện tỉnh lúc đó quy mô nhỏ, mạng l ưới đô
thị hành chính nhỏ “sở lỵ” kèm đồn trú được hình thành rải khắp lãnh
thổ đất nước, cơ sở hạ tầng nghèo và kém phát triển.

+ Các thành thị thời kỳ này chưa thu hút  được sự di dân. Như vậy,
thực chất thành thị của Việt Nam thời kỳ thuộc địa n ày chủ yếu là giữ
vai trò trung tâm hành chính, n ơi đồn trú của bộ máy chính quyền thực
dân phong kiến, là trung tâm thương mại và là trạm cuối cùng để vơ vét
tài nguyên mang về chính quốc của thực dân Pháp.

- Thời kỳ 1955-1975:

+ Đây là giai đoạn đặc biệt trong quá trình đô thị hoá ở Việt Nam.
Thời kỳ này, đất nước chia làm hai miền với hai chế độ chính trị, xã hội
khác nhau. Các đô thị ở mỗi miền cũng v ì thế mà đều có nét đặc trưng
riêng.

 Miền Bắc:
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* Tiến hành công nghiệp hoá, các thành phố ngày càng được củng
cố và phát triển. Các trung tâm công nghiệp, các điểm dân c ư kiểu đô
thị cũng dần được hình thành và phát triển.

* Việc phát triển mạng lưới của đô thị đã có ảnh hưởng đến sự
phát triển của nông thôn và toàn bộ xã hội. Song do đặc điểm của cuộc
chiến tranh bảo vệ đất nước cho nên các thành phố ở miền Bắc là quá
trình “giải đô thị”  sơ tán người và các cơ sở về nông thôn để giảm thiệt
hại do cuộc phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ.

* Chính vì vậy, các đô thị ở miền Bắc thời kỳ n ày có quy mô nhỏ
gọn để thực hiện hai chức năng vừa sản xuất vừa chiến đấu. Mỗi th ành
phố là một pháo đài (50 thành phố là 50 pháo đài).

 Miền Nam:
* Do chính sách khủng bố và bom đạn của Mỹ - Nguỵ, đặc biệt là

chiến dịch “bình định nông thôn”, “tát nước bắt cá” của chúng cho nên
ở nông thôn đã xảy ra tình trạng di dân bắt buộc vào thành phố.

* Chính vì vậy, ở miền Nam đã xảy ra quá trình đô thị hoá cưỡng
bức, hàng triệu người dồn về các đô thị như Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần
Thơ làm cho dân số tăng lên gấp hai đến ba lần khiến cho các thành phố
quá tải (từ tỷ lệ dân thành thị là 15% đã tăng lên đến 60% năm 1970 với
mật độ dân số là 34.000 người/km2).

- Thời kỳ 1975 đến nay:
+ Thời kỳ này quá trình đô thị hoá đã lấy lại nhịp độ phát triển

bình thường trong điều kiện hoà bình.

+ Để khôi phục lại đô thị trong điều kiện ho à bình nhiều thành phố
mới ra đời,  nhiều điểm dân c ư của nông thôn trước đây như các thị
trấn, thị tứ thì nay đã trở thành các điểm dân cư đô thị.

+ Mạng lưới đô thị của cả nước có khoảng hơn 500 thành phố, thị
xã, thị trấn. Nhìn chung, các đô thị của Việt Nam từ khi cả nước thống
nhất đến nay đã có nhiều thay đổi.

+ Quá trình đô thị hoá đã được tiến hành nhanh hơn, cao hơn tạo
ra những chuyển biến hết sức căn bản, đặc biệt l à từ năm 1988 trở lại
đây và đồng thời mang một số đặc điểm sau đây:
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 Chức năng của các thành phố về cơ bản vẫn như cũ và phát triển
thêm một số chức năng mới như: du lịch, sản xuất, dịch vụ.

 Quy mô kiến trúc đa dạng phong phú.
 Chức năng vị trí nhà ở thay đổi.
 Đời sống xã hội ngày càng được nâng cao hơn.
Ngày nay do chính sách kinh tế mở cửa, sự phát triển kinh tế h àng

hoá nhiều thành phần tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống đô
thị, tạo nên những biến đổi quan trọng trong c ơ cấu xã hội, cơ cấu lao
động - nghề nghiệp, trong mẫu h ình lối sống đô thị.

Những thay đổi trên đã và đang đặt ra cho các nhà quản lý đô thị
và các nhà xã hội học đô thị những câu hỏi cần phải nghi ên cứu như vấn
đề kiến trúc đô thị, vấn đề quy hoạch giao thông đô thị, vấn đề nhịp
sống đô thị, vấn đề môi trường đô thị, vấn đề dân số đô thị…

b) Đời sống đô thị
Những đặc điểm đời sống đô thị hiện nay:
- Sự biến đổi của cơ cấu xã hội dân cư đô thị:
+ Từ các đô thị trong thời kỳ bao cấp tr ước đây, thành phố của cán

bộ công nhân viên chức nhà nước (viết tắt là cán bộ) với các nghề
nghiệp khác nhau có mức sống b ình quân theo tem phiếu (quy định) nay
chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần (gọi tắt là kinh tế
thị trường), đã làm biến đổi các nhóm xã hội nghề nghiệp.

+ Tỷ lệ dân cư làm việc trong các khu vực ngoài quốc doanh ngày
càng nhiều. Số này phần đông là chuyển từ các thành phần kinh tế quốc
doanh sang, lực lượng lao động từ thành phần kinh tế tập thể (các hợp
tác xã) cũng lần lượt chuyển thành thị dân do sự giải thể các hợp tác x ã.

+ Ngoài ra cơ chế thị trường và quá trình tư nhân hoá đã làm gia
tăng khu vực kinh tế thứ ba đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ, lao động dư
thừa và thất nghiệp ngày càng nhiều, số cư dân (trôi nổi) từ nông thôn
ra làm ăn ở thị thị… ngày càng tăng.

- Sự phân hoá giàu nghèo, phân tầng xã hội trong dân cư đô thị:
+ Do sự tác động trực tiếp của việc cải cách kinh tế đ ã tạo ra sự

phân tầng xã hội và phân hoá giàu nghèo trong dân cư đô th ị, cụ thể là,
ở các đô thị lớn, một bộ phận dân c ư có được những điều kiện chủ quan
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và khách quan thuận lợi nên đã có thể ổn định nhanh cuộc sống gia đ ình
và ngày càng gia tăng mức sống.

+ Trong khi đó, một bộ phận khác trong xã hội không những
không đủ điều kiện để khai thác các vận hội, c ơ may trong cơ chế mới
mà còn bị những điều kiện mới (do sự chuyển đổ i cơ chế) làm cho cảnh
sống của họ ngày càng sa sút, điều đó đã tạo ra một sự phân hoá giàu
nghèo trong cư dân đô th ị và khoảng cách ngày càng gia tăng.

+ Tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà
Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Biên Hoà, Nha Trang do tính phức tạp và
năng động của đời sống đô thị, do tính đa dạng trong c ơ cấu nghề
nghiệp của dân cư, vấn đề phân tầng xã hội, phân hoá giàu nghèo càng
nổi lên mạnh mẽ.

+ Nó tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống x ã hội cũng
như đến cơ may cuộc đời mỗi cá nhân, mỗi nhóm xã hội.

+ Trong kinh tế, phân tầng xã hội được thể hiện ở sự chênh lệch về
thu nhập và thù lao; trong lĩnh vực giáo dục là tình trạng thất học, bỏ
học của số đông con em các gia đ ình nghèo; trong lĩnh vực dịch vụ xã
hội là việc chi phí cho khám chữa bệnh, an ninh, nhà ở không phải ai
cũng đủ tiền chi trả…

- Sự chuyển đổi các định hướng giá trị của các nhóm trong x ã hội:
+ Sự phân hoá xã hội như trên đã kéo theo sự chuyển đổi các định

hướng giá trị trong đời sống đô thị hiện nay, b iểu hiện của nó là trước
đây, các giá trị của cá nhân, gia đ ình, nhóm xã hội và của dân tộc
thường được đề cao.

+ Nó chi phối, chỉ đạo các khuôn mẫu ứng xử của mỗi cá nhân,
mỗi nhóm xã hội trong cộng đồng như đạo đức, nề nếp, gia phong trong
gia đình, ngoài họ tộc, đạo đức xã hội cũng được tôn trọng và được coi
là những giá trị thiêng liêng.

+ Còn ngày nay, thay vào đó là các lợi ích cá nhân, lợi ích vật chất
được phát huy một cách tuyệt đối trong c ơ chế thị trường. Nó đã lấn át
các giá trị văn hoá, tinh thần đích thực của đời sống xã hội.

- Sự thay đổi chức năng, vai trò trong guồng máy điều hành và
quy luật đô thị:

+ Yếu tố này cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến lối sống đô thị.
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+ Các biến đổi này chủ yếu tập trung vào các hệ thống pháp chế
như:

 Hệ thống giáo dục đô thị;
 Hệ thống y tế;
 Hệ thống an sinh xã hội, đảm bảo xã hội;
 Hệ thống pháp luật để nhằm đảm bảo trật tự x ã hội đô thị lành

mạnh.
- Dân số đông, mật độ cư trú cao và sự hỗn tạp về mặt xã hội phức

tạp và đa dạng:
+ Nguyên nhân là do nguồn gốc cư trú và các dòng nhập cư

thường xuyên hoặc di cư con lắc từ nông thôn vào thành thị ngày càng
nhiều đã gây ra sự bùng nổ dân số dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở.

+ Đây cũng là vấn đề quan trọng trong đời sống đô thị hiện nay.
Tóm lại: Đời sống xã hội của các đô thị Việt Nam hiện nay v à các

vấn đề phát triển đô thị đang l à một bức khảm sặc sỡ màu sắc của các
vấn đề kinh tế xã hội đan xen nhau.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu
khảo sát về kinh tế kỹ thuật và xã hội ở đô thị, sẽ giúp cho các giới hữu
trách nhận diện đầy đủ và toàn diện hơn về đô thị Việt Nam hiện nay để
kịp thời vạch ra những đối sách giải pháp, chiến l ược phát triển đô thị
thành công trong tương lai.

c) Vấn đề quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay
Hiện nay trong chiến lược phát triển các khu đô thị, ng ười ta mới

chỉ chú trọng đến chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng như nhà ở, điện,
nước, giao thông vận tải, chứ ch ưa chú ý quan tâm đến các vấn đề như:

- Bộ phận cung cấp kinh tế (vấn đề cung cầu, cun g cho các đô thị,
cầu tại các đô thị).

- Vấn đề nhà ở:
+ Xây dựng các khu chung cư ở các đô thị với những căn hộ hiện

đại thì ai sẽ là người ở.
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+ Và phải có các thiết chế nào để đáp ứng chức năng về nhà ở như
cơ quan, bộ phận bán đất, bán nhà. Biết bao vấn đề tiêu cực nảy sinh
trong lĩnh vực này.

Chính vì vậy, về quản lý và phát triển đô thị hiện nay xin gợi mở
một số vấn đề cơ bản mang tính chiến lược phục vụ trực tiếp cho việc
quản lý, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị của Việt nam.

- Tập trung định hướng chiến lược phát triển về không gian đô thị
trong mối quan hệ kinh tế - xã hội và môi trường.

- Quy hoạch cơ sở hạ tầng (đường sá, nhà cửa, các công trình công
cộng) theo quy mô phát triển của nó tr ên nguyên tắc bảo đảm không
gian, và kiến trúc văn hoá - xã hội truyền thống.

- Duy trì hoặc đổi mới các chức năng thiết chế x ã hội cho phù hợp
với điều kiện đô thị công nghiệp, trung tâm chính trị v à văn hoá như
giáo dục, hệ thống an sinh xã hội, hệ thống pháp luật… để đảm bảo trật
tự xã hội đô thị lành mạnh.

- Chú ý các chính sách xã hội về phúc lợi (nhà cửa, trường học,
phương tiện đi lại, thuốc men y tế) cho các tầng lớp nhân dân đô thị, đặc
biệt là các đối tượng ưu tiên, người có công với cách mạng, trẻ em,
người già cô đơn, bệnh tật nghèo khổ, người vô gia cư và các đối tượng
yếu thế khác.
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Chương X
XÃ HỘI HỌC KINH TẾ

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU XÃ HỘI
HỌC KINH TẾ

1. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học kinh tế
a) Khái niệm xã hội học kinh tế

Xã hội học kinh tế là lĩnh vực nghiên cứu liên ngành của xã hội
học chuyên  nghiên cứu về quy luật, tính quy luật, thuộc tính v à đặc
điểm của sự phát sinh, vận động v à phát triển mối quan hệ giữa con
người, xã hội và kinh tế.

b) Vấn đề nghiên cứu
Mỗi một nhà khoa học xác định loại vấn đề nghiên cứu nhất định

và trong quá trình giải quyết vấn đề này lại làm phát sinh vấn đề khác.
Do đó, cách tốt nhất là phải nắm vững các xác định và cách giải quyết
vấn đề nghiên cứu cơ bản của nó.

Một cách tương tự, vấn đề cơ bản của xã hội học kinh tế là vấn đề
quan hệ “Con người - Kinh tế - Xã hội” có thể được diễn đạt thành
những câu hỏi nghiên cứu khác nhau.

- Quan hệ giữa con người với con người trong quá trình kinh tế,
đặc biệt là trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Quan hệ giữa con người (với tư cách là cá nhân, nhóm, tổ
chức…) với các hoạt động nghề nghiệp, với tổ chức, hệ thống v à thiết
chế kinh tế.

- Mối tương tác giữa một bên là cách quá trình, các yếu tố kinh tế
và một bên là hành vi, hoạt động của các cá nhân, nhóm x ã hội.

- Mối quan hệ trên các cấp độ vi mô, vĩ mô giữa xã hội, kinh tế và
con người.

Mối quan hệ trên cấp độ vi mô, vĩ mô có thể thấy r õ qua các câu
hỏi sau: Tại sao trên thế giới có một số nước giàu và nhiều nước khác
lại nghèo? Tại sao một số quốc gia phát triển nhanh chóng với tr ình độ
cao về hiện đại hoá và công nghiệp hoá, còn một số nước  khác lại luẩn
quẩn trong vòng đói nghèo và lạc hậu?
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Như vậy, dưới góc độ của xã hội học, kinh tế là hiện tượng xã hội
đóng vai trò là cơ sở, nền tảng, con đường, cơ chế, điều kiện để thông
qua đó mối giữa hệ giữa con người và xã hội hình thành và biến đổi. Xã
hội học kinh tế giúp ta lý giải đ ược sự phân tầng xã hội và sự biến đổi
xã hội trên cấp độ vĩ mô. Nghiên cứu xã hội học giúp ta nhận thức thức
rõ hơn, đầy đủ hơn về mối quan hệ giữa con người và xã hội được xác
định là đối tượng nghiên cứu của khoa học xã hội học.

c) Quan niệm về đối tượng nghiên cứu của xã hội học
- Quan niệm thứ nhất cho rằng xã hội học kinh tế là lĩnh vực

nghiên cứu xã hội học về quá trình và hiện tượng kinh tế. Cụ thể hơn,
đó là việc vận dụng các quan điểm, phạm tr ù, khái niệm, lý thuyết, mô
hình xã hội học để tìm hiểu, giải thích và dự báo về các sự vật, hiện
tượng, quá trình liên quan tới sản xuất, phân phối, trao đổi v à tiêu dùng
các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ.

Một số nhà nghiên cứu theo quan niệm này, một mặt phê phán
những hạn chế lý thuyết của các nh à kinh tế học về quá trình kinh tế và
hành vi kinh tế. Mặt khác, họ tập trung vào phân tích các yếu tố xã hội
và văn hoá ảnh hưởng tới cấu trúc nền kinh tế.

- Quan niệm thứ hai, xã hội học kinh tế chủ yếu nghiên cứu các
khía cạnh xã hội, “mặt xã hội”, “cái xã hội” của hiện tượng, quá trình
kinh tế. Các nhà xã hội học theo hướng này cho rằng họ chỉ nghiên cứu
những khía cạnh nào mà các nhà kinh tế học ít quan tâm chú ý.

So với quan niệm thứ nhất, quan niệm này đã xác định rõ hơn
phạm vi đối tượng nghiên cứu của xã hội học kinh tế.

- Quan niệm thứ ba cho rằng các hành vi kinh tế không biệt lập mà
gắn liền với các hành vi xã hội và luôn diễn ra trong môi trường đạo
đức, văn hoá, chính trị. Đối tượng của xã hội học kinh tế là mối quan hệ
giữa bộ phận kinh tế với tổng thể hệ thống x ã hội, giữa tiểu hệ thống
kinh tế với các tiểu hệ thống xã hội tạo thành xã hội tổng thể toàn vẹn.

- Quan niệm thứ tư coi đối tượng nghiên cứu của xã hội học kinh
tế là quy luật của sự phát sinh, biến đổi mối quan hệ của x ã hội, kinh tế
và con người

Qua việc xem xét các quan niệm nêu trên ta thấy, tuy các tác giả
khác nhau nhấn mạnh yếu tố này hay khía cạnh kia của hiện thực kinh
tế-xã hội của con người, nhưng đều thống nhất với nhau ở vấn đề c ơ
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bản của xã hội học kinh tế. Đó là vấn đề mối quan hệ của của xã hội -
kinh tế - con người.

2. Nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học kinh tế
Xã hội học kinh tế có nhiệm vụ phát triển tri thức khoa học x ã hội

học và gợi mở suy nghĩ về những vấn đề và các vấn đề xã hội của đời
sống kinh tế. Việc xác định các nhiệm vụ cụ thể phụ thuộc v ào nhiều
yếu tố trong điều kiện lịch sử x ã hội cụ thể.

Nhiệm vụ của xã hội học kinh tế là nghiên cứu:
- Đặc điểm và tính chất tác động qua lại g iữa cá nhân với cá nhân

trong quá trình sản xuất, giữa con người và kinh tế trong xã hội.
- Đặc điểm và tính chất của các mối quan hệ giữa x ã hội và kinh

tế.
- Các yếu tố xã hội quy định nội dung, h ình thức tổ chức hoạt

động lao động sản xuất và cấu trúc kinh tế trong xã hội.
- Nguyên nhân và điều kiện xã hội tác động tới các kiểu hoạt động

kinh tế với tính cách là các kiểu hành động xã hội.
- Quy luật và xu hướng diễn biến, vận động của hệ thống kinh tế

với tư cách là hệ thống xã hội.
- Vai trò và chức năng xã hội của tổ chức kinh tế, thiết chế kinh tế

đối với sự ổn định và phát triển đất nước.
- Các khía cạnh xã hội của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh

tế trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế thế giới.
- Tác động xã hội của biến đổi kinh tế với sự biến đổi xã hội, đối

với sự phân tầng xã hội, bất bình đẳng xã hội và công bằng giới.
Tóm lại, xã hội học kinh tế có nhiệm vụ nghi ên cứu lý luận và

thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề x ã hội trong từng bước tăng
trưởng kinh tế trên đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n ước.

3. Quan hệ của xã hội học kinh tế với một số khoa học khác
a) Xã hội học kinh tế và kinh tế học
Mối liên hệ giữa xã hội học và kinh tế học diễn ra theo xu hướng

tạo thành ba lĩnh vực khoa học liên ngành gồm kinh tế học chính
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trị,kinh tế xã hội, xã hội học kinh tế. Thực chất mối li ên hệ này bắt
nguồn từ đặc điểm và tính chất của đối tượng kinh tế

Để giải quyết các vấn đề và các nhiệm vụ cơ bản đó, các lý thuyết
kinh tế học dựa vào những luận điểm gốc sau đây:

- Một là, những luận điểm về  “con người kinh tế”, “hành vi kinh
tế” và “sự lựu chọn duy lý”.

- Hai là, những luận điểm về “trao đổi”, “cạnh tranh” và “thị
trường”.

- Ba là, những luận điểm về “sự tối đa hoá”, “sự tối ưu”, “tính hiệu
quả” và “sự cân bằng”.

Kinh tế học hiện đại dựa trên một niềm tin vững chắc vào khả
năng nghiên cứu và mô hình hoá các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình lựa
chọn, vào khả năng nâng cao được tính hiệu quả của mối quan hệ giữa
một bên là phương tiện và các nguồn lực và một bên là mục đích và lợi
ích kinh tế. Kinh tế học vốn có truyền thống quan tâm tới cá vấn đề x ã
hội, nhất là đối với các nhà kinh tế học lớn.
         Sau gần một thế kỷ vai trò của các yếu tố xã hội đã được thao tác
hoá thành những chỉ báo, chỉ số đo lường sự phát triển kinh tế. Sự quan
tâm của kinh tế học đối với các vấn đề kinh tế lớn tới mức đ ã xuất hiện
một lĩnh vực nghiên cứu mới “kinh tế học xã hội học” với những đóng
góp to lớn của Gary Becker, người có công lớn nhất trong tiếp cận kinh
tế học vào xem xét các vấn đề xã hội.

b) Xã hội học kinh tế và xã hội học lao động
         Xã hội học kinh tế liên hệ chặt chẽ với các chuyên ngành xã hội
học trong đó có xã hội học lao động. Nói đến kinh tế l à nói đến quá
trình lao động tạo ra sản phẩm, mặc dù không phải loại hoạt động lao
động nào cũng được coi là hoạt động kinh tế. Xã hội học lao động
nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa những người quản lý và những
người chịu quản lý.
         Xã hội học nghiên cứu lao động trong mối quan hệ với h ành động
xã hội, tương tác xã hội, thiết chế xã hội:

- Sự tác động qua lại giữa lao động v à con người, lao động và sự
phát triển nhân cách.
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- Các mối quan hệ giữa lao động và xã hội
- Hình thức tổ chức và cấu trúc lao động trong xã hội.
- Nguyên nhân và điều kiện xã hội tác động tới quá trình và hoạt

động lao động.
- Quy luật và xu hướng diễn biến, vận động của lao động với t ư

cách là hiện tượng xã hội.
- Vai trò, chức năng của lao động đối với sự ổn định v à phát triển

kinh tế xã hội của đất nước.
- Chính sách xã hội với sự phân công lao động trong nước và quốc

tế.
II. XÃ HỘI, CON NGƯỜI VÀ KINH TẾ
1. Hệ thống xã hội và hệ thống kinh tế

a) Khái niệm hệ thống xã hội
Xã hội học dùng khái niệm hệ thống để chỉ một phức thể các bộ

phận có những đặc trưng sau đây:
- Phụ thuộc lẫn nhau - sự biến đổi bộ phận này làm thay đổi bộ

phận khác
- Cân bằng động - mỗi khi có sự thay đổi, các bộ phận có xu

hướng biến đổi và kết hợp nhau để lập lại trạng thái ổn định
- Chỉnh thể - hệ thống là một chỉnh thể, một toàn thể gồm các bộ

phận liên kết với nhau tạo nên một thực thể tương đối ổn định, bền
vững.
Hệ thống xã hội được hiểu là phức thể bao gồm các cá nhân, các nhóm
xã hội liên hệ với nhau tạo thành một chỉnh thể toàn vẹn. Xã hội học
dùng phương pháp tiếp cận hệ thống để nghiên cứu tính tổ chức và mối
quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nên hệ thống.

b) Hệ thống kinh tế
Khái niệm hệ thống kinh tế:
Theo nghĩa rộng, hệ thống kinh tế là một bộ phận, một “tiểu hệ

thống” của cả hệ thống xã hội. Theo nghĩa hẹp, hệ thống kinh tế là một
thể thống nhất bao gồm các luồng chu chuyển của t ài sản, hàng hóa,
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dịch vụ và các hình thức cơ bản của hoạt động kinh tế, gắn kết chặt chẽ
với nhau và thể hiện ở sự sản xuất, phân phối, ti êu dùng, tích lũy của cải
nhăm thỏa mãn nhu cầu của con người.

Hệ thống kinh tế là chỉnh thể bao gồm các thành phần và các quan
hệ của cá nhân, nhóm và xã hội, được tổ chức lại với nhau thành một
thể thống nhất hướng vào sản xuất sản phẩm, phân phối, cung cấp, ti êu
dùng, tích lũy của cải, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của con
người.

Cấu trúc của hệ thống kinh tế hiện đại bao gồm các tiểu hệ thống
cơ bản, ví dụ như sau:

- Thứ nhất là tiểu hệ thống thị trường thực hiện chức năng phân
phối, chuyển giao và trao đổi sản phẩm, hàng hóa giữa người sản xuất,
kinh doanh, cung cấp và tiêu dùng.

- Thứ hai là tiểu hệ thống tiêu dùng gồm các cá nhân, hộ gia đ ình
và các doanh nghiệp có chức năng tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

- Thứ ba là tiểu hệ thống doanh nghiệp, được xác định là hệ thống
các tổ chức kinh tế, được hiểu là phức thể các quan hệ giữa con người
và xã hội, được tổ chức và định hướng vào việc sản xuất ra của cải và
cung cấp dịch vụ. Theo pháp luật hiện h ành của Việt Nam, doanh
nghiệp được xác định là một tổ chức kinh tế, trong đó diễn ra các hoạt
động sản xuất kinh doanh.

2. Cấu trúc xã hội và cấu trúc kinh tế
a) Cấu trúc xã hội
Cấu trúc xã hội được các nhà nghiên cứu nhất trí coi là phạm trù

cơ bản của xã hội học.Tuy nhiên, các tác giả khác nhau nhấn mạnh các
khía cạnh khác nhau của cấu trúc xã hội.

- Các nhà cấu trúc luận sử dụng khái niệ m cấu trúc xã hội để nhấn
mạnh tới khuôn mẫu của các mối quan hệ x ã hội..

- Các nhà hệ thống luận dùng nó để đề cao tính cấu trúc gắn kết
giữa các bộ phận cấu thành nên một chỉnh thể toàn vẹn.

- Các nhà chức năng luận vận dụng khái niệm cấu trúc x ã hội để
chỉ ra sự cần thiết khách quan, tức l à chức năng của mỗi bộ phận đối
với tổng thể xã hội.
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- Các tác giả của thuyết hành động xã hội sử dụng khái niệm cấu
trúc xã hội để nhấn mạnh yếu tố khuôn mẫu của h ành vi và kiểu tương
tác xã hội giữa các cá nhân.

Cấu trúc xã hội là kiểu mối quan hệ giữa con người và xã hội đã
trở nên bền vững và ổn định, có khả năng định hướng, điều chỉnh và
kiểm soát hành vi, hoạt động của các cá nhân, nhóm v à tổ chức xã hội.

b) Cấu trúc xã hội và hệ thống xã hội
Hệ thống xã hội và cấu trúc xã hội là hai mặt của một hiện thực xã

hội, được các nhà xã hội học xem xét nhiều góc độ khác nhau. Mối
quan hệ giữa cấu trúc xã hội và hệ thống xã hội được khai thác qua khái
niệm “cấu trúc hóa”. Đối với chủ thể cấu trúc x ã hội không chỉ đơn
thuần là thực hiện chức năng kiềm chế hay c ưỡng chế hành động của cá
nhân như quan niệm của một số nhà chức năng luận.

Hệ thống xã hội không đơn thuần là tập hợp các nhân tố mà là mối
quan hệ tương đối ổn định và vững chắc giữa các chủ thể, các tập thể có
tổ chức tạo thành một chỉnh thể. Cấu trúc xã hội có thể trở thành hệ
thống xã hội thông qua quá trình “cấu trúc hóa” trong những điều kiện
và với những cơ chế và phương tiện nhất định.

Theo cấu trúc luận chức năng, mỗi cấu trúc x ã hội thực hiện
những chức năng nhất định cần thiết đối với một hệ thống x ã hội tương
ứng. Talcott Parsons phân biệt 4 loại cấu trúc xã hội phổ biến, có mặt ở
mọi hệ thống xã hội, cụ thể như sau:

- Cấu trúc dòng họ bao gồm các nhóm xã hội được xác định bởi
mối quan hệ huyết thống, ruột th ịt, hôn nhân. Cấu trúc dòng họ tương
ứng với hệ thống dòng họ tất yếu xuất hiện trong xã hội để thực hiện
chức năng tái sản xuất sức lao động : Sinh đẻ, nuôi d ưỡng và chăm sóc
các thành viên.

- Cấu trúc phân tầng xã hội bao gồm các nhóm xã hội được xác
định bởi sự phân bổ các nguồn lực cho các hoạt động khác nhau của họ.
Cấu trúc phân tầng xã hội có tác dụng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn
lực xã hội : Nhóm xã hội nào có năng lực và năng suất lao động cao thì
trả công cao , do vậy thuộc tầng lớp cao trong h ệ thống thang bậc địa vị
xã hội. Tuy nhiên, cấu trúc phân tầng xã hội kiểu đẳng cấp xã hội được
duy trì để củng cố vị thế, vai trò xã hội của tầng lớp trên.
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- Cấu trúc nhà nước bao gồm các nhóm xã hội được xác định bởi
sự đoàn kết, thống nhất của hệ thống quyền lực. Cấu trúc nhà nước nảy
sinh do nhu cầu an ninh,  quốc phòng bảo vệ chủ quyền dân tộc, chống
lại sự can thiệp của nước ngoài và trật tự , ổn định trong nước.

- Cấu trúc tôn giáo bao gồm các nhóm x ã hội được tổ chức bởi sự
thống nhất giá trị giữa hệ thống cá nhân và hệ thống văn hóa. Chức
năng cơ bản của tôn giáo là làm yên lòng,củng cố niềm tin và đem lại ý
nghĩa cuộc sống cho con người.

a) Cấu trúc kinh tế và tiếp cận xã hội học
Talcott Parsons cho rằng cấu trúc kinh tế gồm 4 kiểu cấu trúc có mặt
trong từng hệ thống kinh tế , đó là:

- Cấu  trúc đầu tư thực hiện chức năng thu hút các nguồn lực từ
môi trường xung quanh.

- Cấu trúc sản xuất kinh doanh thực hiện chức năng chế biến
nguyên vật liệu để làm ra các sản phẩm, trao đổi hàng hóa và cung cấp
dịch vụ.

- Cấu trúc tổ chức có chức năng chỉ đạo, quản lý, phối hợp, thống
nhất các hoạt động của các cơ cấu.

- Cấu trúc khuyến khích thực hiện chức năng kích thích các cá
nhân, các nhóm tích cực tham gia hoạt động v ì mục tiêu chung của cả
hệ thống cơ cấu.

3. Con người kinh tế và con người xã hội
a) Con người kinh tế
Kinh tế học cổ điển từng coi con ng ười là thực thể kinh tế hay

“con người kinh tế” với đặc trưng là vị lợi, ích kỷ, luôn tính toán lỗ , lãi,
thiệt, hơn, được, mất. Đó cũng là “nhân vật điển hình” của kinh tế thị
trường. Theo quan niệm “con người kinh tế”, các hành động của cá
nhân và doanh nghiệp tạo thành cơ sở của hệ thống cấu trúc kinh tế vi
mô.

Trong kinh tế học chính trị cổ điển, Adam Smith l à người đầu tiên
phát triển nội dung khái niệm “con người kinh tế” khi ông nhấn mạnh
yếu tố lợi ích kinh tế cá nhân của h ành động kinh tế. Đặc trưng của con



185

người kinh tế là luôn bị thúc đẩy bởi động cơ lợi ích cá nhân, theo
nguyên tắc bỏ ra ít mà thu về nhiều.

Quan điểm “con người kinh tế” là công cụ rất đắc lực trong việc
giải thích hành vi kinh tế và hành động xã hội của các cá nhân. Thực
chất khái niệm “con người kinh tế” chỉ nhấn mạnh vai trò của động cơ
kinh tế cá nhân mà ít nói tới “Chủ thể kinh tế” với tất cả các đặc điểm
và phẩm chất xã hội.

b) Hành động kinh tế
Khái niệm “con người kinh tế” gắn liền với khái niệm “h ành vi

kinh tế” là hành động kinh tế. Ví dụ các lý thuyết x ã hội học kinh tế cổ
điển cho rằng con người kinh tế hoàn hảo thì có khả năng ra quyết định
thuần túy duy lý và thực hiện hành động kinh tế tối đa hóa lợi ích trong
một thị trường hoàn hảo.

Từ góc độ xã hội học hành động kinh tế không những được xem
xét trong bối cảnh của chủ nghĩa duy lý v à những biến đổi kinh tế xã
hội trong điều kiện lịch sử nhất định m à còn được xét trong mối quan hệ
với thiết chế văn hóa, tôn giáo và đạo đức, tinh thần.

Đặc biệt xã hội học coi hành động kinh tế là một dạng hành động
xã hội có thành phần cấu trúc gồm chủ thể, phương tiện, nhu cầu, mục
đích và tình huống. Chủ thể kinh tế có thể là các cá nhân, các nhóm,
đơn vị, tổ chức. Thí dụ ở Việt Nam trong thời gian gần đây, hộ gia đ ình
nông dân đã trở thành đơn vị chủ thể kinh tế cơ bản, tích cực góp phần
chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ
chế kinh tế thị trường ở nông thôn.

Xã hội học kinh tế quan tâm nghi ên cứu đội ngũ các doanh nhân
và nhà doanh nghiệp với tư cách là những chủ thể kinh tế có khả năng
tạo lập doanh nghiệp, đổi mới sản xuất kinh doanh . Các công ty lớn v à
các tổ chức của nha nước là những chủ thể đóng vai trò ngày càng quan
trọng đối với hoạt động kinh tế vĩ mô. Sự h ình thành và tăng trưởng
doanh nghiệp phụ thuộc vào các yếu tố của môi trường kinh tế xã hội và
đặc biệt là chính sách điều tiết của nhà nước và mức độ canh tranh giữa
các doanh nghiệp đang tồn tại trên thị trường.

c) Con người xã hội
Quan niệm con người kinh tế thay đổi theo hướng tính đến các yếu

tố tâm lý xã hội và khái niệm “con người xã hội” ngày càng thu hút sự
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quan tâm của các nhà nghiên cứu . Một số tác giả coi nhân cách v à hệ
giá trị động cơ và những tiểu hệ thống của hệ thống kinh tế x ã hội.

4. Hoạt động kinh tế và thiết chế xã hội
Dựa vào các quá trình kinh tế cơ bản, có thể phân chia hoạt động

kinh tế của cá nhân, nhóm, xã hội thành nhiều loại trong đó cơ bản và
quan trọng nhất là hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu dùng và tích lũy.
Các quá trình hoạt động này gắn kết hữu cơ với nhau. Các hoạt động
kinh tế luôn diễn ra trong khuôn khổ của các thiết chế x ã hội, mà trực
tiếp nhất là các thiết chế kinh tế.

a)  Sản xuất
Hành động kinh tế cơ bản, quan trọng nhất của con người và xã

hội là hoạt động sản xuất ra của cải vật chất. Như đã nêu, các nhà
nghiên cứu phân biệt ba kiểu sản xuất  như sau:

- Sản xuất - tự nhiên tương ứng với nền kinh tế nông nghiệp ;

- Sản xuất - chế tạo tương ứng với nền kinh tế hàng hóa công
nghiệp;

- Sản xuất - dịch vụ tương ứng với nền kinh tế hậu công nghiệp.
Sự biến đổi mạnh mẽ về nội dung v à tính chất sản xuất thể hiện

qua cơ cấu tỷ trọng đơn vị sản phẩm.
Vấn đề chi phí sản xuất luôn l à vấn đề cơ bản mà nhà doanh

nghiệp cần giải quyết để kiếm được lợi nhuận “sát lề” hay “cận biên”
với nguồn lực đã cho có hạn. Đối với yếu tố lao động, các lý thuyết cổ
điển cho rằng lao động chủ yếu phụ thuộc v ào mức và loại tiền công.

Phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, gia đ ình, nhà trường
đều tác động đến ý thức, thái độ, thói quen hoạt động kinh tế. Đồng
thời, khoa học, công nghệ và kỹ thuật cũng trở thành động lực sản xuất.
Do vậy, điều quan trọng và cần thiết là tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng
tới việc phổ biến và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để vừa
rút ngắn thời gian vừa nâng cao hiệu quả v à vừa giảm nhẹ gánh nặng
lao động cho con người.

b) Phân phối, tiêu dùng và tiết kiệm
Phân phối hàng hóa, dịch vụ trong xã hội không chỉ tùy thuộc vào

các bên tham gia, vào quá trình trao đổi trên thị trường mà còn phụ
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thuộc vào những yếu tố khác gồm hệ thống t ài sản, khế ước xã hội, luật
pháp, giá trị, niềm tin. Phân phối gắn liền với sự phân hóa x ã hội và
phân tầng trong xã hội.

Theo mô hình kinh tế cổ điển, các nhà doanh nghiệp phải là người
hiểu biết nhu cầu khách hàng và có khả năng huy động các nguồn lực
để sản xuất ra những mặt hàng mà người tiêu dùng cần. Một số lý
thuyết xã hôi học kinh tế gắn tiêu dùng với thị hiếu của khách hàng.
Những thị hiếu tiêu dùng này đều ảnh hưởng đến biến cầu, biến cung v à
tác động đến các khâu của nền kinh tế. Các nghi ên cứu gần đây cho
thấy tiêu dùng phụ thuộc nhiều vào các yếu tố phi kinh tế.

Nhưng cần chú ý tới sự khác biệt giữa không ti êu dùng và tiết
kiệm, giữa tiết kiệm và đầu tư. Ước tính số tiền nhàn rỗi dưới dạng tiền
mặt, vàng, mỹ kim của người dân Việt Nam lên tới nhiều nghìn tỉ đồng.
Để góp phần khuyến khích đầu t ư trong nước, xã hội học kinh tế cần
tìm hiểu, phát hiện những yếu tố tâm l ý xã hội cản trở việc các cá nhân
bỏ tiền đầu tư vào sản xuất kinh doanh hoặc đơn giản là gửi tiền vào
ngân hàng tiết kiệm.

Trong xã hội nông nghiệp, việc nắm giữ đất đai có ý nghĩa v à giá
trị to lớn quyết định tới vị trí quyền lực v à vị thế xã hội của các nhóm.
Điều này khác với nhu cầu tiêu dùng trong xã hội hiện đại, khi các cá
nhân quan tâm nhiều tới các hàng hóa công nghiệp tiêu dùng và dịch vụ
xã hội. Thông tin đại chúng và hoạt động quảng cáo trở thành những
yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới thị hiếu và hành vi tiêu dùng. Đó chính là
những vấn đề mà xã hội học kinh tế cần quan tâm nghi ên cứu.

Trình độ học vấn là một biến quan trọng ảnh hưởng tới hành vi
tiêu dùng của các cá nhân trong xã hội. Tương ứng với mỗi trình độ học
vấn là một kiểu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ xã hội. Bản thân học vấn,
tri thức cũng là một loại hàng hóa đặc biệt đang được đánh giá và tiêu
dùng theo kiểu đầu tư cho phát triển với mức độ ngày càng cao trong xã
hội.

Gia đình là đơn vị tiêu dùng cơ bản trong xã hội. Nhiều hàng hóa,
dịch vụ được sử dụng chung cho cả gia đ ình. Do đó, quy mô và cấu trúc
gia đình luôn là chủ đề nghiên cứu của xã hội học kinh tế về tiêu dùng.

Một số tác giả tìm hiểu những khía cạnh thời gian v à không gian
của hàng động tiêu dùng. Những vấn đề này rất cần được nghiên cứu để
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làm sáng tỏ chiến lược hành động xã hội của các nhóm trong điều kiện
kinh tế thị trường.

Xã hội học xem xét những khía cạnh văn hóa, giáo dục, sức khỏe
và cấu trúc xã hội chi phối hành vi tiêu dùng của nhóm xã hội nhất định.
Tính tiết kiệm, lo xa ảnh hưởng rõ tới kiểu hành vi và mức tiêu dùng
của nhóm xã hội.

5. Biến đổi kinh tế và biến đổi xã hội
Lý thuyết xã hội học kinh tế giải thích sự nảy sinh, vận động v à

phát triển mối quan hệ giữa hệ thống kinh tế v à hệ thống xã hội, tức là
bàn về sự biến đổi kinh tế - xã hội. Dưới góc độ xã hội học, các lý
thuyết kinh tế từ thuyết trọng nông, trọng th ương, trọng tiền hay các
quan điểm đức trị, nhân trị, pháp trị, kỹ trị đến các lý thuyết hiện đại
đều nhằm mục tiêu giải thích, dự báo mối quan hệ giữa kinh tế v à xã
hội. Mối quan hệ giữa kinh tế v à xã hội hình thành và trải qua các giai
đoạn của tiến trình biến đổi xã hội có quy mô rộng lớn.

a) Xã hội săn bắt và hái lượm
Vào khoảng 300 nghìn năm trước Công nguyên, loài người có trí

khôn đã tiến hóa đạt trình độ phát triển sinh học về căn bản nh ư con
người ngày nay. Nhưng loài người lúc bấy giờ sống bằng hoạt động săn
bắt và hái lượm cho tới thế kỷ VIII trước Công nguyên. Như vậy, tính
đến nay, thời đại tiền sử kéo d ài chiếm tới 97% toàn bộ bề dày thời gian
lịch sử loài người và thời đại văn minh chỉ chiếm 3%.

Theo một số tiêu chuẩn chặt chẽ hiện nay về hoạt động kinh tế,
hoạt động săn bắt và hái lượm thực chất chưa phải là “hoạt động kinh
tế” với tư cách là một lĩnh vực hoạt động khu biệt của đời sống con
người. Tuy nhiên, có thể coi nền kinh tế của xã hội săn bắt, hái lượm là
nền kinh tế mang tính chất “tự nhiên” gồm các hoạt động lấy những g ì
có sẵn từ thế giới tự nhiên bên ngoài. Cách tổ chức sản xuất xã hội
không phải để trao đổi kiếm lợi nhuận m à mọi sản phẩm làm ra được sử
dụng chung; xã hội chưa phân chia giai cấp.

Hệ thống kinh tế “cộng sản nguyên thủy” chưa phân hóa thành
những bộ phận hoạt động và các quá trình sản xuất, tiêu dùng hay dịch
vụ. Nhưng phân công lao động xã hội vẫn xảy ra và chủ yếu dựa vào sự
khác nhau về tuổi tác và đặc điểm cá nhân giữa nam và nữ. Những hình
thức phân công lao động đầu ti ên đã xuất hiện trong xã hội loài người.
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b) Xã hội nông nghiệp
- Xã hội nông nghiệp trồng trọt ;

- Xã hội nông nghiệp làm vườn - chăn nuôi thời đế quốc;

- Xã hội nông nghiệp kiểu phong kiến.
Điều đặc biệt của cấu trúc kinh tế d ưới chế độ phong kiến là xuất

hiện một tầng lớp người lao động tự do - đó là thợ thủ công. Điều đặc
biệt thứ hai là lao động nô lệ bị thủ tiêu.

c) Xã hội công nghiệp
Trong thời kỳ đầu của xã hội công nghiệp, chủ nghĩa tư bản

thương nghiệp ảnh hưởng mạnh mẽ tới cấu trúc kinh tế x ã hội. Tư bản
thương nghiệp thuê công nhân lao động để sản xuất ra sản phẩm rồi
đem bán trên thị trường để thu lợi nhuận. Việc tăng giờ l àm và tăng
cường độ lao động là những hình thức mà các chủ tư bản công nghiệp
áp dụng để nâng cao lợi nhuận. H ình thức tổ chức hoạt động kinh tế nh ư
vậy làm cho sự phân công lao động giữa nam v à nữ trở nên sâu sắc.

Lao động chuyển từ thiết chế gia đ ình sang thiết chế nhà máy đã
làm cho hầu hết những người có sức lao động và có nhu cầu tìm việc
làm đều phải bán sức lao động cho các chủ sở hữu nh à máy, xí nghiệp.
Điều đó làm thay đổi căn bản chức năng kinh tế của thiết chế gia đ ình.
Gia đình không còn là đơn vị sản xuất và thiết chế kinh tế như trong các
xã hội tiền tư bản chủ nghĩa.

Cách mạng công nghiệp trên thế giới bắt đầu xảy ra ở nước Anh
với việc mở rộng buôn bán len dạ. Xí nghiệp, nh à máy dệt xuất hiện,
thu hút nông dân rời bỏ ruộng vườn ở nông thôn vào làm thuê lấy tiền
công trong các nhà máy ở thành thị. Cùng với cuộc các mạng công
nghiệp ngành dệt là những biến đổi trong các ngành công nghiệp than
để chạy máy hơi nước, ngành luyện sắt thép và chế tạo công cụ, máy
móc cho các ngành dệt, mỏ, đường sắt, đóng tàu.

Hệ thống nhà máy vào thế kỷ XVIII là hình thức thiết chế kinh tế
mới, trong đó lao động của công nhân gắn liền với việc sử dụng máy
móc. Hợp đồng lao động ấn định tiền công, thời gian l àm việc và quyền
lợi tối thiểu của công nhân, nh ưng nếu họ vi phạm hợp đồng th ì sẽ bị
phạt.
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Chủ nghĩa tư bản công nghiệp xuất hiện vào khoảng cuối XVIII
đầu IX. Theo thuyết này, đấu tranh sinh tồn và bất bình đẳng xã hội là
yếu tố có lợi cho sự phát triển kinh tế v ì nó đảm bảo chỉ có những cá
nhân nào có khả năng tranh giành mới tồn tại và lãnh đạo được người
khác. Hệ giá trị mới xuất hiện đề cao việc cá nhân phải chịu trách nhiệm
về bản thân, phải biết mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Sự sùng bái hàng
hóa hình thành và chi phối hành vi của các cá nhân trong xã hội. Tất cả
những yếu tố đó tạo nên hệ chuẩn mực đạo đức mới của h ành vi kinh tế.

Năng suất lao động cao hơn trong thời kì này so với thời kì trước
đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong x ã hội. Đặc biệt công đoàn đã
trở thành tổ chức hợp pháp trong các nhà máy để bảo vệ quyền lợi của
công nhân. Số giờ lao động đã giảm xuống còn 10 giờ / ngày, theo luật
trẻ em dưới 10 tuổi phải được đi học, an toàn lao động nơi làm việc
cũng được luật pháp bảo vệ.

Chủ nghĩa tư bản độc quyền xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, đầu
thế kỷ XX. Chủ nghĩa tư bản công nghiệp bị thay thế bởi chủ nghĩa t ư
bản độc quyền với đặc trưng là quy mô của nhà máy, công ty tăng lên.
Sản xuất khối lượng lớn trở thành một hình thức tổ chức hoạt động kinh
tế phổ biến, có khả năng tập trung hóa v à quy mô hóa cao.

Các công ty lớn có lợi thế về công nghệ, kỹ thuật v à thị trường
hơn hẳn các công ty nhỏ.Trong nhiều ng ành kinh tế công nghiệp, quyền
lực tập trung dần vào tay một tập đoàn (một nhóm) các công ty lớn -
trường hợp đa độc quyền. Trong một số ng ành công nghiệp, chỉ có một
công ty phân phối, nắm giữ toàn bộ quyền lực - trường hợp độc quyền.
Nhưng vai trò của nhà nước vẫn tăng lên cùng với sự tập trung quyền
lực chính trị và kinh tế để có thể can thiệp vào việc củng cố, mở rộng
quan hệ kinh tế và bành trướng thị trường cho các công ty lớn trong
nước và ngoài nước.

Tương ứng với thiết chế kinh tế tư bản chủ nghĩa là cấu trúc xã hội
gồm hai giai cấp cơ bản là tư sản và vô sản. Ngoài ra, đã xuất hiện các
tầng lớp trung gian là các nhà quản lý, chuyên viên kỹ thuật và những
người làm hành chính trong các công ty l ớn. Xã hội cũng đòi hỏi các
thiết chế kinh tế phải đảm bảo cung cấp các dịch vụ chuy ên môn cao
như giáo dục, y tế cho các thành viên xã hội.

Thiết chế kinh tế mới xuất hiện với việc đề cao vai tr ò của hợp tác,
thuyết phục và điều hòa lợi ích kinh tế. Đồng thời, quá trình kinh tế xã
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hội diễn ra trong bối cảnh của các xu thế to àn cầu hóa, thị trường hóa,
thông tin hóa, dịch vụ hóa, tri thức hóa và hội nhập kinh tế.

d) Xu hướng biến đổi kinh tế - xã hội
Bàn về xu hướng biến đổi kinh tế - xã hội, một số tác giả sử dụng

khái niệm “xã hội hậu công nghiệp”, “xã hội tri thức”. Xã hội hậu
công nghiệp được coi là bắt đầu phát triển vào khoảng những năm
1960-1964.

Sự hình thành xã hội hậu công nghiệp gắn liền với sự tăng c ường
phân công lao động quốc tế và giảm bớt vai trò của thị trường trong
nước.

Cấu trúc lao động trong xã hội hậu công nghiệp thay đổi một cách
căn bản với đặc trưng là một tỷ lệ lớn lực lượng lao động chiếm lĩnh các
lĩnh vực dịch vụ gồm giao thông vận tải, truyền thông, th ương mại, tài
chính, tín dụng, ngân hàng, giáo dục, y tế, hành chính, quản lý, thể thao,
giải trí ở một số nước công nghiệp phát triển.

Sự biến đổi kinh tế - xã hội diễn ra theo xu hướng tăng cường vai
trò của tri thức khoa học và công nghệ trong việc tổ chức đời sống x ã
hội.

Thiết chế kinh tế vì an sinh và phúc lợi xã hội xuất hiện, thể hiện ở
chính sách bảo hiểm và phân chia phúc lợi, tạo các cơ hội việc làm và
nâng cao thu nhập. Một xu hướng khác đặc trưng cho sự biến đổi thiết
chế kinh tế - xã hội hiện nay là việc hình thành các cơ chế, các giá trị đề
cao sự hội nhập kinh tế và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau. Cùng với mối
quan tâm ngày càng lớn đối với việc bảo vệ môi tr ường, sinh thái tự
nhiên là những nỗ lực bảo tồn, phát huy v à xây dựng môi trường văn
hóa, xã hội lành mạnh trong gia đình, nơi làm việc và cơ quan, xí
nghiệp.

Trong bối cảnh chung của sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay
đã xuất hiện khái niệm “xã hội tri thức”. Thực chất khái niệm xã hội tri
thức được dùng chủ yếu là để nhấn mạnh tầm quan trọng ng ày càng to
lớn của yếu tố con người gồm lý tưởng xã hội, phẩm chất nhân cách,
năng lực trí tuệ, khả năng sáng tạo v à tinh thần đổi mới trong quá tr ình
xây dựng một xã hội phát triển, công bằng và văn minh.

III. XÃ HỘI HỌC KINH TẾ THỊ TR ƯỜNG
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1. Một số vấn đề nghiên cứu
Trong kinh tế học, thị trường được hiểu là một thể chế kinh tế có

chức năng điều hòa lợi ích kinh tế và điều tiết các giao dịch kinh tế của
các cá nhân và tổ chức doanh nghiệp.

Kinh tế thị trường là kinh tế hoạt động chủ yếu theo quy l uật thị
trường.

Nền kinh tế thị trường với các quy luật kinh tế chịu sự tác động
mạnh mẽ từ phía các thiết chế x ã hội (gồm các hệ giá trị, các quy tắc,
chuẩn mực chính trị, pháp luật, văn hóa, giáo dục v à nhiều thiết chế
khác).

Kinh tế thị trường lấy người mua làm trung tâm của quá trình kinh
tế, đặt khách hàng vào vị trí là người chỉ huy.

Việc tìm hiểu những vấn đề xã hội của quá trình chuyển đổi kinh
tế là điều cần thiết đối với những n ước đang chuyển sang kinh tế thị
trường.Và xã hội học kinh tế tập trung nghi ên cứu những vấn đề chủ
yếu sau:

- Xác định điểm cân bằng, điểm tối ưu, mức độ hợp lý của mối
tương quan giữa thị trường và nhà nước; tạo dựng khuôn khổ pháp lý v à
hệ thống các giá trị, chuẩn mực, quy tắc x ã hội nào để phát huy ưu thế
của thị trường vào việc phục vụ lợi ích con người?_đây là vấn đề cốt
lõi.

- Làm sao để phát triển kinh tế thị trường mà vẫn đảm bảo sự công
bằng xã hội, bình đẳng xã hội, bình đẳng giới?

- Đảm bảo sự ổn định, trật tự, đoàn kết xã hội trong điều kiện kinh
tế thị trường.

2. Trao đổi và thị trường
a) Trao đổi
Trao đổi chỉ mối quan hệ xã hội trong đó các cá nhân, nhóm, tổ

chức xã hội thỏa mãn nhu cầu của mình bằng các sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ của nhau.

Trao đổi là một hiện tượng xã hội, là một quá trình điển hình của
hành vi kinh tế, là một thiết chế xã hội.



193

Trao đổi xuất hiện do việc sản xuất  tự cung tự cấp không thỏa
mãn nhu cầu cá nhân.

Trao đổi bằng hiện vật chỉ phù hợp với kinh tế giản đơn còn hệ
thống kinh tế phức tạp với sự phân công lao động cao đ ã làm cho chi
phí giao dịch tăng cao.

Thị trường và tiền tệ xuất hiện góp phần làm giảm chi phí giao
dịch đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tiềm năng của
trao đổi.

b) Thị trường
Thị trường theo tiếng Latinh nghĩa l à nơi buôn bán, nơi để buôn

bán.

Thị trường là một loại hình cấu trúc xã hội trong đó diễn ra các
kiểu tương tác xã hội đặc trưng bởi sự cạnh tranh để trao đổi.

Thị trường là thiết chế của sự trao đổi một loại thiết chế xã hội quy
định mối quan hệ xã hội diễn ra giữa người với người thông qua giao
dịch kinh tế và hàng hóa.

Các chức năng của thị trường:
- Phối hợp các hành vi vì lợi ích riêng của cá nhân thành hành vi

vì lợi ích chung của xã hội.
- Đoàn kết xã hội.
- Giảm thiểu chi phí giao dịch kinh tế.
- Phát tín hiệu giá cả,chuyển tải thông tin về sự khan hiếm .

- Huy động các nguồn lực, tập hợp các nguồn lực phân tán của x ã
hội.

c) Phân loại thị trường
- Thị trường hàng hóa, dịch vụ:
+ Thị trường tiêu thụ (đầu ra);
+ Thị trường nguyên vật liệu (đầu vào);

+ Thị trường tài chính, tín dụng, tiền tệ, thị trường chứng khoán;

+ Thị trường lao động;
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+ Thị trường thông tin, khoa học công nghệ ;

+ Thị trường bất động sản;

- Các loại thị trường khác:
+ Thị trường cạnh tranh hoàn hảo;

+ Thị trường độc quyền;

+ Thị trường bán độc quyền .

d) Văn hóa và cơ chế thị trường
Văn hóa ảnh hưởng tới kinh tế thông qua việc tác động tới cách

mà chủ thể xác định mục tiêu, đạt ra mục đích và lựa chọn phương tiện,
qua việc điều tiết hành vi của họ và qua việc huy động nguồn lực để
thực hiện mục đích.

Các chuẩn mực, giá trị văn hóa có khả  năng và sức mạnh tiềm ẩn
to lớn trong việc định hướng, điều tiết hành vi kinh tế:

- Văn hóa ảnh hưởng tới hành vi của người mua và người bán;

- Văn hóa tiêu dùng góp phần biến xã hội sản xuất sang xã hội tiêu
dùng;

- Văn hóa tạo ra những ý nghĩa mới cho h àng hóa và hành vi trao
đổi.

Đầu thế kỷ XX, Max Weber đã chỉ ra vai trò kích thích phát triển
kinh tế TBCN của thiết chế văn hóa nói chung v à thiết chế tôn giáo nói
riêng ở phương Tây. Ngày nay,vấn đề thị trường hóa và mối quan hệ
giữa văn hóa, kinh tế vẫn là những chủ đề cơ bản của nghiên cứu xã hội
học kinh tế.

3. Thiết chế kinh tế thị trường
a) Thiết chế luận về kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường là một loại thiết chế xã hội đặc trưng bởi hệ các

giá trị, chuẩn mực, quy tắc quy định h ành vi, hoạt động của những cá
nhân, tổ chức nhất định trong việc thực hiện những chức năng kinh tế.

Vấn đề không phải là thị trường của ai mà vấn đề là ai thắng trên
thị trường, và vấn đề không phải thị trường là tốt hay xấu mà là điều tiết
thị trường, để giảm bớt rủi ro và tăng các ưu thế của thị trường, nhằm
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đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh.

b) Vai trò quản lý của nhà nước
Một vấn đề cơ bản của xã hội học kinh tế thị trường là vấn đề mối

quan hệ giữa “bàn tay hữu hình” của nhà nước và “bàn tay vô hình” của
thị trường.

Dần dần cả trong lý luận và thực tiễn đã cho thấy có nhiều loại mô
hình kinh tế thị trường mà mỗi loại phù hợp cho một thời kì, một hoàn
cảnh, một xã hội nhất định và trong kinh tế thị trường nào nhà nước
cũng phải thực hiện tốt các vai trò của nó. Nhà nước đóng vai trò là chủ
thể quản lý sự phát triển kinh tế của x ã hội theo hướng vừa giảm thiểu
các thất bại của thị trường vừa đảm bảo sự công bằng x ã hội thông qua
hệ thống các công cụ chính sách kinh tế - xã hội. Kinh tế hiện đại hoạt
động theo các quy luật của thị trường. Tính chất kinh tế thị trường phụ
thuộc vào bản chất của chính nền kinh tế. Điều này càng đòi hỏi nhà
nước phải nắm vững các quy luật để điều tiết các hoạt động của kinh tế
thị trường theo đúng quy luật đã được nhận thức đúng đắn .

Đối với nền kinh tế, Nhà nước có một số chức năng cơ bản sau:
- Bảo đảm sự ổn định kinh tế xã hội vĩ mô;

- Bảo đảm cơ sở hạ tầng với giá cả ổn định ;

- Cung cấp hàng hóa và dịch vụ công;

- Hỗ trợ phát triển các thiết chế kinh tế Khắc phục những hạn chế
và giảm thiểu các thất bại của thị trường;

- Phân phối lại thu nhập;

- Đảm bảo cán cân cung cầu .

Đối với cấp tổ chức kinh tế,vai tr ò của nhà nước có thể thực hiện
dưới nhiều hình thức, nhiều cách:

- Tạo điều kiện thuận lợi  để các doanh nghiệp t ìm kiếm, tiếp cận
thị trường trong và ngoài nước.

- Xây dựng và hoàn thiện thủ tục vay vốn, nộp thuế, hải quan, giao
quyền sử dụng đất.
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- Cải tiến cơ chế và thủ tục xử lý hành chính nhà nước đối với các
doanh nghiệp.

- Trao quyền tự chủ hoạt động kinh doanh .

Trong các lĩnh vực nêu trên, xã hội học kinh tế quan tâm nghiên
cứu những thuận lợi và khó khăn của môi trường quản lý đói với sự
phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp v à hình thành cấu trúc xã hội
của kinh tế thị trường.

4. Đặc điểm một số loại kinh tế thị tr ường
Kinh tế thị trường TBCN: các loại quan hệ sản xuất, trao đổi, mua

bán dựa vào giá cả do cung, cầu định đoạt, cạnh tranh về lợi nhuận,
thiết chế tư hữu tư bản, sỡ hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và sự can
thiệp của nhà nước (nhà nước tạo dựng và đảm bảo môi trường kinh
doanh thích hợp cho các hoạt động kinh tế).

Kinh tế tập trung quan liêu bao cấp với vai trò chỉ huy nền kinh tế
thuộc về nhà nước và các doanh nghiệp của nhà nước.

Nếu dựa vào đặc điểm kinh tế xã hội của nền kinh tế mỗi nước có
thể phân biệt một số kiểu kinh tế thị tr ường với những đặc trưng sau:

- Kinh tế thị trường xã hội kiểu Đức hoạt động theo nguyên tắc
công bằng kiểu tư sản và tự do cạnh tranh.

- Kinh tế thị trường kiểu Mỹ phát triển trên căn bản lấy pháp luật
điều tiết hành vi cạnh tranh.

- Kinh tế thị trường kiểu Nhật là sản phẩm của sự tương tác giữa
nhà nước, doanh nghiệp và thị trường, giữa người quản lý và công nhân.

- Kinh tế thị trường kiểu Bắc Âu là sự kết hợp cơ chế thị trường
với chính sách phúc lợi xã hội.

- Kinh tế thị trường của các nước NICs ở Châu Á  là sự kết hợp tự
do cạnh tranh của kinh tế tư nhân với sự điều tiết mạnh mẽ của nh à
nước.

- Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa kiểu Trung Quốc v à kinh tế
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam được vận
hành theo phương châm “Nhân dân làm chủ, Đảng lãnh đạo, Nhà nước
quản lý” nền kinh tế Việt Nam đã chuyển mạnh từ cơ chế hành chính
mệnh lệnh tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều
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thành phần vận hành theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tất cả các kiểu thị trường nêu trên đều có sự điều tiết của nhà
nước. Nhà nước can thiệp vào thị trường thông qua hệ thống pháp luật,
làm giảm nhẹ những khiếm khuyết v à khắc phục những thất bại, những
hạn chế của thị trường. Trên thực tế, các đặc điểm và tính chất của các
kiểu thị trường nói trên đan xen kết hợp với nhau, phù hợp với những
thiết chế kinh tế, chính trị, xã hội cụ thể của mỗi nước.

5. Môi trường hoạt động của hệ thống kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường là một loại hệ thống xã hội vận hành trong mối

quan hệ hữu cơ với các môi trường kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.
Nhà nước can thiệp vào hoạt động kinh tế thị trường thông qua việc tạo
dựng và duy trì các yếu tố của môi trường kinh doanh. Môi trường của
kinh tế thị trường bao gồm những điều kiện, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp
đến hoạt động của hệ thống kinh tế thị tr ường.

- Vốn và cơ sở vật chất:
Vốn và cơ sở vật chất đóng vai trò rất quan trọng trong việc sản

xuất kinh doanh của không chỉ một doanh nghiệp m à của cả một nền
kinh tế.

Kinh tế Việt Nam vẫn còn nặng về nông nghiệp,  tỷ trọng nông
nghiệp trong GDP là khoảng 20%, thuộc loại lớn nhất trong số các n ước
Đông Nam Á. GDP tính theo đầu người ở mức thấp trên thế giới. Chính
phủ cần có những chính sách và luật pháp hợp lý để khuyến khích và
thu hút đầu tư trong và  ngoài nước dẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

- Nguồn nhân lực:
Việt Nam có ưu thế là nguồn lao động dồi dào,giá nhân công lại rẻ.

Nhưng Việt Nam có rất nhiều vấn đề cần giải quyết đối với nguồn lao
động.Vấn đề quan trọng hàng đầu đó là trình độ tay nghề của lao động,
có tới 80% lực lượng lao động chưa được đào tạo chuyên môn.Phần
đông lao động tập trung trong khu vực nông nghiệp, thương nghiệp
trong khi nước ta đang trong quá tr ình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và phân công lao động quốc
tế, Việt Nam cần nâng cao khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực
trong nước đồng thời tăng khả năng thích ứng với môi tr ường lao động
nước ngoài.
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- Doanh nhân và nhà quản lý:

Doanh nhân có vai trò to lớn trong việc hình thành tổ chức doanh
nghiệp, đổi mới sản phẩm và phương thức sản xuất kinh doanh, góp
phần tạo ra của cải và việc làm. Sự phát triển của doanh nghiệp phụ
thuộc nhiều vào việc nhà nước tạo ra môi trường kinh tế - xã hội thuận
lợi cho sự trưởng thành của đội ngũ các nhà quản lý.

- Tài chính tiền tệ:
Việc tạo ra môi trường tài chính ổn định là nhân tố tích cực đảm

bảo sự hoạt động đều đặn của các quá tr ình kinh tế.Các chính sách tài
chính,tín dụng, ngân hàng, tỷ giá hối đoái và giá cả “đầu vào, đầu ra” có
thể thay đổi, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ
chức kinh tế.

- Khách hàng:

Thị trường là yếu tố có tính chất quyết định tới sự th ành bại của hoạt
động sản xuất kinh doanh. Kinh tế thị trường không những nhằm vào
đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách h àng mà còn hướng vào việc tạo ra
nhu cầu mới, mở rộng thị phần và bảo vệ lợi ích của khách hàng.

- Khoa học, kỹ thuật, công nghệ và năng suất lao động xã hội:
 Đây là những yếu tố tạo ra sức cạnh tranh tr ên thị trường của các

tổ chức kinh tế.
Năng suất lao động của Việt Nam đã tăng nhưng vẫn còn thấp so

với các nước khác. Kinh tế thị trường Việt Nam đang vận hành trong
bối cảnh tiến bộ nhanh  chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ thế
giới, đứng trước những thách thức từ phía các nền kinh tế trong khu vực
có tỷ lệ hàng công nghệ cao đạt 50-60% như Malaysia, Singapore.

Những tiến bộ của khoa học công nghệ luôn l à yếu tố ảnh hưởng
mạnh mẽ tới quản lý. Phương tiện, công nghệ thông tin đang trở thành
một nhân tố quan trọng để các nh à doanh nghiệp tìm kiếm thị trường và
cải tiến sản phẩm.

Trong số các nhân tố phi kinh tế của kinh tế thị tr ường có nhân tố
văn hoá,vốn xã hội, vốn biểu tượng và nhiều yếu tố khác. Hệ niềm tin,
giá trị, thái độ xã hội có thể khác nhau tuỳ bản sắc văn hoá của mỗi
nước, mỗi dân tộc. Các chuẩn mực đạo đức luôn có khả năng chi phối



199

hành vi của các cá nhân trong xã hội. Hệ giá trị quản lý luôn là yếu tố
có ảnh hưởng lâu dài, sâu rộng tới các lĩnh vực quản lý.

- Môi trường chính trị, pháp luật:
Chính trị ổn định, pháp luật công bằng là nhân tố vô cùng cần thiết

cho sự hoạt động có hiệu quả của kinh tế thị tr ường.Trong quá trình hội
nhập kinh tế thế giới,kinh tế thị tr ường của mỗi quốc gia cũng phải tính
đến các qui tắc pháp lý quốc tế khi tham gia vào thị trường nước ngoài.

6. Phân hoá giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội
a) Phân hoá giàu nghèo và phân t ầng xã hội
Nghèo khổ và phân hoá giàu nghèo là phạm trù xã hội học.Nghèo

khổ là vấn đề mà nhiều người,nhiều nhóm xã hội, thậm chí cả một quốc
gia, nhiều quốc gia bị thiếu thốn các ph ương tiện sinh sống và phát triển
so với đa số những người khác,nhóm xã hội khác trong cùng cộng đồng.
Nghèo đói không chỉ gắn liền với đói ăn, đói mặc mà còn gắn liền với
bệnh tật, lạc hậu làm con người cảm thấy đau khổ, bất hạnh.

Phân hoá giàu nghèo gắn liền với sự phân hoá xã hội, phân tầng xã
hội và bất bình đẳng xã hội. Kết quả của sự phân hoá giàu nghèo là
người nghèo bị rơi xuống tầng đáy của thang tầng phân bậc xã hội,
người giàu nổi lên tầng trên nắm giữ phần lớn quyền lực, uy tín và của
cải của toàn bộ xã hội. Có thể một số người bị mất tài sản trở nên nghèo
đói. Người nghèo có thể may mắn có tài sản nhưng vẫn có thể bị nghèo
do không biết sử dụng số tiền nhất thời kiếm được đó. Những người
giàu chưa chắc đã có uy tín và vị thế cao trong hệ thống phân tầng x ã
hội... Điều này cho thấy tính phức tạp và năng động của các quá tr ình di
động,cơ động của sự phân tầng xã hội.

b) Bất bình đẳng xã hội và sự tăng trưởng kinh tế
Bất bình đẳng xã hội là sự phân hoá xã hội đến mức làm tăng lợi

ích của tầng lớp xã hội này với cái giá của sự phương hại lợi ích của
nhóm xã hội khác trong cấu trúc phân tầng x ã hội nhất định. Bất bình
đẳng xã hội diễn ra trên cấp độ cá nhân, hộ gia đình, nhóm xã hội, trong
phạm vi một cộng đồng, một vùng, một quốc gia.

Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên bền vững của cả khả năng cung
cấp hàng hoá kinh tế và khả năng đổi mới công nghệ và điều chỉnh một
cách phù hợp các thiết chế kinh tế, văn hoá, xã hội.
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Theo Arthur Lewis, một nước chậm phát triển có đa số dân c ư
sống bằng kinh tế nông nghiệp v à một bộ phận sống bằng kinh tế công
nghiệp-dịch vụ hiện đại. Sự tăng trưởng nhanh chóng định hướng vào
thị trường của khu vực kinh tế hiện đạ i là do được đầu tư mạnh mẽ và
dồi dào từ các nguồn lực,trong đó có nguồn nhân công rẻ của khu vực
nông thôn.Kết quả là kinh tế hiện đại ở khu vực tập trung ít dân c ư phát
triển vượt trội so với kinh tế ở khu vực nông thôn đông dân c ư. Tăng
trưởng kinh tế ở những nước chậm phát triển gắn liền với sự ngh èo đói
tập trung ở nông thôn và sự bất bình đẳng xã hội gia tăng giữa thành thị
và nông thôn,giữa các ngành công nghiệp, dịch vụ hiện đại với ngành
nông nghiệp truyền thống. Mô hình bất bình đẳng này có thể áp dụng để
giải thích sự bất bình đẳng giữa các nước công nghiệp phát triển và các
nước nông nghiệp kém phát triển. Năng suất lao động nông nghiệp thấp
so với công nghiệp và cán cân thương mại quốc tế phụ thuộc vào nước
giàu là nguyên nhân của sự bất bình đẳng. Cách giải thích này gợi ra
hướng nghiên cứu nguyên nhân phi kinh tế: vai trò của sự đầu tư phi
giáo dục,của vốn người đối với phát triển kinh tế.

Amartya Sen, nhà kinh tế học người gốc Ấn Độ đưa ra thuyết
“Phát triển là mở rộng quyền lựa chọn”. Sự phát triển bền vững bao
hàm sự phát triển văn hoá,giáo dục,sức khoẻ,l à sự mở rộng quyền tham
gia quản lý xã hội, quyền lựa chọn các cơ hội, là nâng cao năng lực thực
hiện các quyền và thực hiện các quyết định đã lựa chọn cho mọi người.
Do đó,việc mở rộng dân chủ hoá, mở rộng cơ hội tham gia vào quá trình
xã hội và tăng cường khả năng lựa chọn cho mọi ng ười là cách dễ dàng
nhất và hiệu quả nhất để xoá đói giảm ngh èo, tăng trưởng kinh tế và
phát triển xã hội.

7. Vấn đề nghèo khổ trong kinh tế thị trường
a) Khái niệm nghèo khổ
Có hai hướng quan niệm về sự nghèo khổ:
- Quan niệm thứ nhất cho rằng nghèo khổ đồng nghĩa với nghèo

đói,là sự thiếu thốn về vật chất nh ư lương thực,thực phẩm,thiếu
mặc,thiếu chỗ ở

- Quan niệm thứ hai cho rằng nghèo khổ là sự khổ ải mà con
người phải chịu đựng do thiếu thốn vật chất v à tinh thần
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Nghèo khổ là khái niệm dùng để chỉ trạng thái thiếu một cách
tuyệt đối và tương đối các phương tiện để thoả mãn nhu cầu thiết yếu
của các cá nhân,nhóm xã hội. Nhu cầu thiết yếu thường là nhu cầu liên
quan trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển trực tiếp của con người. Nhu
cầu thiết yếu có thể thay đổi tuỳ theo tr ình độ phát triển của xã hội.

b) Vấn đề xác định sự nghèo khổ
Xu hướng chính hiện nay là sử dụng các chỉ báo kinh tế để đo

lường sự nghèo khổ. Hiện nay ở Việt Nam sự nghèo đói chủ yếu được
xem xét từ góc độ kinh tế. Cách tiếp cận này lan sang cả lĩnh vực phân
tầng xã hội và bất bình đẳng xã hội. Trong khi cách tiếp cận kinh tế học
có vẻ thắng thế trong việc đo lường sự nghèo đói thì việc áp dụng các
phương pháp xã hội học tỏ rõ ưu thế trong việc chỉ ra những nguyên
nhân phi kinh tế của sự nghèo khổ trên các mặt,không chỉ thiếu ăn mà
thiếu tri thức. Do đó, các dự án xoá đói giảm nghèo bắt đầu coi trọng
các giải pháp phi kinh tế như mở lớp dạy nghề lồng ghép kiến thức kế
hoạch hoá gia đình, kiến thức bình đẳng giới...

c) Nguyên nhân và hậu quả của sự nghèo khổ
Malthus, ông tổ của dân số học hiện đại, chỉ ra 2 nguyên nhân

chính của sự nghèo khổ, đó là: năng suất lao động tăng chậm và dân số
tăng nhanh. Phương tiện sống được sản xuất ra không đủ để đáp ứng
nhu cầu tiêu dùng của dân số tăng nhanh gây ra sự ngh èo khổ,bệnh
tật...Quan niệm này mở ra hướng nghiên cứu dân số học và kinh tế học
về sự nghèo khổ.

Karl Marx nhấn mạnh nguyên nhân của sự nghèo khổ ở trong cách
tổ chức đời sống sản xuất của con ng ười.Do sự phân công lao động,sự
phân chia giai cấp,sự áp bức và bóc lột người nên trong xã hội có sự bất
bình đẳng với một thiểu số người thống trị đa số người khác,trong đó có
nhiều người rơi vào cảnh nghèo khổ.Quan niệm của Marx mở ra h ướng
nghiên cứu về ảnh hưởng của phương thức sản xuất,sự phân công lao
động và cấu trúc xã hội đối với sự nghèo khổ.

Một số tác giả, như Vilfredo Pareto lại nhấn mạnh yếu tố phân
phối: do sự phân phối không công bằng n ên có nhóm người hưởng lợi
nhiều thành giàu có và nhóm người hưởng quá ít thậm chí bị nghèo
khổ.Mặt khác Pareto còn đưa ra khái niệm “chiếc bánh phúc lợi” . Tăng
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năng suất lao động làm cho chiếc bánh phúc lợi to lên, nhờ vậy mỗi
phần chia đều tăng lên.

Một số tác giả như Kuznets, Schultz, Lewis, Becker và những
người khác nhấn mạnh vai trò quan trọng của chất lượng dân số, vốn
người, đầu tư giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và các thiết chế chính trị - xã
hội ổn định, linh hoạt đối với sự tăng trưởng kinh tế. Những người khác
như Amartya Sen, Joseph Stiglitz ... cho rằng nguyên nhân của sự
nghèo khổ là sự hạn chế các điều kiện sản xuất kinh doanh, thiếu quyền
lực, sự hạn chế quyền tự do và năng lực yếu kém của các cá nhân, các
nhóm xã hội trong trong việc thực hiện cá c quyền và thiếu khả năng, cơ
hội tham gia vào các quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và
quốc tế.

d) Cái bẫy nghèo khổ
Bẫy nghèo khổ nhấn mạnh 4 yếu tố: thiếu quyền lực, dễ bị tổn

thương, ốm yếu, cô lập.Trên thực tế, số lượng mắt xích của bẫy nghèo
khổ có thể kéo dài, bao gồm các yếu tố như học vấn thấp, thất nghiệp,
mất mùa,.. tuỳ thuộc vào tình huống xã hội cụ thể. Các yếu tố có mối
tương tác chặt chẽ với nhau,chỉ cần vướng vào một mối quan hệ nào đó
là đủ để người ta rơi vào tình cảnh nghèo khổ.

Có thể phân tích xã hội học kinh tế về sự nghèo khổ, làm rõ các
tác nhân và các hậu quả của sự nghèo khổ,các cơ chế duy trì sự nghèo
khổ.Trên cơ sở đó, xã hội học kinh tế gợi ra các suy nghĩ về các chiến
lược xoá đói giảm nghèo và giải quyết vấn đề bất bình đẳng xã hội
trong kinh tế thị trường.
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