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Chương 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA XÃ HỘI HỌC 
Nội dung chính của chương này là giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của xã 

hội học trong đó nhấn mạnh tiền đề ra đời của xã hội học cũng như những đóng góp chủ yếu 
của các nhà sáng lập xã hội học. Trên cơ sở đó, chương này đề cập một cách khái quát các lý 
thuyết xã hội học chính hiện nay và sự hình thành phát triển của xã hội học ở Việt nam. Trọng 
tâm của chương này là trình bày cuộc tranh luận về khái niệm xã hội học, đối tượng nghiên 
cứu của xã hội học cũng như tính chất "nước đôi" của các tri thức xã hội học và mối liên hệ 
của xã hội học với các khoa học xã hội khác. Cuối cùng, chương này mô tả khái quát những 
chức năng cơ bản của xã hội học với tư cách là một môn khoa học xã hội.   
1.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI HỌC   

1.1.1. Tiền đề ra đời của môn xã hội học   
Con người, ngay từ khi mới xuất hiện trên trái đất đã có khao khát tìm hiểu những 

hiện tượng, sự kiện xã hội đang diễn ra trong đời sống xã hội và tìm hiểu về chính bản thân 
con người. Khát vọng tìm hiểu về đời sống xã hội của loài người đã hình thành nên các lý giải 
xã hội khác nhau, trong buổi ban đầu có thể là sơ khai mộc mạc hay mang màu sắc thần thoại. 
Đa số các nhà xã hội học cho rằng mặc dù cho đến những năm 30 của thế kỷ 19, xã hội học 
mới được hình thành như một khoa học độc lập, các tư tưởng về xã hội đã có từ thời cổ đại . 
Nhưng trước thế kỉ 19, nghiên cứu xã hội với tư cách là một chỉnh thể vẫn thuộc địa bàn riêng 
của triết học, khi đó bị tách khỏi đời sống thực tế chứa đầy những lập luận trừu tượng, không 
đáp ứng được nhu cầu thực tế. Sự kiện đánh dấu sự ra đời của xã hội học như môn khoa học 
độc lập là sự xuất hiện của thuật ngữ "xã hội học" do August Comte, nhà xã hội học người 
Pháp đưa ra vào năm 1838.   
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Bối cảnh xã hội cho sự xuất hiện của xã hội học là các biến động to lớn trong đời sống 
kinh tế, chính trị và xã hội ở châu Âu vào thế kỉ thứ 18 và 19. Thực tiễn xã hội đã đặt ra 
những nhu cầu mới đối với nhận thức xã hội. Việc xã hội học xuất hiện ở châu Âu thế kỉ 19 
được xem như là một tất yếu lịch sử xã hội, thể hiện nhu cầu và sự phát triển chín muồi các 
điều kiện và những tiền đề biến đổi của nhận thức đời sống xã hội.   

a. Tiền đề kinh tế - xã hội   
Vào thế kỷ 19, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và nền sản xuất cơ khí ở Châu Âu đã 

tạo ra những biến đổi mạnh mẽ. Trước hết, trong lĩnh vực kinh tế, các cuộc cách mạng công 
nghiệp đã đánh dấu bước chuyển biến của xã hội Phương Tây từ một hệ thống xã hội nông 
nghiệp truyền thống sang một hệ thống xã hội công nghiệp hiện đại; kiểu sản xuất phong kiến 
bị sụp đổ trước sức mạnh của thương mại và công nghệ; lao động thủ công được thay thế 
bằng lao động máy móc; hệ thống tổ chức kinh tế truyền thống được thay thế bằng các tổ 
chức kinh tế của xã hội hiện đại... 
 Biến đổi kinh tế kéo theo những biến đổi về xã hội: nông dân bị đuổi ra khỏi ruộng đất 
trở thành người bán sức lao động, di cư hàng loạt vào trong các thành phố tìm kiếm việc làm 
và bị thu hút vào các nhà máy, công xưởng tư bản; của cải ngày càng được tập trung vào 
trong tay giai cấp tư sản; quá trình đô thị hoá diễn ra ngày càng nhanh chóng, số lượng các 
thành phố tăng lên, qui mô của các thành phố được mở rộng; vai trò của các tổ chức tôn giáo 
trở nên mờ nhạt; cơ cấu của gia đình, hệ thống các giá trị văn hoá truyền thống có sự biến đổi; 
luật pháp ngày càng quan tâm đến việc điều tiết các quan hệ kinh tế; các thiết chế xã hội và tổ 
chức hành chính cũng dần thay đổi theo hướng thị dân hoá và công dân hoá... 

Sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa đã phá vỡ trật tự 
xã hội phong kiến đã tồn tại từ trước đó. Bối cảnh kinh tế xã hội lúc bấy giờ đã làm nảy sinh 
nhu cầu giải thích các hiện tượng mới trong xã hội, lập lại trật tự và ổn định xã hội, là cơ sở 
để xã hội học ra đời, tách khỏi triết học để nghiên cứu xã hội một cách cụ thể hơn.   

b. Tiền đề về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội   
Thế kỷ 18, 19 nhân loại đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của các khoa học tự 

nhiên. Chính sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và đặc biệt là phương pháp luận nghiên cứu 
khoa học cũng là nhân tố quan trọng cho sự ra đời của xã hội học. Lần đầu tiên trong lịch sử 
khoa học nhân loại, thế giới hiện thực được xem như là một thể thống nhất có trật tự, có qui 
luật và vì vậy có thể hiểu được, giải thích được bằng các khái niệm, phạm trù và phương pháp 
nghiên cứu khoa học.   

Các khoa học tự nhiên (sinh học, hoá học, vật lý học), đặc biệt là ba phát kiến vĩ đại: 
thuyết tiến hoá, thuyết tế bào, định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng, là cơ sở cho sự ra 
đời và phát triển của nhiều ngành khoa học khác, trong đó có xã hội học. Trong thời kì đầu 
phát triển của xã hội học, nhiều quá trình và qui luật của tự nhiên đã được áp dụng trong 
nghiên cứu các vấn đề xã hội. Nguời ta mong muốn có một môn xã hội học hiện đại theo sau 
các thành công của vật lý học và sinh học.   

Bên cạnh sự phát triển của khoa học tự nhiên, các khoa học xã hội cũng có bước phát 
triển đáng kể như kinh tế chính trị, pháp luật, sử học...Tuy nhiên, triết học xã hội lại có sự lạc 
hậu tương đối. Lối tư duy máy móc, phiến diện, siêu hình, xa rời thực tiễn sinh động của cuộc 
sống vẫn còn khá phổ biến, làm cho các nhà khoa học lúng túng khi nhìn nhận các vấn đề xã 
hội. Để có một cái nhìn mới về xã hội, nghiên cứu các hiện tượng - quá trình xã hội một cách 
khoa học, xã hội học đã tách khỏi triết học, trở thành một ngành khoa học cụ thể, dựa trên 
những thành tựu của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.   

c. Tiền đề về chính trị (Ảnh hưởng của các cuộc cách mạng tư sản)   
Các cuộc cách mạng tư sản (đặc biệt là cuộc cách mang tư sản Pháp) đã tạo ra sự biến 

đổi lớn, đánh dấu sự ra đời của một chế độ xã hội mới. Tác động của các cuộc cách mạng này 
một mặt tạo ra những kết quả tích cực trong sự phát triển của xã hội, mặt khác nó cũng để lại 
những hậu quả tiêu cực đối với xã hội. Nhưng chính những tác động tiêu cực lại là những 
nhân tố thu hút sự chú ý của các nhà xã hội học, làm nảy sinh nhu cầu nghiên cứu sự hỗn độn, 
vô trật tự của xã hội lúc bấy giờ và ước vọng vãn hồi trật tự cho xã hội, tìm kiếm nền tảng trật 
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tự mới trong các xã hội đã bị đảo lộn. Các nhà xã hội học đã ra sức miêu tả, tìm hiểu các quá 
trình, hiện tượng xã hội để phản ánh và giải thích đầy đủ những biến động chính trị xã hội 
diễn ra quanh họ, đồng thời chỉ ra con đường và biện pháp để lập lại trật tự và duy trì sự tiến 
bộ xã hội. Do đó các cuộc cách mạng tư sản là nhân tố gần nhất đối với việc phát sinh các lý 
thuyết xã hội học. 
 1.1.2 Khái niệm xã hội học   

Về thuật ngữ: Xã hội học (Sociology) có gốc ghép từ chữ La tinh socius hay societas 
có nghĩa là xã hội với chữ Hi lạp ology hay logos có nghĩa là học thuyết hay nghiên cứu. Như 
vậy xã hội học được hiểu là học thuyết về xã hội hay nghiên cứu về xã hội.   

Về mặt lịch sử: August Comte- người Pháp là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ xã hội 
học vào năm 1838. Ông chủ trương áp dụng mô hình phương pháp luận của khoa học tự nhiên 
và chủ nghĩa thực chứng vào nghiên cứu các qui luật của sự biến đổi xã hội   

Từ khi xuất hiện đến nay xã hội học trải qua nhiều giai đoạn phát triển ở nhiều quốc 
gia khác nhau và có nhiều định nghĩa khác nhau về xã hội học. Các định nghĩa này có thể khái 
quát thành ba xu hướng như sau:   

a. Định nghĩa xã hội học là khoa học về hệ thống xã hội   
Ví dụ định nghĩa xã hội học của V. Đôbơrianốp (Viện Xã hội học Liên xô): "Xã hội 

học Mác - Lênin là khoa học nghiên cứu những quá trình và hiện tượng xã hội xét theo quan 
điểm tác động lẫn nhau một cách có qui luật giữa các lĩnh vực hoặc các mặt cơ bản của xã 
hội" .   

Xu hướng này bị phê phán là chỉ tập trung vào cái xã hội mà quên mất con người, chỉ 
tập trung vào cái khái quát mà quên cái cụ thể, nhấn mạnh cái toàn bộ bỏ qua cái bộ phận... 
tương tự như người ta chỉ "thấy rừng mà không thấy cây".   

b. Định nghĩa xã hội học là khoa học nghiên cứu về hành động xã hội   
Ví dụ định nghĩa xã hội học của J.H.Phichtơ (Loyola Univeristy-Mỹ): "Xã hội học là 

công cuộc nghiên cứu một cách khoa học những con người trong mối tương quan với những 
người khác" .   

Xu hướng này cũng bị phê phán là quá nhấn mạnh đến con người mà quên cái xã hội, 
tập trung vào cái cụ thể mà quên cái khái quát, chỉ chú ý đến cái bộ phận mà bỏ qua cái tổng 
thể... tương tự như người ta chỉ "thấy cây mà không thấy rừng".   

c. Khuynh hướng kết hợp định nghĩa xã hội học như là khoa học về hệ thống xã hội và 
về hành động xã hội   

Ví dụ định nghĩa xã hội học của V.A. Jađốp (Viện hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô): 
"Xã hội học là khoa học về sự hình thành, phát triển và sự vận hành của các cộng đồng xã hội, 
các tổ chức và các quá trình xã hội với tư cách là các hình thức tồn tại của chúng, là khoa học 
về các quan hệ xã hội với tính cách là các cơ chế liên hệ và tác động qua lại giữa các cộng 
đồng, giữa các cá nhân và các cộng đồng, là khoa học về tính qui luật của các hành động xã 
hội và các hành vi của chúng" .   

Hay định nghĩa của Trần Thị Kim Xuyến: "Xã hội học là khoa học về qui luật phát 
triển của các hệ thống xã hội có tính chất tổng thể (toàn xã hội) cũng như bộ phận. Xã hội học 
nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa các hiện tượng xã hội khác nhau và nghiên cứu những 
qui luật phổ biến trong hành động xã hội của con người" .   

Đây là xu hướng định nghĩa xã hội học được nhiều người tán đồng. Tuy nhiên nó cũng 
bị phê phán là như vậy thì xã hội học là một môn khoa học có đối tượng nghiên cứu không rõ 
ràng và quá rộng. Trên thực tế, đặc điểm khách thể nghiên cứu của xã hội học chứa đựng 
nhiều cặp phạm trù có tính chất "nước đôi" : con người - xã hội, vi mô - vĩ mô, khái quát - cụ 
thể, chất - lượng...Điều này gây khó khăn cho những người bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu xã 
hội học nhưng cũng chính nó tạo nên sự lý thú của môn khoa học này. 
 Trên cơ sở phân tích các định nghĩa khác nhau về xã hội học, chúng ta có thể đưa ra 
định nghĩa chung nhất về xã hội học như sau: xã hội học là khoa học nghiên cứu qui luật của 
sự nảy sinh, biến đổi và phát triển mối quan hệ giữa con người và xã hội. 

1.1.3. Đóng góp của các nhà sáng lập ra xã hội học.   
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a. August Comte (1798-1857)   
August Comte là nhà lý thuyết xã hội, nhà thực chứng luận người Pháp. August Comte 

sinh năm 1798 trong một gia đình Giatô giáo và theo xu hướng quân chủ, nhưng ông trở thành 
một người có tư tưởng tự do và cách mạng rất sớm. Năm 1814, ông học trường Bách khoa. 
Năm 1817 làm thư ký cho Saint Simon. Comte là người sáng lập ra "chủ nghĩa thực chứng". 
Năm 1826, ông bắt đầu giảng giáo trình triết học thực chứng. Comte chịu ảnh hưởng của triết 
học Ánh sáng và chứng kiến các biến động chính trị xã hội, các cuộc cách mạng công nghiệp 
và xung đột giữa khoa học và tôn giáo ỏ Pháp. Comte là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ "xã 
hội học" vào năm 1838. Công trình cơ bản của August Comte là "Triết học thực chứng" (1830 
- 1842) và "Hệ thống chính trị học thực chứng" (1851 - 1854). Đóng góp chủ yếu của Comte 
là về phương pháp luận xã hội học, quan niệm về cơ cấu của xã hội học, và về biến đổi xã hội   

Về phương pháp luận xã hội học   
Trong bối cảnh có nhiều biến đổi lớn lao về chính trị, kinh tế xã hội, August Comte 

cho rằng xã hội học phải có nhiệm vụ góp phần tổ chức lại xã hội và lập lại trật tự xã hội dựa 
vào các qui luật tổ chức và biến đổi xã hội do xã hội học nghiên cứu, phát hiện được.   
Theo Comte, xã hội học phải hướng tới việc tìm ra các qui luật khái quát phản ánh mối quan 
hệ căn bản nhất của sự vật, hiện tượng của xã hội bằng phương pháp luận của chủ nghĩa thực 
chứng giống như các khoa học tự nhiên (vật lý học, sinh học). Vì vậy, Comte còn gọi xã hội 
học là vật lý học xã hội (Social Physics)   
Comte đề ra yêu cầu phải sử dụng phương pháp thực chứng trong nghiên cứu xã hội học. 
Phương pháp thực chứng bao gồm việc thu thập và xử lý thông tin, kiểm tra giả thuyết, xây 
dựng lý thuyết, so sánh và tổng hợp cứ liệu.  

Phương pháp thực chứng được Comte phân loại thành các nhóm sau đây:  
Quan sát: Để giải thích các hiện tượng xã hội cần phải quan sát các sự hiện xã hội, thu 

thập các bằng chứng xã hội. Muốn vậy, người quan sát phải tự giải phóng tư tưởng, thoát khỏi 
sự ràng buộc của chủ nghĩa giáo điều. Comte không chỉ ra các bước, các thủ tục hay qui trình 
cụ thể để tiến hành quan sát, nhưng ông đề ra một số qui tắc cho đến nay vẫn có giá trị và cần 
thiết phải áp dụng trong nghiên cứu. Ví dụ qui tắc quan sát phải có mục đích, phải gắn với lý 
luận, phải tuân theo qui luật của hiện tượng.   

Thực nghiệm: Comte thừa nhận rằng khó có thể và thậm chí không thể tiến hành thực 
nghiệm trong phòng thí nghiêm đối với các một hệ thống xã hội. Nhưng hoàn toàn có thể tiến 
hành thực nghiệm tự nhiên vào bất kỳ lúc nào, khi trong quá trình xảy ra hiện tượng xã hội, 
nhà xã hội học chủ định can thiệp, tác động vào hiện tượng nghiên cứu. Như vậy, trong xã hội 
học, phương pháp thực nghiệm được hiểu là tạo ra những điều kiện nhân tạo, những tình 
huống có thể quan sát được để xem xét ảnh hưởng của chúng tới những hiện tượng, sự kiện xã 
hội khác. Nghiên cứu các trường hợp "không bình thường" để hiểu các sự kiện "bình thường". 
 So sánh: Theo Comte, đây là phương pháp rất quan trọng đối với xã hội học. Cũng 
như so sánh trong sinh vật học, việc so sánh xã hội hiện tại với xã hội trong quá khứ hay so 
sánh các hình thức, các dạng, các loại xã hội với nhau để phát hiện ra sự giống và khác nhau 
giữa các xã hội đó. Trên cơ sở các thông tin thu được, có thể khái quát các đặc điểm chung, 
các thuộc tính cơ bản của xã hội.   

Phân tích lịch sử: Lúc đầu Comte coi phương pháp phân tích lịch sử là một dạng của 
phương pháp so sánh: so sánh xã hội hiện tại với xã hội quá khứ, nhưng sau đó Comte chỉ ra 
tầm quan trọng đặc biệt của phương pháp này. Phương pháp phân tích lịch sử được hiểu là 
việc quan sát tỉ mỉ, kỹ lưỡng sự vận động lịch sử của các xã hội, các sự kiện, các hiện tượng 
xã hội để chỉ ra xu hướng, tiến trình biến đổi xã hội.  

Như vậy về phương pháp luận nghiên cứu, Comte chưa chỉ ra đầy đủ, chính xác theo 
tiêu chuẩn khoa học ngày nay về các đặc điểm, thủ tục, các qui tắc cụ thể của các phương 
pháp nghiên cứu xã hội học. Mặc dù vậy, quan điểm phương pháp luận của Comte là rất quan 
trọng và có ý nghĩa đặt nền móng cho xã hội học trong bối cảnh lý luận và phương pháp khoa 
học xã hội đầu thế kỷ XIX. Comte đã mở đầu cho một thời kỳ xây dựng và phát triển một 
khoa học mới mẻ là xã hội học.   
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Về cơ cấu của xã hội học   
Comte chịu ảnh hưởng của các khoa học tự nhiên như vật lý học và sinh học không 

chỉ về phương pháp nghiên cứu và còn về quan niệm cơ cấu của xã hội học. Điều này thể hiện 
rất rõ qua cách Comte phân chia và gọi tên các bộ phận cấu thành xã hội học. Theo Comte, xã 
hội học gồm có 2 bộ phận chính là Tĩnh học xã hội và Động học xã hội   

� Tĩnh học xã hội (Social Statics): là bộ phận xã hội học nghiên cứu về trật tự xã hội, 
cơ cấu xã hội, các thành phần và các mối liên hệ của chúng (Gia đình, nhà nước...). Đầu tiên 
Comte nghiên cứu các cá nhân với tư cách là một đơn vị xã hội cơ bản. Sau đó quan điểm xã 
hội học của ông thay đổi. Theo ông, đơn vị xã hội cơ bản nhất, sơ đẳng nhất trong tất cả các 
đơn vị xã hội là gia đình. Khi nghiên cứu về gia đình, Comte chủ yếu nghiên cứu cơ cấu gia 
đình, sự phân công lao động nam nữ trong gia đình và quan hệ giữa các thành viên trong gia 
đình.   

� Động học xã hội (Social Dynamics): Đó là lĩnh vực nghiên cứu các qui luật biến đổi 
xã hội trong quá trình lịch sử xã hội. Comte đặc biệt quan tâm đến bộ phận xã hội học này. 
Trên cơ sở tìm hiểu sự vận động và biến đổi của xã hội, Comte đưa ra qui luật biến đổi và 
phát triển của xã hội.   

Về qui luật phát triển của xã hội.   
Theo Comte, xã hội luôn luôn vận động và phát triển chứ không ở trạng thái đứng im. 

Nguyên nhân của quá trình vận động và phát triển của xã hội, theo Comte, là do quan điểm, tư 
tưởng, ý chí của con người. Đây là quan điểm vừa thể hiện sự tiến bộ vừa có mặt hạn chế. 
Trên cơ sở quan điểm này, Comte đưa ra qui luật ba giai đoạn về tri thức để giải thích sự phát 
triển của các hệ thống tư tưởng và cơ cấu xã hội. Theo Comte, lịch sử loài người phát triển 
theo ba giai đoạn: thần học, siêu hình, và thực chứng.   

� Giai đoạn thần học (từ khi loài người xuất hiện đến trước thế kỷ 18) Giai đoạn này 
tri thức loài người còn nông cạn. Hệ tư tưởng chính của loài người là đề cao niềm tin tưởng 
rằng các lực lượng siêu nhiên là cội nguồn của mọi sự vật. Thế giới xã hội là do thượng đế 
sáng tạo ra. Con người hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên, và bất lực trước sức mạnh của nó. 
 � Giai đoạn siêu hình (Thế kỷ XIII -XIX): Nhận thức của con người ở giai đoạn này 
đã phát triển hơn trước. Tuy nhiên trong khi giải thích các hiện tượng tự nhiên và xã hội, con 
người tin vào các lực lượng trừu tượng như "tự nhiên", việc xem xét các sự vật hiện tượng 
vẫn dựa trên quan điểm siêu hình, máy móc, và giáo điều.   

� Giai đoạn thực chứng (Từ thế kỷ XIX trở đi): Giai đoạn của sức mạnh khoa học, tri 
thức khoa học và trí tuệ của con người đủ sức mạnh để phân tích, chế ngự tự nhiên và xây 
dựng các trật tự xã hội hợp lý. Con người đã dựa vào các tri thức khoa học để giải thích thế 
giới.   

Dựa vào qui luật ba giai đoạn, Comte cho rằng việc xã hội học ra đời ở giai đoạn cuối 
của quá trình tiến hóa là một tất yếu lịch sử, và xã hội học là khoa học đứng trên tất cả các 
khoa học khác. Comte giải thích điều này là vì rằng giới vô cơ đơn giản hơn giới hữu cơ nên 
tư tưởng hiểu biết về giới tự nhiên vô cơ sớm đạt tới giai đoạn thực chứng. Cụ thể là, đạt tới 
trình độ thực chứng trước tiên là thiên văn học, sau đến vật lý học, rồi hóa học. Sau các khoa 
học này là các khoa học về giới hữu cơ như sinh vật học, sinh lý học. xã hội học ra đời ở giai 
đoạn cuối của quá trình tiến hóa, giai đoạn thực chứng và đó là khoa học phức tạp nhất, phải 
dựa trên nền tảng của các khoa học khác. Vì ra đời muộn nên xã hội học ngay lập tức đã phải 
là một khoa học thực chứng và chiếm vị trí cao nhất trong hệ thống thứ bậc các khoa học. 

Tóm lại, đóng góp xã hội học của Comte có thể khái quát như sau:   
Thứ nhất: Comte là người đầu tiên chỉ ra nhu cầu và bản chất của 1 khoa học về các 

qui luật tổ chức xã hội mà ông gọi là xã hội học. Theo Comte, xã hội học có nhiệm vụ đáp 
ứng được nhu cầu nhận thức, nhu cầu giải thích những biến đổi xã hội, và góp phần vào việc 
lập lại trật tự ổn định xã hội.   

Thứ hai: Comte đưa ra bản chất của xã hội học là sử dụng các phương pháp khoa học 
để xây dựng lý thuyết và kiểm chứng giả thuyết.   
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Thứ ba: Mặc dù quan niệm của Comte về phương pháp luận, về cơ cấu của xã hội học 
và về qui luật ba giai đoạn còn sơ lược, nhưng Comte đã chỉ ra các nhiệm vụ và vấn đề cơ bản 
của xã hội học.   

b. Karl Marx (1818-1883)   
Karl Marx, nhà triết học và kinh tế học Đức, sinh năm 1818 tại Trier, miền Nam nước 

Đức và mất năm 1883 tại London. Karl Marx sinh ra trong một gia đình Do Thái, cha làm luật 
sư. Đầu tiên Marx theo nghề cha, học luật ở Đại học tổng hợp Bonn, sau đó học triết học ở đại 
học Tổng hợp Berlin. Sau khi tốt nghiệp năm 1841, Karl Marx bắt đầu viết báo và làm chủ 
bút của tờ Sông Gianh. Năm 1843 Marx lấy Jenny Von Wesphaler và chuyển gia đình tới 
Paris. Tại đó ông kết bạn với Friedrich Engels, đang làm quản lý trong một nhà máy. Cả hai 
người đã trở thành người bạn chiến đấu thân thiết của nhau, cùng viết Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản và cùng hoàn thiện học thuyết Marx.   

Hệ thống quan điểm của Marx phản ánh sâu sắc những biến động của thế kỷ XIX với 
các cuộc cách mạng chính trị, công nghiệp hóa và chủ nghĩa tư bản đang làm tan rã chế độ 
phong kiến và các trật tự xã hội đã tồn tại hàng ngàn năm trước đó. Cuộc đời của Marx là quá 
trình kết hợp những hoạt động nghiên cứu khoa học và những hoạt động cách mạng thực tiễn. 
Với tư cách là nhà khoa học xã hội, Mác đã phân tích sự vận động của xã hội và chủ nghĩa tư 
bản và chỉ ra qui luật phát triển của lịch sử xã hội loài người. Marx đã để lại những tác phẩm 
vĩ đại như bộ "Tư bản", "Bản thảo kinh tế - triết học", "Gia đình thần thánh", "Hệ tư tưởng 
Đức".... 
 Marx không tự xem mình là nhà xã hội học, nhưng công trình của ông quá rộng lớn để 
có thể bao hàm phạm vi xã hội học, những công trình của Marx đã từng là một vấn đề chủ yếu 
trong việc định hình nhiều lý thuyết xã hội học. Các tác phẩm của Marx chứa đựng hệ thống 
lý luận xã hội học hoàn chỉnh cho phép vận dụng để nghiên cứu bất kỳ xã hội nào. Cùng với 
Herbert Spencer, Emile Durkheim và Max Weber, Kark Marx là người đặt nền móng phát 
triển xã hội học hiện đại   

Chủ nghĩa duy vật lịch sử: lý luận và phương pháp luận xã hội học Marx   
Chủ nghĩa duy vật lịch sử được các nhà xã hội học mácxit coi là xã hội học đại cương 

mácxit, trong đó thể hiện rõ lý luận xã hội học và phương pháp luận xã hội học của Marx.   
Chủ nghĩa duy vật lịch sử đòi hỏi việc nghiên cứu xã hội phải phân tích từ góc độ hoạt động 
vật chất của con người, (từ góc độ cơ sở kinh tế của xã hội). Sự kiện lịch sử đầu tiên và quan 
trọng nhất là hành động sản xuất ra các phương tiện thỏa mãn nhu cầu vật chất để tồn tại của 
con người. Sản xuất ra của cải vật chất là hoạt động cơ bản nhất của xã hội loài người.   
Phép biện chứng đòi hỏi phải xem xét sự vật hiện tượng trong mối liên hệ và tác động qua lại, 
trong mâu thuẫn và vận động, phát triển không ngừng của lịch sử xã hội.   

Khi nghiên cứu xã hội, chủ nghĩa duy vật lịch sử xem xét xã hội với tư cách là cơ cấu 
xã hội (hệ thống xã hội). Xã hội được xem là một chỉnh thể gồm các bộ phận có mối liên hệ 
qua lại với nhau (giai cấp, thiết chế, chuẩn mực, giá trị, văn hoá..) Trong đó cơ cấu giai cấp 
được Mác nhấn mạnh.   

Biến đổi xã hội là thuộc tính vốn có của mọi xã hội vì con người không ngừng làm ra 
lịch sử trong quá trình hoạt động, nhằm thoả mãn các nhu cầu ngày càng tăng của mình. Sự 
vận động, biến đổi xã hội tuân theo các qui luật mà con người có thể nhận thức được. Vì vậy 
con người có thể có khả năng vận dụng các qui luật đã nhận thức được để cải tạo xã hội cho 
phù hợp lợi ích của mình.   

Việc vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là cơ sở lý luận và phương pháp 
luận trong xã hội học đòi hỏi nghiên cứu xã hội học phải tập trung vào phân tích mối quan hệ 
giữa con người và xã hội.   

Quan niệm về bản chất của xã hội và con người:   
Theo Mác, bản chất của xã hội và của con người bị qui định bởi hoạt động sản xuất ra 

của cải vật chất. Do đó nghiên cứu xã hội học cần phân tích các cách tổ chức mối quan hệ 
giữa con người với con người, giữa con người và xã hội trong việc sản xuất ra các phương 
tiện để sinh tồn và phát triển.   



11 
 

Marx cho rằng bản chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội và rằng con 
người không ngừng nâng cao các nhu cầu mới. Xã hội học cần vạch ra những cơ chế, điều 
kiện xã hội cản trở hay thúc đẩy phát triển những năng lực phẩm chất của con người trong quá 
trình lao động xã hội.   

Theo Marx, sản xuất của xã hội phụ thuộc vào phân công lao động. Phân công lao 
động dựa vào hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và do đó sinh ra cơ cấu phân tầng 
xã hội. Như vậy, về mặt thực tiễn cần phải xóa bỏ thay thế chế độ sở hữu tư nhân bằng sở hữu 
toàn xã hội. Về mặt lý luận, nghiên cứu xã hội học cần tập trung phân tích cơ cấu xã hội để 
chỉ ra ai là người có lợi và ai là người bị thiệt trong cách tổ chức xã hội và cơ cấu xã hội hiện 
có. Bất bình đẳng xã hội phải là một chủ đề nghiên cứu cơ bản của Xã hội học. 
 Ở mọi xã hội, ý thức xã hội bị qui định bởi tồn tại xã hội. Lý luận xã hội học cần tập 
trung nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ cấu vật chất và cơ cấu tinh thần xã hội.  
  Qui luật phát triển của lịch sử xã hội.   

Theo Marx, lịch sử phát triển của xã hội loài người là lịch sử thay thế kế tiếp các hình 
thái kinh tế xã hội mà thực chất là các phương thức sản xuất. Loài người đã và đang trải qua 
năm phương thức sản xuất tương ứng với 5 hình thái kinh tế xã hội và năm thời đại: Cộng sản 
nguyên thuỷ, Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, Tư bản chủ nghĩa, và Cộng sản chủ nghĩa.   

Lịch sử thay thế kế tiếp các phương thức sản xuất tuân theo qui luật quan hệ sản xuất 
phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự phát triển này tuân 
theo quy luật khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người.   

Chủ nghĩa duy vật lịch sử có tầm quan trọng to lớn đối với xã hội học hiện đại, là cơ 
sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu xã hội học theo nhiều hướng khác nhau: lý luận 
phê phán, lý luận về mâu thuẫn xã hội, lý luận về hệ thống thế giới, nhà nước, văn hoá, tư 
tưởng, cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, biến đổi xã hội, sự ảnh hưởng của các chính sách xã 
hội...Xã hội học tiến bộ không những giải thích thế giới mà còn góp phần vào cải biến xã hội 
để xây dựng xã hội công bằng văn minh. 

c. Herbert Spencer (1820 - 1903)   
« Xã hội như là cơ thể sống »   
Herbert Spencer, nhà triết học, nhà xã hội học người Anh, sinh ở Derby, Anh năm 

1820 và mất năm 1903. Spencer hầu như không theo học ở trường lớp chính qui mà chủ yểu 
học tập ở nhà dưới sự dạy bảo của cha và người thân trong gia đình. Tuy vậy Spencer có kiến 
thức vững chắc về toán học, khoa học tự nhiên và quan tâm nghiên cứu khoa học xã hội. 
Spencer thực sự chú ý tới xã hội học từ năm 1873. Sinh thời các nghiên cứu của Spencer 
không chỉ nổi tiếng trong giới khoa học hàm lâm mà còn trong đông đảo bạn đọc.   

Bối cảnh chính trị, kinh tế xã hội cùng với môi trường khoa học Anh đã có ảnh hưởng 
nhất định đến xã hội học Spencer. Spencer đã nhìn thấy một số khía cạnh tích cực của chủ 
nghĩa tư bản như tính hiệu quả, môi trường tự do cạnh tranh và tự do buôn bán.   

Bị ảnh hưởng của nhà sinh vật học Charles Darwin (1809 - 1882), Spencer đã đưa ra 
quan điểm tiến hóa xã hội. Spencer giải thích rằng chỉ các cá nhân nào, hệ thống xã hội nào có 
khả năng thích nghi nhất với môi trường xung quanh mới có thể tồn tại được trong cuộc đấu 
tranh sinh tồn. Spencer cũng cho rằng xã hội học phải hướng tới tìm ra các qui luật và nguyên 
lý chung, cơ bản để giải thích hiện thực xã hội.   

Các tác phẩm cơ bản của Spencer là «Tĩnh học xã hội » (Social Statics), « Nghiên cứu 
xã hội học » (the Study of Sociology), « Các nguyên lý của xã hội học » ( Principles of 
Sociology), « Xã hội học mô tả » ( Descriptive Sociology).   

Quan niệm về xã hội học của Spencer   
Theo Spencer xã hội được hiểu như là các cơ thể siêu hữu cơ. Xã hội học là khoa học 

về các qui luật và các nguyên lý tổ chức của xã hội. Tương tự như mọi hiện tượng tự nhiên, xã 
hội vận động và phát triển theo qui luật. Xã hội học có nhiệm vụ phát hiện ra qui luật, nguyên 
lý của cấu trúc của xã hội và của quá trình xã hội. Xã hội học không nên sa đà vào phân tích 
những đặc thù lịch sử của xã hội mà nên tập trung vào việc tìm kiếm những thuộc tính, đặc 
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điểm chung, phổ biến, phổ quát, và những mối liên hệ nhân quả giữa các sự vật hiện tượng xã 
hội. 
 Cũng như Comte, Spencer cho rằng có thể vận dụng các nguyên lý và khái niệm của 
sinh vật học về cơ cấu và chức năng để nghiên cứu cơ thể xã hội (nguyên lý tiến hoá). Theo 
Spencer, các xã hội loài người phát triển tuân theo qui luật tiến hóa từ xã hội có cơ cấu nhỏ, 
đơn giản, chuyên môn hóa thấp, không ổn định, dễ phân rã đến xã hội có cơ cấu lớn hơn, 
phức tạp, chuyên môn hóa cao, liên kết bền vững và ổn định.   

Ngoài nguyên lý tiến hóa, Spencer đưa ra những nguyên lý khác. Ví dụ Spencer cho 
rằng qui mô của cơ thể xã hội ảnh hưởng tỉ lệ thuận đối với nhu cầu về sự phân hóa dẫn đến 
hình thành và phát triển các quá trình xã hội. Do đó xã hội học có nhiệm vụ chỉ ra các loại yếu 
tố hay các biến số tác động tới xu hướng nhịp độ và bản chất của các quá trình đó. Theo 
Spencer tác nhân (biến) của hiện tượng xã hội bao gồm:   

� Tác nhân (biến) chủ quan bên trong: Các đặc điểm về trí tuệ, thể lực, và các trạng 
thái xúc cảm.   

� Tác nhân (biến) khách quan bên ngoài: Các đặc điểm khí hậu, đất đai, sông ngòi...   
� Tác nhân (biến) tự sinh bắt nguồn từ các điều kiện bên trong và bên ngoài: Qui mô 

và mật độ dân số, các mối liên hệ giữa các xã hội với nhau.   
Spencer cho rằng, tương tự như các cơ thể sống, xã hội có hàng loạt các nhu cầu tồn 

tại đòi hỏi phải xuất hiện các cơ quan hoạt động theo nguyên tắc chuyên môn để đáp ứng các 
nhu cầu của cơ thể xã hội. Xã hội chỉ có thể phát triển lành mạnh khi các cơ quan chức năng 
của xã hội đó thoả mãn các nhu cầu của xã hội. Thực chất đây là tư tưởng chức năng luận đầu 
tiên trong xã hội học.   

So sánh cơ thể sống với xã hội, Spencer chỉ ra những đặc điểm giống và khác nhau rất 
quan trọng giữa chúng. Đặc điểm khác nhau là xã hội gồm các bộ phận có khả năng ý thức và 
tích cực tác động lẫn nhau một cách gián tiếp thông qua ngôn ngữ, ký hiệu. Đặc điểm giống 
nhau là cả cơ thể sinh học và cơ thể xã hội đều có khả năng sinh tồn và phát triển. Cả hai loại 
cơ thể này đều tuân theo những qui luật như tăng kích cỡ cơ thể làm tăng tính chất và trình độ 
chuyên môn hóa chức năng. ...Giống như các cơ thể sống, với tư cách là cơ thể siêu hữu cơ, 
xã hội liên tục trải qua các giai đoạn tiến hóa, suy thoái, kế tiếp nhau.   

Những khái niệm và các nguyên lý xã hội học của Spencer có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với xã hội học: là nền tảng hình thành nên xu hướng chức năng luận và cách tiếp cận hệ 
thống trong xã hội học. Tuy nhiên Spencer bị phê phán là đã quá đề cao phương pháp luận 
"quy đồng" tức là coi xã hội giống như cơ thể sống. 

Vấn đề phương pháp nghiên cứu của xã hội học.   
Spencer chỉ ra rằng, khác với các khoa học tự nhiên, xã hội học có hàng loạt các vấn 

đề khó khăn về phương pháp luận. Các khó khăn bắt nguồn từ đặc thù của đối tượng nghiên 
cứu. Các hiện tượng xã hội gắn liền với các cá nhân với tất cả những đặc điểm về động cơ, 
nhu cầu, tình cảm, trí tuệ và hành động phức tạp, đa dạng.   

Khó khăn khách quan liên quan tới vấn đề số liệu (khó đo lường các trạng thái chủ 
quan của đối tượng nghiên cứu trong khi đó các hiện tượng xã hội không ngừng biến đổi). Do 
đó nghiên cứu xã hội học phải sử dụng nhiều loại số liệu, phải thu thập số liệu vào nhiều thời 
điểm, ở nhiều địa điểm khác nhau. Spencer cho rằng, nắm vững các tri thức và phương pháp 
nghiên cứu của sinh vật học và tâm lý học là rất cần thiết và quan trọng đối với nghiên cứu xã 
hội học. 
 Khó khăn chủ quan liên quan tới người nghiên cứu (tình cảm cá nhân, và các khó khăn 
về mặt trí tuệ như trình độ tri thức, kỹ năng, tay nghề của nhà xã hội học) 

Xã hội học về loại hình xã hội và thiết chế xã hội.   
Spencer cũng sử dụng khái niệm Tĩnh học xã hội và Động học xã hội của Comte, 

nhưng ông triển khai các khái niệm đó với ý nghĩa giá trị học. Theo Spencer, Tĩnh học xã hội 
nghiên cứu trạng thái cân bằng của một xã hội hoàn hảo, động học xã hội nghiên cứu quá 
trình tiến tới sự hoàn hảo của xã hội. Theo ông, sự tiến hoá xã hội tất yếu sẽ đưa xã hội tiến 



13 
 

lên từ xã hội thuần nhất, đơn giản đến xã hội đa dạng phức tạp; từ trạng thái bất ổn định 
không hoàn hảo đến trạng thái cân bằng hoàn hảo.   

Căn cứ vào các đặc điểm của quá trình điều chỉnh, vận hành và phân phối, tức là các 
quá trình tiến hóa, Spencer phân các xã hội thành các loại hình sau:   

� Xã hội quân sự: cơ chế tổ chức, điều chỉnh mang tính tập trung, độc đoán cao độ để 
phục vụ các mục tiêu quốc phòng và chiến tranh. Hoạt động của các cơ cấu xã hội và các cá 
nhân bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Chế độ phân phối diễn ra theo chiều dọc và mang tính 
tập trung cao.   

� Xã hội công nghiệp: Cơ chế tổ chức ít tập trung và ít độc đoán để phục vụ các mục 
tiêu xã hội là sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Mức độ kiểm soát của nhà nước và chính quyền 
đối với các cá nhân và cơ cấu xã hội thấp. Chế độ phân phối diễn ra hai chiều: chiều ngang 
giữa các tổ chức xã hội với nhau và giữa các cá nhân với nhau, chiều dọc giữa các tổ chức và 
các cá nhân.   

Về sự tiến hóa của các loại hình xã hội, theo Spencer xã hội tiến hoá từ:   
Xã hội đơn giản (săn bắn, hái lượm)   
Xã hội hỗn hợp bậc 1 (xã hội nông nghiệp)   
Xã hội hỗn hợp bậc 2 (xã hội nông nghiệp có sự phân công lao động)   
Xã hội hỗn hợp bậc 3 (xã hội công nghiệp).   

Tương ứng với mỗi loại xã hội là tập hợp các đặc trưng của hệ thống điều chỉnh, hệ 
thống vận hành (gồm các cơ cấu kinh tế, tôn giáo, gia đình, văn hóa nghệ thuật, phong tục và 
luật pháp) và hệ thống phân phối. 

Xã hội học về thiết chế xã hội   
Thiết chế xã hội là khuôn mẫu, kiểu tổ chức xã hội đảm bảo đáp ứng các nhu cầu, yêu 

cầu chức năng cơ bản của hệ thống xã hội, đồng thời kiểm soát các hoạt động của cá nhân và 
các nhóm trong xã hội.   

Spencer cho rằng thiết chế xã hội nào giúp xã hội thích nghi, tồn tại và phát triển được 
thì thiết chế đó được duy trì và củng cổ, Trong số các thiết chế xã hội, Spencer đặc biệt chú ý 
đến thiết chế gia đình và dòng họ, thiết chế chính trị, thiết chế tôn giáo và thiết chế kinh tế.   

Tóm lại, Spencer đã để lại nhiều ý tưởng quan trọng được tiếp tục phát triển trong các 
lý thuyết xã hội học hiện đại như cách tiếp cận cơ cấu chức năng, mối liên hệ giữa đặc điểm 
dân số học về qui mô và mật độ dân số, phân bố dân cư và các quá trình xã hội như cạnh tranh 
và lối sống thành thị, cách tiếp cận hệ thống, lý thuyết tổ chức xã hội, lý thuyết phân tầng xã 
hội và các nghiên cứu xã hội học về chính trị, tôn giáo và thiết chế xã hội.   

d. Emile Durkheim (1858-1917)   
Emile Durkheim, nhà xã hội học người Pháp, người đặt nền móng cho chủ nghĩa chức 

năng và chủ nghĩa cơ cấu. Ông sinh năm 1858 ở Epinal, nước Pháp trong một gia đình Do 
Thái, mất năm 1917. Năm 1879, ông được nhận vào học tại trường Ecole Normal ở Paris, tại 
đó ông hoàn thành luận án tiến sĩ "Nghiên cứu về tổ chức của các xã hội tiên tiến". Durkhiem 
bắt đầu giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Bordeaux năm 29 tuổi và đã hoàn thành các 
công trình xã hội học đồ sộ như " Phân công lao động trong xã hội", " Các qui tắc của phương 
pháp xã hội học", "Tự sát"... Năm 1902, Durkheim chuyển sang giảng dạy tại trường Đại học 
tổng hợp Sorbone, ở đó ông đã viết một trong những tác phẩm xã hội học độc đáo và quan 
trọng nhất của mình " Những hình thức sơ đẳng của đời sống tôn giáo". Việc Durkhiem đưa 
vào giảng dạy môn xã hội học trong nhà trường đại học đã mở đầu cho bước tiến quan trọng 
của xã hội học với tư cách là một khoa học. 
 Quan niệm về xã hội học   

Durkheim định nghĩa xã hội học là khoa học nghiên cứu các sự kiện xã hội (social 
facts). Xã hội học sử dụng phương pháp thực chứng đến nghiên cứu, giải thích nguyên nhân 
và chức năng của các sự kiện xã hội. Nhiệm vụ hàng đầu của xã hội học là tìm ra các qui luật 
xã hội để từ đó tạo ra trật tự xã hội trong xã hội hiện đại. Durkheim chủ trương xã hội học 
phải trở thành khoa học về các qui luật tổ chức xã hội. Theo Durkheim, để xã hội học trở 
thành khoa học phải xác định đối tượng nghiên cứu của xã hội học một cách khoa học. Cần 
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coi xã hội, cơ cấu xã hội, thiết chế xã hội, đạo đức, truyền thống, phong tục, tập quán, ý thức 
tập thể... như là các "sự kiện xã hội", các sự vật, các bằng chứng xã hội có thể quan sát được. 
Cần áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học như quan sát, so sánh, thực nghiệm... để 
nghiên cứu, phát hiện ra các qui luật của các sự vật, sự kiện xã hội. 

Giải thích trật tự xã hội:   
Durkhiem dựa vào lý thuyết sinh học để giải thích trật tự xã hội. Ông cho rằng đặc 

trưng của sinh vật không phải là chỗ cấu tạo thành phần hoá lý của cơ thể mà là do đặc tính 
hoạt động sống của các cơ quan trong một thể thống nhất. Tương tự, các đặc tính của xã hội 
không thể được qui về các đặc điểm tâm sinh lý riêng của cá nhân mà phải là hoạt động của 
các thể chế xã hội trong quan hệ phụ thuộc đan xen của cơ thể xã hội thống nhất.   

Durkheim cho rằng văn hoá và tôn giáo là nguồn gốc của các hoạt động xã hội, là qui 
luật phổ biến để duy trì trật tự xã hội và là động lực của sự tiến hoá xã hội (trái với quan điểm 
Marxist). Sự hợp tác gắn bó giữa các thể chế xã hội thể hiện trình độ văn minh của xã hội đó. 

Về sự phát triển của xã hội   
Sự phát triển của xã hội được Durkheim giải thích theo thuyết tiến hoá sinh vật. Xã 

hội cần phải phát triển một loạt các loại thể chế mới nhằm giải quyết thích hợp những yêu cầu 
cụ thể của toàn xã hội. Các thể chế xã hội cũng phụ thuộc lẫn nhau và sự tồn tại của chúng và 
việc thực hiện đúng chức năng hay không cũng giống như các cơ quan trong cơ thể sinh học. 
Theo Durkheim, xã hội phát triển từ "tình đoàn kết máy móc" (xã hội nguyên thuỷ) lên "tình 
đoàn kết hữu cơ" (xã hội công nghiệp) trong đó 'sự đồng cảm đối với trật tự đạo lý được xây 
dựng bằng các chuẩn mực và giá trị được thể chế hoá" giữ vai trò quyết định. 

Về phương pháp nghiên cứu   
Cũng như Comte, Durkheim cũng dựa theo quan điểm thực chứng, toàn bộ nghiên cứu 

của ông dựa trên luận điểm 'sự kiện xã hội' (social fact). Durkheim đề cao quan hệ nhân quả 
giữa các sự kiện xã hội và coi trong các chứng cứ thống kê thực nghiệm để xác lập quan hệ 
giữa các sự kiện xã hội đó. Durkheim chỉ ra một số loại qui tắc cần áp dụng trong nghiên cứu 
xã hội học:   
 Thứ hai, nhà nghiên cứu xã hội học phải phân biệt được cái chuẩn mực, cái "bình 
thường" với cái dị biệt, cái "không bình thường" vì mục tiêu sâu xa của xã hội học là tạo dựng 
và chỉ ra những gì là mẫu mực, tốt lành cho cuộc sống của con người.   

Thứ ba, liên quan đến việc phân loại các xã hội để hiểu tiến trình phát triển xã hội. 
Theo Durkheim, cần phải phân loại xã hội dựa vào bản chất và số lượng các thành phần cấu 
thành nên xã hội, cũng như căn cứ vào phương thức, cơ chế, hình thức kết hợp các thành phần 
đó.   

Thứ tư, khi giải thích các hiện tượng xã hội cần phân biệt nguyên nhân hiệu quả, tức là 
nguyên nhân gây ra hiện tượng với chức năng mà hiện tượng thực hiện.   

Thứ năm, qui tắc chứng minh xã hội học. Qui tắc này đòi hỏi phải so sánh hai hay 
nhiều hơn các xã hội để xem liệu một sự kiện xã hội đã cho trong một xã hội mà không hiện 
diện trong xã hội khác có gây ra sự khác biệt nào trong các xã hội đó không. Durkheim cũng 
đề ra qui tắc chứng minh "biến thiên tương quan": Trong nghiên cứu xã hội học, nếu hai sự 
kiện tương quan với nhau và một trong hai sự kiện đó được coi là nguyên nhân gây ra sự kiện 
kia, và trong khi các sự kiện khác cũng có thể là nguyên nhân nhưng không thể loại trừ được 
mối tương quan giữa hai sự kiện này thì cách giải thích nhân quả như vậy có thể coi là "đã 
được chứng minh".   

Các nguyên tắc xã hội học nêu trên đã được Durkheim vận dụng trong tất cả các công 
trình nghiên cứu của ông về phân công lao động, về tôn giáo, về hội nhập xã hội... Vì vậy 
ngày nay, các nhà xã hội học hiện đại tìm thấy ở xã hội học Durkheim những mẫu mực về 
nghiên cứu xã hội học thực nghiệm.   

e. Max Weber (1864 -1920)   
Max Weber là nhà kinh tế học, nhà sử học, nhà xã hội học, sinh năm 1864 trong một 

gia đình đạo Tin lành ở Erfurt thuộc miền đông nam nước Đức. Weber đã tốt nghiệp đại học 
và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật về đề tài liên quan đến « Lịch sử các hãng thương 
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mại trong thời kỳ trung cổ » tại trường đại học tổng hợp Berlin. Năm 1892 ông giảng dạy môn 
luật tại trường Đại học tổng hợp Berlin. Năm 1894, ông được bổ nhiệm làm giáo sư kinh tế 
học chính trị tại trường Đaị học tổng hợp Freiburg, sau đó năm 1897 ông làm giáo sư kinh tế 
học tại trường đại học tổng hợp Heidelburg. Năm 1909, Weber đảm nhận nhiệm vụ chủ bút 
nhà xuất bản Xã hội học.  

Các tác phẩm chủ yếu của Weber bao gồm « Tính khách quan trong khoa học xã hội 
và chính sách công cộng » (1903), « Đạo đức Tinh lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản » 
(1904), « Kinh tế và xã hội » (1909), « Xã hội học về tôn giáo » (1912), « Tôn giáo Trung 
Quốc » (1913) và « Tôn giáo Ấn Độ » (1916). 

Về phương pháp luận xã hội học 
Max Weber cho rằng xã hội học có sự khác biệt cơ bản với các khoa học tự nhiên 

trước hết là ở đối tượng nghiên cứu: khoa học tự nhiên có đối tượng nghiên cứu là các sự kiện 
vật lý của giới tự nhiên, còn xã hội học và các khoa học xã hội khác có đối tượng nghiên cứu 
là hoạt động xã hội của con người.   

Thứ hai, tri thức khoa học tự nhiên là hiểu biết về giới tự nhiên, tức là thế giới bên 
ngoài. Các hiện tượng tự nhiên có thể được giải thích bằng các qui luật khách quan, chính 
xác. Trong khi đó, tri thức khoa học xã hội là hiểu biết về xã hội - thế giới chủ quan do con 
người tạo ra. Vì vậy, cần hiểu được bản chất của hành động « cảm tính » của con người trước 
khi giải thích các hiện tượng xã hội bên ngoài. 
 Thứ ba, về phương pháp nghiên cứu, khoa học tự nhiên tập trung vào việc quan sát các 
sự kiện của giới tự nhiên và tường thuật lại kết quả quan sát. Khoa học xã hội ngoài việc quan 
sát phải đi sâu lý giải động cơ, quan niệm và thái độ của các cá nhân, đặc biệt cần phải giải 
thích xem những chuẩn mực văn hóa, hệ giá trị và những hiểu biết của cá nhân ảnh hưởng 
như thế nào đến hành động của họ.   

Weber cho rằng, xã hội học cần tiến tới hình thành những phương pháp kết hợp 
nghiên cứu được cái chung và cái riêng của hiện tượng xã hội. Trên cơ sở đó ông đã xây dựng 
một phương pháp luận nổi tiếng là « loại hình lý tưởng » (ideal type). Loại hình lý tưởng là 
một phương pháp luận nghiên cứu đặc biệt nhằm làm nổi bật những khía cạnh, những đặc 
điểm và tính chất nhất định thuộc về bản chất của hiện thực lịch sử xã hội. Ở đây, « lý tưởng » 
có nghĩa là lý luận, ý tưởng, khái niệm khái quát trừu tượng. Đối với Weber, loại hình lý 
tưởng là công cụ khái niệm không phải để miêu tả mà là để phân tích và nhấn mạnh những 
đặc trưng chung, cơ bản, quan trọng của hiện tượng, sự kiện lịch sử xã hội. Max Weber đã 
vận dụng phương pháp loại hình lý tưởng để nghiên cứu và xây dựng lý thuyết về sự phát 
triển chủ nghĩa tư bản ở Phương Tây, hành động xã hội, bộ máy quan liêu, quyền lực, sự 
khống chế xã hội. 

Quan niệm của Max Weber về xã hội học 
Theo Weber về xã hội học vừa có đặc điểm của khoa học xã hội vừa có đặc điểm của 

khoa học tự nhiên. Trước hết, Weber cho rằng, xã hội học là khoa học có nhiệm vụ lý giải 
động cơ, ý nghĩa của hành động xã hội, có nghĩa là, xã hội học không giống như khoa học tự 
nhiên vì đối tượng nghiên của của nó là hành động xã hội và phương pháp nghiên cứu là giải 
nghĩa. Tuy nhiên, Weber cũng cho rằng, giống như các khoa học khác, xã hội học tiến tới 
cách giải thích nhân quả về đường lối và hệ quả của hoạt động xã hội. Như vậy, Weber vừa 
khẳng định xã hội học là khoa học như khoa học tự nhiên vừa chỉ ra bản sắc của xã hội học 
với tư cách là khoa học xã hội.   

Trong khi nhấn mạnh đồng thời cả việc quan sát bên ngoài và việc nắm bắt, lý giải 
những hiện tượng bên trong của hành động xã hội, Weber đã phân loại hai loại lý giải : Thứ 
nhất, lý giải trực tiếp thể hiện trong quá trình nắm bắt nghĩa của hành động qua quan sát trực 
tiếp những đặc điểm, biểu hiện của nó. Thứ hai, lý giải gián tiếp là giải thích động cơ, ý nghĩa 
sâu xa của hành động qua việc hình dung ra tình huống, bối cảnh của hành động.   

Weber cho rằng xã hội học có nhiệm vụ trả lời những câu hỏi về động cơ, ý nghĩa của 
hành động xã hội và mục tiêu của xã hội học là đưa ra những khái niệm chung, có tính chất 
khái quát, trừu tượng về hiện thực lịch sử xã hội.  
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Lý thuyết hành động xã hội   
Một trong những khái niệm quan trọng nhất của xã hội học Weber là hành động xã 

hội. Hành động xã hội với tư cách là đối tượng nghiên cứu của xã hội học được Weber định 
nghĩa là « hành vi mà chủ thể gắn cho nó một ý nghĩa chủ quan nào đó ». Hành động, kể cả 
hành động thụ động và không hành động (chờ đợi, không làm gì cả) được gọi là hành động xã 
hội khi ý nghĩa chủ quan của nó có tính đến hành vi của người khác trong quá khứ, hiện tại 
hay trong tương lai, ý nghĩa chủ quan đó định hướng hành động. Như vậy không phải hành 
động nào cũng có tính xã hội. Weber đã chỉ ra một số ví dụ. Thứ nhất, hành động chủ thể 
nhằm tới các sự vật mà không tính đến hành vi của người khác. Thứ hai, không phải tương tác 
nào của con người cũng là hành động xã hội. Thứ ba, hành động giống nhau của các cá nhân 
trong một đám đông. Thứ tư, hành động thuần túy bắt chước hay làm theo người khác cũng 
không được coi là hành động xã hội. Tuy nhiên cũng là hành động bắt chước nhưng nếu vì đó 
là mốt và mẫu mực, nếu không theo sẽ bị người khác chê cười thì hành động bắt chước đó trở 
thành hành động xã hội. Như vậy là rất khó xác định chính xác rõ ràng biên giới của hành 
động xã hội và hành động « không xã hội ». 
 Tóm lại, hành động xã hội được Weber định nghĩa là hành động được chủ thể gắn cho 
nó một ý nghĩa chủ quan nào đó, là hành động có tính đến hành vi của người khác, và vì thế 
được hướng tới người khác, trong đường lối trong quá trình của nó. Weber đã phân tích sự 
thay đổi vai trò và xu hướng của hành động xã hội để chỉ ra điều kiện, tiến trình phát triển của 
lịch sử xã hội hiện đại Phương Tây. Các nghiên cứu của Weber cho thấy chỉ trong xã hội hiện 
đại Phương Tây chủ nghĩa duy lý mới phát triển tràn ngập vào các lĩnh vực của đời sống kinh 
tế, luật pháp, chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội. Điều đó giải thích phần nào câu hỏi tại sao 
trước đây chủ nghĩa tư bản hiện đại đã ra đời, phát triển trong xã hội phương tây mà không 
phải ở nơi khác. 
  Lý thuyết về chủ nghĩa tư bản và về phân tầng xã hội   

Là một nhà xã hội học có kiến thức kinh tế sâu rộng, Weber đặc biệt quan tâm tới mối 
tương tác giữa hiện tượng kinh tế và hiện tượng xã hội, nhất là sự ra đời và phát triển của chủ 
nghĩa tư bản. Khác với Marx coi kinh tế là cơ sở vật chất của xã hội. Weber tập trung nghiên 
cứu tác động của các yếu tố xã hội đối với cơ cấu kinh tế và quá trình kinh tế. Weber giải 
thích sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại với tư cách là hệ thống kinh tế trong 
những công trình nổi tiếng của ông như « Đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư 
bản» (1904) và « Kinh tế xã hội » (1909).   

Weber đã giải quyết một cách hệ thống vấn đề mối quan hệ giữa tôn giáo, kinh tế và 
xã hội mà trước đó chưa có ai nghiên cứu triệt để. Ông bắt đầu phân tích chủ nghĩa tư bản 
bằng cách đưa ra các bằng chứng lịch sử quan sát được. Ông nhận thấy hoạt động kinh tế 
thương mại đã phát triển mạnh mẽ ở những có đạo Tin lành. Phần lớn các chủ doanh nghiệp, 
các thương gia là những người theo đạo Tin lành có xu hướng duy lý hóa. Ông cho rằng, 
những lời giáo huấn của đạo Tin lành đã trở thành một hệ giá trị, chuẩn mực đạo đức mới 
trong lịch sử xã hội phương Tây. Những chuẩn mực này đã chi phối hành động xã hội của con 
người Phương Tây. Bằng việc phân biệt hai khái niệm chủ nghĩa tư bản truyền thống và chủ 
nghĩa tư bản hiện đại, Weber đã rút ra kết luận rằng, chính đạo đức Tin lành và tinh thần của 
chủ nghĩa tư bản có mối tương quan cộng hưởng, tỉ lệ thuận với nhau và đã góp phần hình 
thành, phát triển xã hội tư bản chủ nghĩa hiện đại ở phương Tây. Mặc dù quan niệm này của 
Weber bị phê phán là duy tâm chủ nghĩa nhưng nó cũng đã mang lại một cách giải thích mới 
về mối quan hệ của các yếu tố vật chất và tinh thần, kinh tế và phi kinh tế. 
 Khi nghiên cứu về cấu trúc xã hội của chủ nghĩa tư bản, Weber cho rằng cấu trúc xã 
hội và sự phân tầng xã hội nói riêng chịu sự tác động của hai nhóm yếu tố cơ bản là các yếu tố 
kinh tế (vốn, tư liệu sản xuất, thị trường...) và các yếu tố phi kinh tế (vị thế xã hội, năng lực, 
cơ may, quyền lực...). Ông đặc biệt nhấn mạnh đến « kỹ năng chiếm lĩnh thị trường » của 
người lao động như là một yếu tố cơ bản trong việc phân chia giai cấp. Weber cho rằng có hai 
hình thức phân tầng xã hội về kinh tế. Thứ nhất, sự phân tầng xã hội thành các giai cấp khác 
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nhau về sở hữu tài sản. Thứ hai, sự phân tầng xã hội thành các giai cấp khác nhau về mức độ 
thu nhập. Hai tháp phân tầng này dan xen, tương tác và chuyển hóa cho nhau.  

Như vậy, khi nghiên cứu phân tầng xã hội và chủ nghĩa tư bản hiện đại, Weber đã nói 
tới vai trò của cả hai yếu tố kinh tế và phi kinh tế trong quá trình hình thành và biến đổi cơ 
cấu xã hội. 

Tóm lại, công lao quan trọng của Weber đối với xã hội học hiện đại là việc đưa ra 
những quan niệm và cách giải quyết độc đáo đối với những vấn đề lý luận và phương pháp 
nghiên cứu xã hội học. Weber đã xây dựng quan điểm lý luận xã hội học đặc thù của mình 
trên cơ sở các ý tưởng của sử học, kinh tế học, triết học, luật học và nghiên cứu lịch sử so 
sánh. Các lý thuyết, khái niệm và phương pháp luận xã hội học Weber đang được tiếp tục tìm 
hiểu, vận dụng và phát triển trong xã hội học hiện đại. 
1.1.4. Các lý thuyết xã hội học chủ yếu   
a. Thuyết chức năng (function theory)   

Các đại biểu chủ yếu của thuyết chức năng hay chức năng - cấu trúc là August Comte 
(1798 - 1857), Herbert Spencer (1820 -1903), Emile Durkhiem (1858 -1917), Vilfredo Pareto 
(1938 - 1932) Athur Radcliffe - Brown (1881 - 1955) Talcott Parsons (1902 - 1979), Robert 
Merton (1910) Peter Blau (1918 -2002)   

Thuyết chức năng - cấu trúc nhấn mạnh tính liên kết chặt chẽ của các bộ phận cấu 
thành nên một chỉnh thể mà mỗi bộ phận đều có chức năng nhất định góp phần đảm bảo sự 
tồn tại của chính thể đó với tư cách là một cấu trúc tương đối ổn định, bền vững.   

Nguồn gốc lý thuyết của thuyết chức năng là truyền thống khoa học xã hội Pháp coi 
trọng sự ổn định, trật tự của hệ thống với các bộ phận có quan hệ chức năng hữu cơ với chỉnh 
thể hệ thống và truyền thống khoa học Anh với thuyết tiến hóa, thuyết kinh tế, thuyết vị lợi, 
thuyết hữu cơ phát triển mạnh. Hai truyền thống này đã làm nảy sinh những ý tưởng khoa học 
về xã hội như là một sinh thể hữu cơ đặc biệt với hệ thống gồm các thành phần có những chức 
năng nhất định tạo thành cấu trúc ổn định.   
b. Thuyết mâu thuẫn (conflict theory)   

Các đại biểu chính của thuyết mâu thuẫn là K.Marx, F. Engels, Vilfredo Pareto (1848 -
1923), Thorstein Velblen (1857 -1929) Georg Simmel (1858 -1918) Gaetano Mosca (1858 -
1941), Robert Park (1864 -1944) Robert Michels (1876 -1936), Joseph Schumpeter (1883-
1950), Max Horkheimer (1895 -1973), Herbert Marcuse (1898 -1979), Erick Fromm (1900 - 
1980), Theodor Adorno (1903-1969), Lewis Coser (1913-), Wright Mills (1916 -1962), 
Jurgen Habermas (1929-) Ralf Dahrendorf (1929-) Pierre Bourdieu (1930), Randall Collins 
(1941-)...   

Tư tưởng chủ đạo của thuyết mâu thuẫn là nhấn mạnh sự mâu thuẫn, xung đột và sự 
biến đổi xã hội, Sự căng thẳng xã hội, sự phân hóa xã hội cùng với sự mâu thuẫn, cạnh tranh, 
xung đột, biến đổi xã hội là những chủ đề nghiên cứu cơ bản của các lý thuyết mâu thuẫn 
trong xã hội học.   

Luận điểm gốc của thuyết mâu thuẫn cho rằng, do có sự khan hiếm các nguồn lực (đất 
đai, nguyên vật liệu, tiền tài, địa vị...) và do sự phân công lao động và sự bất bình đẳng trong 
phân bổ nguồn lực, quyền lực nên quan hệ giữa các cá nhân, các nhóm xã hội luôn nằm trong 
tình trạng mâu thuẫn, cạnh tranh với nhau vì lợi ích. 
 Để giải quyết mâu thuẫn xã hội, nhiều tác giả thuyết mâu thuẫn chủ trương phê phán 
và đấu tranh chứ không phải là thỏa hiệp. Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn xã hội, hệ các 
giá trị và các chuẩn mực văn hóa được coi là vũ khí, phương tiện đấu tranh lợi hại.   

Về phương pháp luận, thuyết mâu thuẫn cho rằng cần phải tập trung vào phân tích 
động cơ và đặc điểm xã hội của các bên tham gia mâu thuẫn và bản chất của mối quan hệ mâu 
thuẫn   
c. Thuyết tương tác biểu trưng (symbolic interaction theory)   

Các đại biểu chính của thuyết tương tác biểu trưng bao gồm Charles Horton Cooley 
(1863 - 1929), George Herbert Mead (1863 -1931), Herbert Blumer (1900 - 1987), Erving 
Goffman (1922 - 1982). 
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Thuyết tương tác biểu trưng cho rằng xã hội được tạo thành từ sự tương tác của vô số 
các cá nhân, bất kỳ hành vi và cử chỉ nào của con người đều có vô số các ý nghĩa khác nhau, 
hành vi và hoạt động của con người không những phụ thuộc mà còn thay đổi cùng với các ý 
nghĩa biểu trưng. Do đó để hiểu được tương tác xã hội giữa các cá nhân giữa con người với xã 
hội, cần phải nghiên cứu tương tác xã hội, cần phải lý giải được ý nghĩa của các biểu hiện của 
mối tương tác đó. 

Nguồn gốc của thuyết tương tác biểu trưng là các quan niệm xã hội học của Max 
Weber, Georg Simel, Robert Park và một số trường phái triết học, sinh vật học và các lý 
thuyết tâm lý học ý thức, tâm lý học hành vi và tâm lý học xã hội.   
d. Thuyết lựa chọn duy lý (rational choice theory)   

Các đại biểu chính của thuyết lựa chọn duy lý là George Hommans (1910 - 1989) và 
Peter Blau   

Thuyết lựa chọn duy lý có nguồn gốc lý thuyết từ các tư tưởng triết học, kinh tế học và 
nhân học thế kỷ XIII - XIX. Thuyết lựa chọn duy lý dựa vào tiên dề cho rằng con người luôn 
hành động một cách có chủ đích, có suy nghĩ để lựa chọn và sử dụng các nguồn lực một cách 
duy lý nhằm đạt được kết quả tối đa với chi phí tối thiểu. Thuật ngữ "lựa chọn" được dùng để 
nhấn mạnh việc phải cân nhắc, tính toán để quyết định sử dụng loại phương tiện hay cách 
thức tối ưu trong số những điều kiện hay cách thức hiện có để đạt được mục tiêu trong diều 
kiện khan hiếm các nguồn lực. Cách hiểu này ban đầu mang nặng ý nghĩa kinh tế học vì nhấn 
mạnh yếu tố lợi ích vật chất. Nhưng sau này các nhà xã hội học mở rộng phạm vi của mục 
tiêu bao gồm các yếu tố lợi ích xã hội và tinh thần. 

Các tác giả của thuyết lựa chọn duy lý coi con người là chủ thể ra quyết định một cách 
hợp lý trong điều kiện khan hiếm nguồn lực trên có sở xem xét, đánh giá lợi ích kinh tế của 
từng cách lựa chọn. Thuyết lựa chọn duy lý đòi hỏi phải phân tích hành động lựa chọn của cá 
nhân trong mối liên hệ với cả hệ thống xã hội của nó, bao gồm các cá nhân khác với những 
nhu cầu và sự mong đợi của họ, các khả năng lựa chọn và các sản phẩm đầu ra của từng lựa 
chọn cùng các đặc điểm khác. Do tác động của nhiều yếu tố như vậy mà các hành vi lựa chọn 
duy lý của các cá nhân có thể tạo ra những sản phẩm phi lý không mong đợi của cả nhóm, tập 
thể. 

Thuyết lựa chọn duy lý có hai biến thể: 
Thứ nhất là thuyết trò chơi (Game theory): nhấn mạnh yếu tố mong đợi hợp lý và các 

chiến lược hợp lý giải quyết vấn đề mà các bên tham gia phải phân tích, lựa chọn và ra quyết 
định hành động. Ví dụ nổi tiếng của thuyết trò chơi là "Tình thế lưỡng nan" hay "Song đề 
phạm nhân". Ví dụ này như sau: 
 Giả định có hai người bị nghi là cùng tòng phạm một tội và bị hỏi cung từng người 
một, độc lập với nhau. Nếu cả hai người này đều chối tội thì cả hai được tha bổng. Nếu một 
người chối tội và một người nhận tội thì người chối tội bị phạt 10 năm tù và người nhận tội bị 
phạt 2 năm tù. Nếu cả hai cùng nhận tội thì mỗi người bị phạt 5 năm tù. 

Theo thuyết trò chơi, mỗi người này hành động một cách duy lý là sẽ nhận tội để tránh 
bị hậu quả nặng nề nhất, tránh bị phạt 10 năm tù. Kết hợp cả hai cách hành động duy lý của 
từng người một dẫn đến kết cục chung là cả hai cùng nhận tội và mỗi người bị phạt 5 năm tù. 
Thuyết trò chơi cho thấy, hành động duy lý cá nhân chỉ có thể đem lại kết quả tốt đẹp cho các 
bên tham gia khi cùng nhất trí những "luật chơi", ví dụ trao đổi thông tin, hợp tác cùng có lợi, 
tin cậy lẫn nhau. 

Thứ hai là thuyết trao đổi(exchange theory): Thuyết trao đổi coi tương tác xã hội như 
là sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các bên tham gia. Mỗi bên luôn xem xét chi phí bỏ ra 
và nguồn lợi thu về của từng món hàng, từng dịch vụ trước khi đem chúng ra trao đổi với 
nhau. 
1.1.5. Sự phát triển của xã hội học ở Việt nam   

So với các nước Châu âu, Xã hội học ở Việt Nam ra đời muộn hơn. Theo Thanh Lê 
(2001), sau khi thống nhất đất nước một nhiệm vụ đặc biệt cấp thiết đặt ra cho lĩnh vực thông 
tin về khoa học xã hội đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 4 nhấn mạnh "Mở rộng và 
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nâng cao chất lượng các công tác nghiên cứu trên các lĩnh vực luật học, xã hội học, sử học, 
khảo cổ học, dân tộc học, ngôn ngữ học, văn học nghệ thuật..." . Có thể coi đây là lần đầu 
tiên, trong một văn kiện có tính chất cương lĩnh của Đảng cộng sản Việt nam, vai trò của xã 
hội học đã được xác định. Như vậy, vào những năm 1970, xã hội học chính thức trở thành 
một môn khoa học được nghiên cứu và sau đó được giảng dạy trong các trường đại học và 
viện nghiên cứu ở Việt nam. Xã hội học Việt nam phát triển ở hai trung tâm chính là Hà nội 
và thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hà nội, năm 1977, Ban xã hội học được thành lập do giáo sư 
Vũ Khiêu làm trưởng ban cùng với khoảng 10 cán bộ trong đó hầu hết chưa được đào tạo 
trình độ chuyên môn về xã hội học. Năm 1983, Viện xã hội học thuộc Ủy ban khoa học xã hội 
Việt nam được thành lập . Viện Xã hội học đã thực hiện nhiều nghiên cứu trên cả phương 
diện lý thuyết và thực nghiệm. Các chương trình nghiên cứu xã hội học được triển khai và kết 
quả nghiên cứu của nó đã tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước. Cùng với Viện 
xã hội học, tạp chí Xã hội học, diễn đàn nghiên cứu của giới xã hội học Việt nam cũng được 
thành lập sau đó.   

Bên cạnh các viện nghiên cứu, các trường Đại học cũng hình thành các khoa, bộ môn 
xã hội học với nhiệm vụ đào tạo cán bộ ngành xã hội học và nghiên cứu xã hội học. Khoa Xã 
hội học trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia là một trong những 
khoa đào tạo ngành Xã hội học đầu tiên và lớn nhất của cả nước được hình thành từ bộ môn 
Xã hội học, tại Trường ĐH Tổng Hợp Hà Nội năm 1976. Đến năm 1991, Khoa Xã hội học 
Tâm lý học - Trường Đại học Tổng Hợp được thành lập và tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 
1992. Cho đến năm 1998: Khoa Xã hội học - Trường ĐHKHXH&NV được thành lập. Từ 
những năm 1990 trở lại đây một số trường đại học khác cũng thành lập khoa xã hội học như 
Đại học Công Đoàn, Học Viện báo chí tuyên truyền. 
 Ở thành phố Hồ Chí Minh, Khoa xã hội học, đại học khoa học xã hội nhân văn thành 
phố Hồ Chí Minh được chính thức thành lập vào năm 1998 từ tổ chức tiền thân là bộ môn xã 
hội học, khoa triết học đại học tổng hợp thành phố Hồ chí Minh.   
 

Từ khi được hình thành và phát triển ở Việt nam, xã hội học đã xác định được vị trí và 
tầm quan trọng trong các khoa học xã hội. Sự trưởng thành và phát triển của xã hội học ở 
nước ta đã nói lên bằng những nghiên cứu chuyên sâu. Hiện xã hội học đang có mặt ở trong 
các cơ sở sản xuất, các viện nghiên cứu, các trường đại học và một số ngành đã vận dụng 
phương pháp xã hội học vào công tác điều tra, khảo sát, nghiên cứu những vấn đề xã hội. 

Có thể nói xã hội học ở Việt nam tuy mới được ra đời cách đây hơn ba thập kỷ nhưng 
nó đã có một vị trí xứng đáng và quan trọng trong khoa học xã hội. Xã hội học đã và đang 
thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, không chỉ với tư cách là một khoa học 
lý luận mà còn cả với tư cách là một khoa học ứng dụng.   
1.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA XÃ HỘI HỌC 

Khách thể của xã hội học là hiện thực xã hội. Hiện thực xã hội cũng là đối tượng của 
các khoa học xã hội khác như triết học, lịch sử, dân tộc học, tôn giáo, dân số...Xã hội học 
khác với các khoa học khác ở chỗ, xã hội học nghiên cứu về tính chỉnh thể của các quan hệ 
trong xã hội, là khoa học nghiên cứu về hệ thống xã hội nói chung. Đồng thời xã hội học cũng 
nghiên cứu những vấn đề chuyên biệt và cụ thể qua các khái niệm gắn với nhân tố được kiểm 
nghiệm. 
1.2.1. Đặc điểm của tri thức xã hội học   

a. Tri thức xã hội học vừa mang tính khái quát vừa có mặt cụ thể   
Đặc trưng cơ bản này của tri thức xã hội học thể hiện ở chỗ: trong khi nghiên cứu 

những sự vật, hiện tượng, quá trình xã hội, xã hội học luôn hướng tới cái chỉnh thể, cái toàn 
bộ, cái hệ thống để hiểu biết, nhận thức một một cách khái quát các đặc trưng của quá trình, 
hiện tượng xã hội.   

Ví dụ: Một trong những nguyên tắc quan trọng của điều tra xã hội học là nghiên cứu 
chọn mẫu, tức là nghiên cứu một bộ phận, một phần của một tổng thể xã hội để rút ra những 
nhận định, kết luận khoa học khái quát chung cho cả tổng thể xã hội đó.   
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Song điểm độc đáo của xã hội học còn là ở chỗ, trong khi nghiên cứu, khảo sát các sự 
vật hiện tượng, nó còn sử dụng các phương pháp đặc trưng của mình để thu thập những thông 
tin, chỉ báo, đại lượng cụ thể, sống động. Các tri thức của các khoa học khác đều có đặc điểm 
"cặp" này nhưng đối với xã hội học nó trở thành một đặc trưng cơ bản. Tri thức xã hội học là 
kết quả sự khái quát hoá, trừu tượng hoá những gì rút ra từ hiện tượng sinh động của đời sống 
xã hội để từ đó nhận thức và giải quyết chính các vấn đề cụ thể, sống động trong cuộc sống 
của con người.   

b. Tri thức xã hội học vừa có mặt định tính vừa có mặt định lượng   
Đặc trưng này thể hiện ở chỗ tri thức xã hội học giúp ta nhận thức cả về mặt số lượng, 

cả về mặt tính chất của hiện tượng, sự kiện xã hội.   
Ví dụ 1. Nghiên cứu xã hội học không những giúp ta phát hiện thấy trong xã hội có sự 

phân hoá giàu nghèo mà còn giúp ta đo lường, tính toán được khoảng cách thu nhập, chi tiêu 
giữa nhóm người giàu và nhóm người nghèo. Đặc trưng "cặp" này của tri thức xã hội học là 
kết quả của việc sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính 
trong xã hội học. 
 Ví dụ 2. Điều tra xã hội học áp dụng phương pháp trưng cầu ý kiến để thu thập thông 
tin định lượng, đồng thời sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu để ghi lại câu chuyện mô tả 
cuộc đời thực của đối tượng nghiên cứu. Các thông tin thu được có thể xử lý bằng cách mã 
hoá và tính toán các số trung bình, phần trăm, hệ số tương quan, đồng thời được dùng để phân 
loại và khắc hoạ thành những kiểu, dạng, loại quan hệ xã hội hay lối sống xã hội.   

c. Tri thức xã hội học vừa có cấp độ vĩ mô vừa có cấp độ vi mô   
Đặc trưng "cặp" vĩ mô và vi mô thể hiện ở tính biện chứng trong đối tượng nghiên cứu 

của xã hội học.   
Nhóm xã hội có quy mô lớn đến đâu cũng do các phần tử vi mô là các cá nhân với mối 

liên hệ giữa các cá nhân hợp thành. Đồng thời mỗi con người luôn luôn là đầu mối của mạng 
lưới quan hệ xã hội đan xen phức tạp với nhau với tư cách là "tiểu vũ trụ" trong một đại vũ trụ 
là xã hội, là mối tổng hoà các quan hệ xã hội. Xã hội học nghiên cứu hành động xã hội của cá 
nhân cũng phải tính đến tác động của nhóm, tính đến vị thế, vai trò của cá nhân đó trong cấu 
trúc nhóm, tức là nghiên cứu hiện tượng, quá trình xã hội ở cấp vi mô cũng phải xét nó trong 
bối cảnh xã hội vĩ mô.   

Ngược lại, khi nghiên cứu những vấn đề vĩ mô, ví dụ như tìm hiểu một xã hội đang 
tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhà xã hội học cũng cần phải xét tới nhu cầu, động 
cơ, năng lực, trình độ chuyên môn của các cá nhân, các nhóm xã hội. Chẳng hạn, khi xã hội 
học đi vào nghiên cứu cấu trúc nhóm thì những vấn đề thuộc về vị thế, vai trò của người thủ 
lĩnh, lãnh đạo, quản lý cũng như của từng thành viên trở nên rất quan trọng, không thể bỏ qua. 
Kết quả là tri thức xã hội học có đặc trưng kép là đem lại sự hiểu biết khoa học về sự vật hiện 
tượng xã hội ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô.   

d. Tri thức xã hội học vừa có cấp độ lý thuyết vừa có cấp độ thực nghiệm   
Tương ứng với sự thống nhất của hai bộ phận xã hội học lý thuyết và xã hội học thực 

nghiệm, tri thức của xã hội học có hai cấp độ lý thuyết và cấp độ thực nghiệm. Thực chất đặc 
trưng "cặp" như vậy bắt nguồn từ yêu cầu nghiêm ngặt của khoa học là các tri thức lý luận, lý 
thuyết phải có tính kiểm chứng và phải được kiểm nghiệm qua các bằng chứng khoa học. Do 
vậy bất kỳ một đơn vị tri thức xã hội học nào, từ phạm trù, khái niệm đến lý thuyết đều mang 
tính trừu tượng, khái quát cao có thể áp dụng để giải thích, dự báo sự hình thành, biến đổi của 
một nhóm sự kiện, hiện tượng vừa có tính thực nghiệm để có thể kiểm tra, chứng thực hoặc 
bác bỏ qua từng trường hợp cụ thể. Chính nhờ đặc trưng "cặp" lý thuyết - thực nghiệm mà tri 
thức xã hội học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn trong việc giải quyết các nhiệm vụ thực 
tiễn.   

e. Tri thức Xã hội học vừa có cấp độ đại cương vừa có cấp độ chuyên biệt   
Trên cấp độ đại cương, tri thức xã hội học bao gồm một hệ thống các khái niệm, phạm 

trù chung, khái quát nhất như khái niệm cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, biến đổi xã hội, sai 
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lệch xã hội, vị thế xã hội, vai trò xã hội, mạng lưới xã hội, thiết chế xã hội, nhóm xã hội, v.v. 
Các kiến thức đại cương này là cơ sở để triển khai nghiên cứu xã hội học ở cấp chuyên biệt.   

Tri thức ở cấp độ chuyên biệt là kết quả của những nghiên cứu chuyên sâu, tập trung 
vào một số hiện tượng, quá trình trong lĩnh vực cụ thể của đời sống phong phú, đa dạng. Nhờ 
tính chuyên biệt mà tri thức xã hội học trở nên sinh động và có ý nghĩa thiết thực, quý giá đối 
với việc nhận thức và chỉ đạo hoạt động xã hội. 
 f. Tri thức xã hội học vừa có cấp độ cơ bản vừa có cấp độ ứng dụng   

Hệ thống các tri thức xã hội học cơ bản bao gồm các phạm trù, khái niệm, lý thuyết và 
những phương pháp tiếp cận nghiên cứu cơ bản có thể áp dụng trong các nghiên cứu triển 
khai và ứng dụng cụ thể. Cấp độ tri thức xã hội học cơ bản cũng bao hàm cả những khái niệm, 
phạm trù, lý thuyết mới, những phương pháp và kỹ thuật điều tra mới được tìm kiếm, khám 
phá từ những nghiên cứu trong thực tiễn.   

Cấp độ tri thức xã hội học ứng dụng chủ yếu bao gồm những tri thức thu thập được từ 
nghiên cứu thực nghiệm và nhất là nghiên cứu triển khai (R & D) để đưa khoa học vào cuộc 
sống, để giải quyết những vấn đề cụ thể nảy sinh trong hoạt động thực tiễn của con người.   

Đặc trưng cặp "cơ bản và ứng dụng" của tri thức xã hội học cho thấy mỗi lý thuyết, 
phạm trù, khái niệm không những là sản phẩm của nghiên cứu cơ bản mà còn là cơ sở khoa 
học cho hành động thực tiễn cải tạo, quản lý và kiểm soát các quá trình, hành vi, hoạt động xã 
hội.   

Xã hội học với những đặc trưng "cặp" nêu trên đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của 
các nhà nghiên cứu và các nhà thực tiễn, các nhà lãnh đạo quản lý và các nhà hoạch định 
chính sách. Nhờ vậy xã hội học ngày càng phát triển xứng đáng chiếm vị trí trung tâm liên - 
ngành của các khoa học xã hội và nhân văn góp phần đắc lực và có hiệu quả vào giải quyết 
những nhiệm vụ mà sự nghiệp đổi mới đất nước đặt ra.  

1.2.2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học   
Do tính chất "nước đôi" của các tri thức xã hội học mà các quan niệm về đối tượng 

nghiên cứu của xã hội học không chỉ khác nhau, thậm chí còn trái ngược nhau. Đối tượng 
nghiên cứu của xã hội học có sự thay đổi qua các thời kỳ. Thời kỳ trước năm 1960, có hai 
cách tiếp cận khác nhau:   

Thứ nhất, xã hội học Châu Âu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của triết học thực chứng và 
thuyết tiến hoá, nên đối tượng nghiên cứu là tính chỉnh thể của tổ chức xã hội, tính hệ thống 
của nó trong mối quan hệ chi phối các nhân. Tức là nghiên cứu cấu trúc xã hội hay xã hội học 
vi mô.   

Thứ hai, xã hội học Mỹ chịu ảnh hưởng của thuyết hành vi và chủ nghĩa thực dụng. 
Đối tượng nghiên cứu là các hành vi cá nhân, các cơ chế hình thành hành vi cá nhân, sự tương 
tác liên cá nhân, sự hình thành động cơ, các tác nhân hành động của nhóm. Tức là nghiên cứu 
hành động xã hội hay xã hội học vi mô.   
Giai đoạn hiện nay cũng có hai cách tiếp cận về đối tượng nghiên cứu của xã hội học:   

Một là, tiếp cận đối tượng xã hội học từ hai phía: hành vi xã hội của con người và hệ 
thống xã hội (cấu trúc xã hội), do có sự xâm nhập lẫn nhau của xã hội học Châu Âu và xã hội 
học Mỹ.   

Hai là, tiếp cận theo phương pháp phân tích kinh tế chính trị của Mác, lấy các cơ sở 
kinh tế và các cộng đồng xã hội làm khái niệm then chốt, hạt nhân để triển khai ra các phạm 
vi khác. Cách tiếp cận này rất thịnh hành ở các nước Đông Âu và Liên xô trước đây.   

Tóm lại, đối tượng nghiên cứu của xã hội học là tất cả các quá trình và hiện tượng xã 
hội, về mức độ biểu hiện, nguyên nhân, động lực và các xu hướng phát triển của chúng. 

1.2.3. Mối liên hệ của xã hội học với các môn khoa học khác.   
a. Xã hội học với triết học 

 Triết học nghiên cứu các qui luật chung nhất về tự nhiên, xã hội và tư duy. Trong xã 
hội, triết học nhiên cứu các qui luật chung về sự hình thành và phát triển của xã hội. Triết học 
là cơ sở lý luận và phương pháp luận cho các khoa học xã hội trong đó có xã hội học. Xã hội 
học khác với triết học ở chỗ, về mặt nội dung: triết học nghiên cứu những qui luật chung của 
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xã hội còn Xã hội học nghiên cứu cả những vấn đề xã hội chung và những vấn đề xã hội cụ 
thể. Về mặt phương pháp nghiên cứu, sức mạnh của triết học là tư duy trừu tượng và tính khái 
quát còn Xã hội học sử dụng các phương pháp thực nghiệm để nghiên cứu các hiện tượng xã 
hội, đồng thời sử dụng tư duy trừu tượng và coi các quan điểm của triết học như là những 
nguyên tắc phương pháp luận.   

b. Xã hội học và tâm lý học.   
Tâm lý học là khoa học về hành vi của các cá nhân, về các quá trình hình thành tâm lý 

(tình cảm, biểu tượng, ước mơ), nghiên cứu về cách thức hình thành kỹ năng kĩ xảo, và về 
hoạt động tâm lý của con người. Xã hội học cũng nghiên cứu con người nhưng là những con 
người xã hội, tức là thái độ của con người trước các vấn đề, hiện tượng xã hội hay ảnh hưởng 
của các hiện tượng xã hội đến hành vi của con người. Về mặt lịch sử, Emile Durkheim là 
người đã có công tách xã hội học ra khỏi tâm lý học. 

c. Xã hội học và kinh tế học   
Xã hội học và kinh tế học có quan hệ chặt chẽ và mang tính truyền thống. Kinh tế học 

là khoa học về quá trình sản xuất xã hội của con nguời (sản xuất, quản lý, phân phối và lưu 
thông sản phẩm), nghiên cứu các vấn đề như việc làm, thất nghiệp, lạm phát... Về phương 
pháp nghiên cứu, hai môn khoa học này có nhiều nét tương đồng, nhưng kinh tế học chỉ tập 
trung nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế còn xã hội học nghiên cứu cả các lĩnh vực khác của xã 
hội.   

d. Xã hội học và nhân chủng học   
Đối tượng của hai ngành này giống nhau ở nhiều điểm, nhưng nhân chủng học thường 

nghiên cứu các xã hội trong quá khứ, và các dân tộc phát triển chậm, còn xã hội học thường 
định hướng vào các xã hội hiện đại và các xã hội phát triển.   
1.3. CHỨC NĂNG CỦA XÃ HỘI HỌC   

1.3.1. Chức năng nhận thức:   
Chức năng nhận thức của xã hội học thể hiện trên ba điểm cơ bản sau đây :   

Thứ nhất, xã hội học cung cấp tri thức khoa học về bản chất của hiện thực xã hội và 
con người.   

Thứ hai, xã hội học phát hiện các qui luật, tính qui luật và cơ chế nảy sinh vận động và 
phát triển của các quá trình, hiện tượng xã hội, của mối tác động qua lại giữa con người và xã 
hội.   

Thứ ba, xã hội học xây dựng và phát triển hệ thống các phạm trù, khái niệm, lý thuyết 
và phương pháp luận nghiên cứu xã hội.   

1.3.2. Chức năng thực tiễn.   
Chức năng thực tiễn của xã hội học có mối quan hệ biện chứng với chức năng nhận 

thức và là một trong những mục tiêu cao cả của xã hội học thể hiện ở sự nỗ lực cải thiện xã 
hội và cuộc sống của con người.   

Chức năng thực tiễn của xã hội học thể hiện trước hết ở sự vận dụng các qui luật xã 
hội học trong hoạt động thực tiễn. Trên cơ sở đó, xã hội học góp phần giải quyết đúng đắn kịp 
thời những vấn đề nảy sinh trong xã hội.   

Nghiên cứu xã hội học hướng tới dự báo những vấn đề sẽ xảy ra và đề xuất các kiến 
nghị, giải pháp để kiểm soát các hiện tượng, quá trình xã hội tiến tới cải tạo được thực trạng 
xã hội.   

Trong quá trình thực hiện chức năng thực tiến, các khái niệm, các lý thuyết và các 
phương pháp nghiên cứu của xã hội học cũng được cọ sát, kiểm chứng để từ đó sửa đổi, phát 
triển.  
 1.3.3 Chức năng tư tưởng.   

Ngoài chức năng nhận thức và chức năng thực tiến chung cho mọi khoa học, cũng như 
các khoa học xã hội khác, xã hội học có chức năng tư tưởng. Chức năng này thể hiện ở chỗ, 
xã hội học góp phần trang bị thế giới quan khoa học cho người học, các tri thức xã hội học 
mang tính giai cấp, hướng tới phục vụ cho lợi ích và sự nghiệp của đông đảo quần chúng nhân 
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dân. Đồng thời, xã hội học cũng góp phần hình thành và phát triển phương pháp tư duy khoa 
học và khả năng suy xét phê phán. 

Câu hỏi ôn tập 
1. Phân tích tiền đề ra đời của xã hội học. Tại sao nói xã hội học ra đời vào đầu thế kỷ XIX là 
một tất yếu lịch sử?   
2. Phân tích những đóng góp chủ yếu của August Comte đối với việc hình thành và phát triển 
xã hội học.   
3. Tại sao chủ nghĩa duy vật lịch sử của Karl Marx là cơ sở lý luận và phương pháp luận xã 
hội học? Trình bày những quan điểm cơ bản của Marx về bản chất của xã hội và bản chất của 
con người.   
4. So sánh những điểm giống nhau và khác nhau trong quan niệm của August Comte và Karl 
Marx về qui luật biến đổi của xã hội.   
5. Phân tích những nguyên lý xã hội học của Hertbert Spencer. Spencer có ảnh hưởng như thế 
nào đối với sự phát triển của xã hội học.   
6. Phân tích những đóng góp của Emile Durkheim đối với xã hội học. Quan niệm về phương 
pháp nghiên cứu xã hội học của Durkheim có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội học hiện đại?   
 

Chương 2: CƠ CẤU XÃ HỘI 
 

Chương về cơ cấu xã hội cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng thể về xã hội với 
những thành tố quan trọng của nó như vị thế xã hội và vai trò xã hội và những mối liên hệ 
giữa các thành tố xã hội như bất bình đẳng xã hội, phân tầng xã hội và cơ động xã hội. Từ đó, 
sinh viên sẽ có khả năng đánh giá những vấn đề đang tồn tại trong xã hội và bước đầu đưa ra 
những cách có thể giải quyết vấn đề.   
2.1. CƠ CẤU XÃ HỘI:   
2.1.1. Khái niệm cơ cấu xã hội:   
Xã hội là một tổ chức phức tạp, thể hiện mối liên hệ của các cá nhân, các nhóm và các tổ chức 
xã hội. Người ta dùng khái niệm cơ cấu xã hội để chỉ cách thức tổ chức của một xã hội trong 
một giai đoạn nhất định của lịch sử.   
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về cơ cấu xã hội nhưng tựu chung lại thì đều cho rằng: Cơ 
cấu xã hội là kết cấu và hình thức tổ chức bên trong của một hệ thống xã hội, là mối liên hệ 
vững chắc của các thành tố xã hội trong hệ thống xã hội. Nói một cách cụ thể thì cơ cấu xã 
hội (hệ thống xã hội) bao gồm hai yếu tố: Một là: các thành phần xã hội tạo thành cơ cấu xã 
hội (giai cấp, dân tộc, các nhóm, thiết chế, vị trí, vai trò...). Hai là: mối liên hệ, chi phối lẫn 
nhau của các thành tố xã hội (quan hệ xã hội).   
Cơ cấu xã hội phản ánh những đặc trưng bản chất của xã hội, cho biết phương thức phân 
công, hợp tác và tổ chức hoạt động của một xã hội trên cơ sở một trình độ phân công lao 
động, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và các quan hệ xã hội nảy sinh trên cơ sở hệ 
thống các quan hệ sản xuất xã hội.   
Trong các xã hội khác nhau có các thành tố xã hội khác nhau. Cách thức hợp tác, liên hệ của 
các thành tố xã hội cũng theo những phương thức nhất định để thoả mãn nhu cầu của các cá 
nhân, cũng như của tập thể. Do đó, mỗi xã hội có một cấu trúc riêng. 
2.1.2. Các phân hệ cơ cấu xã hội cơ bản:   
Xã hội có tính chất đa cơ cấu. Mỗi cơ cấu được xem như một bộ phận của cơ cấu xã hội nói 
chung. Trong đó, người ta thường nghiên cứu một số phân hệ của cơ cấu xã hội: 
 a. Cơ cấu giai cấp:   
Trong các xã hội có giai cấp thì cơ cấu giai cấp đóng vai trò quyết định. Nhưng cách hiểu về 
giai cấp là khác nhau. Trong lịch sử xã hội học, Marx là người đầu tiên xác định khái niệm 
giai cấp một cách chặt chẽ. Theo ông: " Giai cấp là những tập đoàn to lớn gồm những người 
khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác 
nhau về quan hệ của họ (thường thường thì những quan hệ này được Pháp luật quy định và 
thừa nhận) đối với những tư liệu sản xuất; về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội và 
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như vậy là khác nhau về cách hưởng thụ của cải xã hội ít hoặc nhiều mà họ được hưởng. Giai 
cấp là những tập đoàn người , mà tập đoàn này thì có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn 
khác, do chỗ các tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế xã hội nhất định" 
(V.I.Lenin: Toàn tập, t.39, tr.17-18).   
Khác với Marx, Weber không sử dụng thuật ngữ giai cấp với nghĩa là nhóm các cá nhân đã 
phát triển ý thức giai cấp và đã tổ chức nhau lại vì mục đích giai cấp chung. Theo Weber, giai 
cấp là nhóm người có cơ may sống giống nhau, được xác định bởi vị trí kinh tế trong xã hội, 
những sản phẩm mà họ sở hữu và những cơ hội đối với thu nhập của họ. Nói theo xã hội học 
hiện đại, đó là tất cả những gì thuộc về tài sản, của cải. Tuy nhiên, theo Weber, bên cạnh vấn 
đề về của cải, còn phải kể đến các yếu tố uy tín (địa vị) và quyền lực (đảng phái) đối với sự 
phân tầng xã hội và biến đổi xã hội.   
Bên cạnh khái niệm giai cấp của Marx và Weber, còn có một số khái niệm khác về giai cấp do 
các nhà xã hội học đưa ra. Như theo các tác giả cuốn Nhập môn xã hội hoc (Bilton và những 
người khác, 1993) thì thuật ngữ giai cấp dùng để chỉ "một nhóm xã hội mà các thành viên có 
vị trí tương đương nhau trong một cơ cấu bất bình đẳng khách quan về vật chất do một hệ 
thống những quan hệ kinh tế đặc trưng cho một phương thức sản xuất cụ thể tạo ra". Hay như 
Stark, 1995: "Giai cấp là nhóm người chia sẻ một vị trí giống nhau trong hệ thống phân tầng 
xã hội".   
Có thể nói, xã hội phân hoá thành các giai cấp khác nhau, nhưng cách hiểu về các giai cấp lại 
không giống nhau. Nhìn chung, người ta thường hiểu giai cấp là một nhóm xã hội có vị trí 
kinh tế, chính trị và xã hội giống nhau nhưng không được quy định chính thức, không được 
thể chế hoá mà do sự nhận diện theo những chuẩn mực xã hội nhất định như giàu-nghèo, chủ-
thợ, bị trị-thống trị...   
Cơ cấu giai cấp là hệ thống các giai cấp, tầng lớp, tập đoàn xã hội và các mối liên hệ giữa 
chúng. Theo các nhà xã hội học, cơ cấu giai cấp được coi là hạt nhân của cơ cấu xã hội và sự 
biến đổi của nó tạo nên sự biến đổi của cơ cấu xã hội. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất được 
coi trọng khi xem xét cơ cấu giai cấp của xã hội. Tuy nhiên, sự phân chia cơ cấu giai cấp tuỳ 
thuộc vào mỗi một 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.   
Xã hội học nghiên cứu cơ cấu giai cấp, nhấn mạnh đến việc nghiên cứu những tập đoàn người 
tạo thành các giai cấp cơ bản, chiếm vị trí quyết định đến sự phát triển và biến đổi của xã hội. 
Trong đó, quan hệ giai cấp, mâu thuẫn giai cấp, đấu tranh giai cấp được coi là động lực của sự 
vận động và biến đổi xã hội.   
b. Cơ cấu học vấn - nghề nghiệp:   
Nghiên cứu cơ cấu học vấn - nghề nghiệp giúp ta hiểu được trình độ học vấn của dân cư, sự 
phân công lao động và hợp tác lao động trong xã hội ở mỗi thời điểm cụ thể. 
 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, đồng thời, trình độ học vấn còn quyết định tốc độ phát triển 
của mỗi quốc gia. Sự chênh lệch về trình độ học vấn giữa các tầng lớp dân cư, giữa nam và 
nữ, giữa khu vực thành thị và nông thôn phản ánh rõ nét thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, tạo nên sự khác biệt giữa các loại lao động (lao động chân tay và lao động trí 
óc)...Vì vậy, cần có những biện pháp để giải quyết, làm giảm sự chênh lệch, tạo điều kiện cho 
sự phát triển.   
Nghề nghiệp trong xã hội là hệ quả của sự phân công lao động xã hội. Đặc trưng của phân 
công lao động xã hội là sự phân công lao động theo ngành nghề. Trong khuôn khổ của nó lại 
xuất hiện những ngành nghề mới. Cơ cấu nghề nghiệp được hình dung là hệ thống gồm các 
nhóm người, các tầng lớp khác nhau về ngành nghề.   
Cơ cấu nghề nghiệp phụ thuộc vào sự phát triển của lực lượng sản xuất và trình độ học vấn 
của người lao động. Ngoài ra, còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như giới tính, truyền thống 
ngành nghề của cộng đồng dân cư...Xã hội học nghiên cứu cơ cấu lao động nghề nghiệp nhằm 
tìm hiểu xu hướng biến đổi của cơ cấu lao động nghề nghiệp, cũng như hậu quả xã hội của sự 
phân công lao động theo nghề.   
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Hiện nay, tiêu chí học vấn, nghề nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển 
của xã hội và trong quá trình phân hoá xã hội. Nhưng ở Việt Nam: sự phân bố, sử dụng lao 
động kỹ thuật, lao động chuyên môn đang trong tình trạng mất cấn đối và rất lãng phí, số 
người làm việc trái ngành nghề khá đông, tiềm năng lao động không được phát huy và ngày 
càng hao hụt vô hình và hữu hình...Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần hoạch định một chính sách xã 
hội đúng đắn phù hợp với từng ngành, từng nghề, từng vùng lãnh thổ khác nhau để xoá bỏ 
tình trạng bất hợp lý trong cơ cấu nghề nghiệp.   
c. Cơ cấu dân số (nhân khẩu):   
Nghiên cứu cơ cấu dân số nhằm tìm hiểu quá trình tái sản xuất dân cư (sinh sản, tử vong...), 
mật độ dân số và cơ cấu dân cư, sự biến động của dân cư (di dân), độ tuổi, tỷ lệ giới tính và 
cấu trúc thế hệ...Thông qua đó, dự báo được quy mô biến đổi và những đặc trưng xu hướng xã 
hội của dân số, sự tương tác của cơ cấu dân số đến những vấn đề liên quan trực tiếp đến số 
lượng và chất lượng cuộc sống con người. Ví dụ: Sự phân phối nguồn lao động cho nền kinh 
tế, kế hoạch xây dựng nhà ở, các vấn đề về phát triển đô thị và nông thôn, bảo vệ phúc lợi xã 
hội...   
Sự vận động của cơ cấu dân số phụ thuộc vào hoạt động sản xuất, tính chất của các quan hệ 
xã hội, các chuẩn mực văn hoá, các định hướng giá trị tâm lý của con người...Sự phát triển 
dân số không hợp lý sẽ dẫn đến việc hạ thấp năng suất lao động, làm cạn kiệt các nguồn tài 
nguyên, dẫn tới đói nghèo...   
d. Cơ cấu lãnh thổ:   
Cơ cấu lãnh thổ được nhận diện theo từng vùng lãnh thổ, với địa bàn cư trú, bản sắc riêng về 
truyền thống và di sản văn hoá. Thông thường, cơ cấu lãnh thổ được phân thành hai khu vực 
cơ bản: thành thị và nông thôn. Bên cạnh đó, còn có thể phân chia theo tiêu chí vùng miền, 
trong đó, mỗi vùng miền này đều bao chứa cả nông thôn và đô thị. Cơ cấu lãnh thổ Việt Nam 
bao gồm:   
- Trung du và miền núi Bắc Bộ.   
- Đồng bằng sông Hồng. 
 - Bắc Trung bộ.   
- Duyên hải miền Trung.   
- Tây Nguyên.   
- Đông Nam Bộ.   
- Đồng bằng sông Cửu Long.   
Nghiên cứu cơ cấu lãnh thổ nhằm mục đích làm rõ sự khác biệt giữa các vùng, miền lãnh thổ 
về trình độ phát triển sản xuất, kinh tế, văn hoá xã hội, về lối sống, mức sống...Trên cơ sở đó, 
có thể đề ra những giải pháp phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền, nhằm phát huy lợi 
thế, tạo thành động lực trong quá trình vận động, biến đổi và phát triển xã hội.   
e. Cơ cấu dân tộc:   
Cơ cấu dân tộc hình thành chủ yếu trên sự khác biệt các dấu hiệu dân tộc như ngôn ngữ, trang 
phục, phong tục tập quán, tín ngưỡng, nhà ở...Cơ cấu dân tộc bao gồm cơ cấu quốc gia dân 
tộc và thành phần dân tộc. Xã hội học nghiên cứu phạm vi lãnh thổ, đời sống kinh tế, ngôn 
ngữ, đời sống văn hoá, tâm lý của các dân tộc, mối quan hệ giữa các thành phần dân tộc trong 
một quốc gia dân tộc, quan hệ giữa các quốc gia dân tộc với các thành phần dân tộc.   
Một xã hội gồm nhiều dân tộc cùng tồn tại và hoạt động theo một hệ thống thiết chế xã hội 
nhất định. Nhưng do sự phát triển không đồng đều về kinh tế xã hội, văn hoá tư tưởng giữa 
các dân tộc đã tạo nên sự bất bình đẳng và mâu thuẫn giữa các dân tộc. Mâu thuẫn dân tộc 
thường bị các thế lực đối lập trong và ngoài nước lợi dụng, kích động và lôi kéo các dân tộc 
chống đối chính phủ và ly khai làm rối loạn xã hội. Vì vậy, Việt Nam luôn coi trọng vấn đề 
dân tộc và luôn coi đây là một vấn đề có tính chiến lược trong quá trình phát triển xã hội. 
2.1.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu cơ cấu xã hội:   
Xã hội học quan tâm nghiên cứu cơ cấu xã hội vì nó có một ý nghĩa quan trọng. Cụ thể:   
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- "Nghiên cứu cơ cấu xã hội giúp ta nhận thức được các đặc trưng của một xã hội trong từng 
giai đoạn phát triển lịch sử, qua đó, phân biệt, so sánh sự khác nhau của xã hội này với xã hội 
khác.   
- Giúp ta hiểu được các thành phần cơ cấu xã hội, vai trò - chức năng của mỗi thành phần đó 
trong cơ cấu để đảm bảo tính hệ thống của cơ cấu và nghiên cứu động lực phát triển xã hội.   
- Thấy được quan hệ tương tác giữa các thành phần của cơ cấu xã hội, hiểu rõ bản chất của 
các quan hệ đó dưới dạng các quy luật xã hội, từ đó giải thích được hành vi của các cá nhân, 
các nhóm và toàn bộ xã hội trong những thời gian và không gian cụ thể.   
 
- Giúp ta có cái nhìn tổng quát về xã hội, từ đó có thể hoạch định chiến lược, xây dựng mô 
hình cơ cấu xã hội tối ưu đảm bảo sự vận hành hiệu quả, thực hiện tốt các vai trò xã hội theo 
chiều hướng tiến bộ.   
- Nghiên cứu cơ cấu xã hội giúp ta có cơ sở khoa học để vạch ra một 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".[Nguyễn Thế Phán, Giáo trình Xã 
hội học 2002:38]   
2.2. VỊ THẾ XÃ HỘI VÀ VAI TRÒ XÃ HỘI:   
2.2.1. Vị thế xã hội:   
a. Khái niệm:   
Trong xã hội học, khái niệm vị thế thể hiện ở nhiều nghĩa.   
1. Theo Linton, vị thế có nội dung là địa vị và được hiểu là vị trí tương đối của một cá nhân 
trong bối cảnh xã hội giới hạn nhất định, từ đó có những hy vọng nhất định về vai trò.   
2. Thuật ngữ "đẳng cấp" của Max Weber trong tiếng Đức khi dịch sang tiếng Anh cũng có 
nghĩa là "vị thế", dùng để chỉ toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ mà một cá nhân thực hiện.   
3. Trong Xã hội học phân tầng, vị thế của một cá nhân có thể được xác định là một địa vị cao 
hay thấp trong một hệ thống được sắp xếp theo thứ bậc. 
 Ở nghĩa chung nhất, người ta quan niệm: Vị thế xã hội là một vị trí trong cấu trúc xã 
hội. Mỗi vị thế quyết định chỗ đứng của một cá nhân hay một nhóm xã hội và phương pháp 
ứng xử của cá nhân, nhóm xã hội đó đối với xã hội xung quanh.   
Như vậy, vị thế xã hội là địa vị, thứ bậc của chủ thể xã hội, được hình thành trong cơ cấu tổ 
chức xã hội, tuỳ thuộc vào sự thẩm định và đánh giá của xã hội đối với vị thế đó. Mỗi vị thế 
của cá nhân được xác lập qua các tiêu chuẩn mang tính phổ biến trong xã hội như: dòng dõi 
xuất thân, của cải tài sản, chức vụ, nghề nghiệp, trình độ giáo dục, giới tính, khả năng, quyền 
lực và quyền uy....Những tiêu chuẩn này biểu lộ thái độ và mức độ tôn trọng hay khinh rẻ của 
xã hội đối với vị thế của các cá nhân. Ví dụ: công nhân, nông dân, trưởng phòng, giám đốc, 
người giàu, người nghèo, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư...là những vị thế xã hội.   
Về cơ bản, vị thế xã hội là một hiện tượng nhận thức, trong đó, các cá nhân hoặc nhóm được 
so sánh với những người khác và nhóm khác về sự khác nhau dựa trên một số đặc điểm hoặc 
phẩm chất được cho là có ý nghĩa trong xã hội. Từ đó có sự sắp xếp địa vị cho các cá nhân. 
Mặt khác, sự xếp đặt vị thế còn bắt nguồn từ những quan điểm của những người khác, những 
quan điểm này được dựa trên một hệ thống giá trị của cộng đồng.   
Về mặt tâm lý xã hội, người ta thường tin tưởng, tín nhiệm người có vị thế xã hội cao vì họ có 
ảnh hưởng lớn. Do đó, xu thế chung là ai cũng muốn vươn lên cải thiện vị thế xã hội của 
mình.   
Vị thế xã hội phản ánh quyền lực, lợi ích và trách nhiệm của cá nhân khi nắm giữ vị thế tương 
ứng. Đồng thời, cá nhân sẽ khẳng định vị thế của mình thông qua mối quan hệ với những 
người khác. Tức là vị thế của cá nhân này chỉ có ý nghĩa xã hội đầy đủ trong quan hệ với các 
vị thế xã hội khác có liên quan. Ví dụ, vị thế của người giáo viên chỉ có ý nghĩa xã hội đầy đủ 
trong quan hệ với vị thế xã hội của học sinh - sinh viên.   
b. Phân loại:   
Vị thế thường được phân thành hai nhóm:   
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- Vị thế tự nhiên (có sẵn, được gán cho): là những vị thế mà các cá nhân không cần phải cố 
gắng, nỗ lực để đạt được mà cá nhân đó được xã hội gán cho. Những vị thế này thường gắn 
với những thiên chức, những đặc điểm cơ bản mà cá nhân không thể tự kiểm soát được.   
Ví dụ: Vị thế giới tính, vị thế nguồn gốc xuất thân, vị thế đẳng cấp, vị thế lứa tuổi, vị thế 
chủng tộc, vị thế thứ bậc trong gia đình và dòng họ....   
- Vị thế xã hội (đạt được): là những vị thế phụ thuộc vào những đặc điểm mà trong một chừng 
mực nhất định, cá nhân có thể tự kiểm soát được. Vị thế xã hội phụ thuộc vào nỗ lực phấn đấu 
và sự cố gắng vươn lên của bản thân.   
Ví dụ: Vị thế nghề nghiệp, vị thế trình độ học vấn (học hàm, học vị), vị thế chức vụ xã hội, vị 
thế phụ thuộc vào mức độ cống hiến cho xã hội....   
Trong đời sống, mỗi cá nhân có nhiều vị thế khác nhau, tạo thành một tập hợp các vị thế. Mỗi 
vị thế có một sự phù hợp với bối cảnh xã hội. Tuy nhiên, trong các vị thế đó, bao giờ cũng có 
một vị thế chủ chốt, giữ vai trò chủ đạo, chi phối các vị thế khác và trong quá trình tương tác, 
cá nhân thường hành động căn cứ theo vị thế chủ đạo của mình.   
Nghiên cứu thực nghiệm có hai cách để tìm ra vị thế. Thứ nhất, là tiền đề khách quan - khi 
xác lập vị thế, nó chú ý bởi các chuẩn mực xã hội quyết định tới việc đánh giá như thu nhập, 
nghề nghiệp, trình độ học vấn...Thứ hai là tiền đề chủ quan - quan tâm tới quan niệm của cá 
nhân về đánh giá, nghĩa là tự đánh giá và đánh giá của người ngoài, các thang đo uy 
tín...[Siegfried Lamnek]. Như vậy, xã hội học nghiên cứu vị thế nhằm xem xét, trong quá 
trình vận động của mỗi một cá nhân, họ có sự thăng tiến hay giảm sút vị thế và cá nhân chịu 
sự chi phối của các vị thế như thế nào. 
 Cá nhân thể hiện vị thế của mình thông qua vai trò xã hội. Tức là, chúng ta chiếm giữ 
các vị thế xã hội khác nhau, nhưng chúng ta sẽ phải thể hiện vị thế với những quyền hạn và 
trách nhiệm kèm theo thông qua vai trò xã hội. 
2.2.2. Vai trò xã hội:   
a. Khái niệm:   
Thuật ngữ vai trò (role) được các nhà xã hội học vay mượn từ nghệ thuật sân khấu (kịch học) 
để miêu tả các vai trò xã hội có ảnh hưởng như thế nào trong đời sống xã hội. Giống như các 
nghệ sĩ trên sân khấu, tất cả chúng ta đều đóng các vai trò trong cuộc sống hàng ngày. Gắn 
với mỗi vai trò là một kịch bản, nó giúp chúng ta ứng cử như thế nào với những người khác 
và họ sẽ tương tác trở lại với chúng ta ra sao?   
Về mặt khái niệm xã hội học: Vai trò xã hội là một tập hợp những chuẩn mực, hành vi, nghĩa 
vụ và quyền lợi gắn với một vị thế nhất định.   
Vai trò xã hội được xác định trên cơ sở các vị thế xã hội tương ứng. Để thực hiện những 
quyền và nghĩa vụ của từng vị thế, cá nhân phải thực hiện những hành động nhất định. Những 
hành động đó chính là mô hình hành vi được xã hội mong đợi đối với người chiếm giữ một vị 
thế. Tức là, vai trò xã hội được coi là một mô hình hành vi được xác lập một cách khách quan, 
căn cứ vào đòi hỏi của xã hội đối với từng vị thế nhất định, để thực hiện những quyền và 
nghĩa vụ tương ứng với các vị thế đó.   
Những đòi hỏi, mong đợi của xã hội dành cho vai trò của cá nhân được xác định căn cứ vào 
chuẩn mực xã hội. Để cá nhân thực hiện tốt vai trò của mình, các đòi hỏi, chuẩn mực do xã 
hội đặt ra phải rõ ràng. Đồng thời, cá nhân luôn phải học hỏi về các vai trò thông qua quá 
trình xã hội hoá, tức là học hỏi về những yêu cầu, đòi hỏi mà họ cần phải thực hiện khi họ tiếp 
nhận một vị thế xã hội nhất định..   
b. Thực hiện vai trò:   
Thực hiện vai trò là những hành vi thực tế của một cá nhân đang chiếm giữ một vị thế xã hội. 
Tức là, khi tiếp nhận một vị thế xã hội nào đó, cá nhân phải thực hiện những yêu cầu, đòi hỏi 
của xã hội (thể hiện vai trò), nhưng không phải bao giờ những điều mà cá nhân hiểu về vai trò 
và sự mong đợi của xã hội đối với các vai trò đó cũng phù hợp với nhau. Hơn nữa, cá nhân 
nhiều khi không thực hiện tất cả những hiểu biết của họ về các đòi hỏi với những vai trò trên 
thực tế. Vì vậy, tổng hợp tất cả các vai trò mà cá nhân thực hiện sẽ tạo nên nhân cách xã hội 
của anh ta.   
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Như vậy, bao giờ cũng có độ chệch nhất định giữa việc thực hiện vai trò với sự kỳ vọng của 
xã hội dành cho vai trò (vai trò mong đợi và vai trò thực sự). Nghĩa là, trong đời sống hiện 
thực, thường tồn tại một khoảng cách giữa cái mà con người sẽ làm và cái mà họ thực sự làm. 
Sự chênh lệch lớn chứng tỏ cá nhân không đáp ứng được đòi hỏi của xã hội và khi không thực 
hiện đúng vai trò xã hội của mình thì thường bị lên án vì không làm tròn bổn phận.   
Mặc dù cá nhân thực hiện vai trò theo sự đòi hỏi của xã hội nhưng cá nhân sẽ không thực hiện 
được nếu không có sự hợp tác của nhóm xã hội mà họ tham gia vào. Ví dụ, sẽ không có giáo 
viên nếu không có sinh viên, sẽ không có người bán hàng nếu không có khách hàng, sẽ không 
có người vợ nếu không có người chồng...Và trong quá trình tương tác để thực hiện vai trò, 
quyền của cá nhân này đồng thời lại là nghĩa vụ về vai trò của đối tác. 
 Một cá nhân có nhiều vị thế thì có nhiều vai trò khác nhau. Vì vậy, khi thực hiện vai 
trò, cá nhân không được nhầm lẫn trong việc thực hiện vai trò phù hợp với vị thế xã hội của 
mình ở từng thời điểm. Tuy nhiên, khi thực hiện vai trò trên thực tế, cá nhân có thể gặp một 
số trường hợp sau:   
- Xung đột vai trò: xảy ra khi cá nhân cùng lúc chiếm giữ hai hay nhiều vị thế. Vì cá nhân 
tham gia nhiều nhóm xã hội khác nhau, họ phải đáp ứng những mong đợi của các nhóm xã 
hội đó mà nhiều khi, những trông đợi đó xung đột với nhau về lợi ích.   
- Căng thẳng vai trò: khi cá nhân thấy những trông đợi của một vai trò không thích hợp với 
mình. Vì vậy, họ tỏ ra khó khăn trong việc thực hiện vai trò đó, đặc biệt, cá nhân luôn ở trong 
trạng thái căng thẳng, phải nỗ lực cao để thực hiện vai trò khi vai trò đó được nhiều người có 
liên quan mong đợi, kỳ vọng, đòi hỏi quá nhiều. 
2.2.3. Quan hệ giữa vị thế xã hội và vai trò xã hội:   
Khái niệm vị thế và vai trò không tách rời nhau trong thực tế. Sự phân biệt hai khái niệm này 
chỉ ở trong nhận thức khoa học. Như Ralph Linton (1936) nói, chúng ta chiếm giữ các vị thế, 
nhưng chúng ta đóng các vai trò. Trong đó, vị thế là chỗ đứng của cá nhân trong xã hội. Còn 
vai trò là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ quyền hạn và nghĩa vụ gắn liền với mỗi vị thế. Không 
thể có vai trò mà không có vị thế và ngược lại.   
"Vai trò là động lực đưa vị thế vào cuộc sống" (Linton). Vì vậy, cá nhân muốn khẳng định vị 
thế thì phải thông qua vai trò xã hội tương ứng.   
2.3. BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI:   
Trong các xã hội, vấn đề bình đẳng xã hội và bất bình đẳng xã hội luôn được đặt ra không chỉ 
bởi các nhà khoa học mà cả đối với các chính phủ cũng như đông đảo quần chúng nhân dân. 
Dưới góc độ xã hội học, vấn đề này được xem xét như sau: 
2.3.1. Bình đẳng xã hội:   
Bình đẳng xã hội là sự ngang bằng nhau giữa người với người về một hay nhiều phương diện, 
xét dưới góc độ xã hội. Nói một cách khác, bình đẳng xã hội là sự thừa nhận và sự thiết lập 
các điều kiện, các cơ hội và các quyền lợi ngang nhau cho sự tồn tại và phát triển của các cá 
nhân, các nhóm xã hội.   
Như vậy, bình đẳng chỉ sự phân chia đều các lợi ích xã hội. Có cơ hội xã hội như nhau thì 
hưởng thụ như nhau, tạo cơ hội như nhau mà đóng góp khác nhau thì người cao hơn hưởng 
thụ nhiều hơn.   
Với ý nghĩa như vậy, trong quan hệ thuộc giới vô sinh, hữu sinh, không phải là con người 
hoặc trong quan hệ giữa con người với con người không phải trên bình diện xã hội (như so 
sánh về sức khoẻ, trí tuệ....) thì người ta không dùng thuật ngữ bình đẳng mà dùng thuật ngữ 
cân bằng hay ngang bằng nhau.   
* Bình đẳng giữa người với người được biểu hiện dưới hai khía cạnh:   
- Về mặt tự nhiên: Bình đẳng là thuộc tính tự nhiên của con người, với tư cách là con người. 
Tức là, giữa con người với con người, mặc dù có những năng lực thể chất và tinh thần không 
hoàn toàn giống nhau, nhưng đều là con người có sự ngang bằng nhau, đều là bậc cao của sự 
phát triển sinh giới. Bình đẳng trên bình diện tự nhiên được thể hiện qua lý luận và được hiện 
thực hoá trong các Hiến pháp của nhiều cộng đồng quốc gia. 
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 - Về mặt xã hội: Bình đẳng bao hàm sự ngang bằng nhau giữa người với người về một 
hay nhiều phương diện: kinh tế, chính trị, văn hoá, giai cấp, dân tộc....   
Trên phương diện quan hệ giữa người với người, bình đẳng là sự đối xử với người khác như 
đối xử với chính bản thân mình và khi có sự ngang bằng nhau về mọi phương diện trong xã 
hội thì lúc đó, loài người đạt đến trình độ bình đẳng hoàn toàn. Đó là sự bình đẳng lý tưởng, 
mơ ước của con người.   
Tuy nhiên, từ chỗ coi bình đẳng như là một giá trị tự nhiên đến chỗ thực hiện được sự bình 
đẳng ấy trong cuộc sống hiện thực phải trải qua quá trình đấu tranh xã hội lâu dài và bao trùm 
lên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tức là, trong hầu hết các xã hội, chúng ta vẫn luôn 
chứng kiến những hiện tượng bất bình đẳng về vai trò mà mỗi người đảm nhiệm, về giới, 
quyền lực, kinh tế, thu nhập hay uy thế xã hội... Đó chính là sự bất bình đẳng. 
2.3.2. Bất bình đẳng xã hội:   
a. Khái niệm:   
Tất cả các xã hội từ trước tới nay đều được đặc trưng bởi sự khác biệt xã hội. Đó là một quá 
trình mà trong đó, con người tạo nên khoảng cách do cách ứng xử khác nhau bởi các vị thế, 
vai trò và những đặc điểm khác của họ. Quá trình của sự khác biệt đó chuẩn bị cho bất bình 
đẳng xã hội, là một điều kiện mà con người có cơ hội không ngang bằng nhau về sử dụng của 
cải, quyền lực và uy tín.   
Xã hội học quan niệm: Bất bình đẳng xã hội là sự không ngang bằng nhau về các cơ hội hoặc 
lợi ích đối với các cá nhân khác nhau trong một nhóm hoặc nhiều nhóm trong xã hội.   
Ở một số nước, có thể thấy, những phúc lợi xã hội về chăm sóc sức khoẻ, an ninh, giáo dục, 
việc làm và ảnh hưởng chính trị được phân bố không đều một cách hệ thống.   
Bất bình đẳng không phải là sự kiện xã hội ngẫu nhiên, tạm thời giữa các cá nhân trong xã hội 
mà nó có tính ổn định, vững bền qua nhiều thời đại xã hội. Xã hội có bất bình đẳng khi một số 
nhóm xã hội kiểm soát và khai thác các nhóm xã hội khác. Qua những xã hội khác nhau đã 
tồn tại những hệ thống bất bình đẳng khác nhau. Những thành viên của mỗi nhóm xã hội sẽ có 
những đặc điểm chung và luôn coi vị trí bất bình đẳng của họ sẽ được truyền lại cho con cái 
họ.   
b. Cơ sở tạo nên bất bình đẳng xã hội:   
Bất bình đẳng được hình thành trong đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực sản xuất vật chất. 
Nó gắn liền với sự phân công lao động xã hội. Nền sản xuất xã hội càng phát triển, sự phân 
công lao động càng đa dạng phức tạp, bất bình đẳng xã hội càng trở nên gay gắt.   
Nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng xã hội là sự đa dạng và khác nhau giữa các xã hội và nền 
văn hoá, gắn liền với những đặc điểm của giai cấp xã hội, giới tính, chủng tộc, tôn giáo, lãnh 
thổ...Tuy nhiên, theo các nhà Xã hội học, dù cho những nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng 
xã hội có đa dạng và khác nhau thì người ta vẫn có thể quy chúng về 3 nhóm cơ sở chủ yếu:   
+ Những cơ hội trong cuộc sống: là những thuận lợi vật chất có thể cải thiện chất lượng cuộc 
sống như của cải, tài sản, thu nhập, công việc, lợi ích chăm sóc sức khoẻ hay đảm bảo an ninh 
xã hội. Trong xã hội, một nhóm người có thể có những cơ hội, trong khi các nhóm khác lại 
không, mặc dù các thành viên trong nhóm có nhận thức được điều đó hay không. Đây là cơ sở 
khách quan của bất bình đẳng.   
+ Do sự khác nhau về địa vị xã hội: bất bình đẳng về địa vị xã hội do thành viên của các nhóm 
xã hội tạo nên và thừa nhận chúng. Nó có thể là bất cứ cái gì mà một nhóm xã hội cho là ưu 
việt và được các nhóm xã hội khác thừa nhận. Tuy nhiên, địa vị xã hội chỉ có thể được giữ 
vững bởi những nhóm nắm giữ địa vị đó và các nhóm xã hội khác tự giác thừa nhận sự ưu việt 
đó. 
 + Do sự khác nhau về ảnh hưởng chính trị: Bất bình đẳng do ảnh hưởng chính trị là 
khả năng của một nhóm xã hội thống trị những nhóm khác hay có ảnh hưởng mạnh mẽ trong 
việc ra quyết định và thu được lợi từ các quyết định đó.   
Bất bình đẳng trong ảnh hưởng chính trị có thể được nhìn nhận như là có được từ những ưu 
thế về vật chất hoặc địa vị xã hội cao. Trên thực tế, bản thân chức vụ chính trị có thể tạo ra cơ 
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sở để đạt được địa vị và những cơ hội trong cuộc sống, đặc biệt đối với các cá nhân có chức 
vụ chính trị cao..   
Tóm lại, cấu trúc bất bình đẳng có thể dựa trên một trong ba loại ưu thế đó. Gốc rễ của bất 
bình đẳng có thể nằm trong mối quan hệ kinh tế, địa vị xã hội, hay trong các mối quan hệ 
thống trị về chính trị của các giai cấp trong xã hội.   
c. Một số dạng bất bình đẳng xã hội chủ yếu:   
- Bất bình đẳng giới: là dạng phổ biến nhất. Nó dựa trên sự đánh giá của xã hội về vai trò của 
hai giới, trong đó, nam giới thường được đề cao và có quyền uy hơn nữ giới. Chính vì vậy, 
trong mọi công việc, cơ hội của phụ nữ bao giờ cũng kém hơn nam giới. Nữ giới có xu hướng 
bị phân bố vào những công việc có lương thấp, uy tín thấp. Theo một số nghiên cứu, phụ nữ 
chỉ kiếm được 63% thu nhập so với nam giới. Số lượng lao động nội trợ khổng lồ vẫn tiếp tục 
thực hiện bởi phụ nữ, ngay cả khi hai vợ chồng cùng lao động.....   
Xã hội có bất bình đẳng giới xuất phát từ quan niệm: chỉ có nam giới mới là trụ cột gia đình, 
nam kiếm tiền, nữ làm nội trợ nên phụ thuộc vào nam giới. Do đó, phụ nữ bị hạn chế nhiều 
trong quyền lựa chọn công việc, có những công việc dường như chỉ dành cho nam giới. Ví dụ, 
phụ nữ rất ít khi được bình đẳng với nam giới về quyền lực: các nhà lãnh đạo chính trị luôn là 
nam giới, thủ lĩnh các dòng họ luôn là nam giới...Trong gia đình, đa số các bà vợ luôn phải 
đối mặt với nạn bạo hành, đàn ông có quyền chi phối vợ mình, phụ nữ ít có quyền đối với đời 
sống hôn nhân và tình dục, người vợ luôn phải thể hiện sự tôn kính đối với chồng...   
- Bất bình đẳng kinh tế: Theo Marx, bất bình đẳng kinh tế tồn tại do sự chiếm hữu tư nhân về 
tư liệu sản xuất. Trong khi đó, Max Weber cho rằng, khả năng chiếm lĩnh thị trường là nhân 
tố gây ra bất bình đẳng.   
- Bất bình đẳng theo tuổi: các lớp tuổi khác nhau có các cơ hội khác nhau trong cuộc sống. Sự 
bất bình đẳng theo tuổi thể hiện rõ nét nhất trong những năm đầu của tuổi thanh niên.   
- Bất bình đẳng chủng tộc: Tồn tại do quan niệm có những chủng tộc ưu việt hơn, từ đó mà có 
sự phân biệt chủng tộc giữa các chủng tộc khác nhau. Thậm chí trong cùng một xã hội, các 
chủng tộc cũng không có cơ hội giống nhau.   
Ngoài ra, còn có những bất bình đẳng khác như về nơi cư trú, dân tộc....Những dạng bất bình 
đẳng này thể hiện trong các khu vực của đời sống xã hội như: điều kiện làm việc, sức khoẻ, 
nhà ở, giáo dục, công lý.....Ví dụ như bất bình đẳng giáo dục ở các nước phát triển: cơ hội về 
giáo dục cho trẻ em của các giai cấp khác nhau là khác nhau. Các trẻ em giai cấp công nhân ít 
có cơ may vào các trường chất lượng cao so với con em giai cấp trung lưu và lớp trên; cơ hội 
về giáo dục cho trẻ em nam cao hơn trẻ em nữ; có sự khác nhau về cơ hội giáo dục cho trẻ em 
các dân tộc khác nhau; sự phân phối về địa vị, nghề nghiệp và tiền thưởng của người lao động 
không được quyết định bởi kết quả giáo dục, cùng một thành quả giáo dục như nhau (cùng 
trình độ, bằng cấp) thì con trai thu nhập cao hơn con gái.... 
 2.4. PHÂN TẦNG XÃ HỘI:   
2.4.1. Khái niệm:   
Trong đời sống xã hội, hầu hết các khía cạnh của con người đều trực tiếp hay gián tiếp liên 
quan đến vị trí của họ. Do bản chất của nó, phân tầng xã hộit ra những vấn đề hết sức nghiêm 
túc về sự phân hoá giàu nghèo, giữa những người có địa vị cao, có nhiều lợi thế với những 
người có địa vị thấp và nhiều bất lợi trong sự thăng tiến. Nó cũng làm nảy sinh những cuộc 
đấu tranh giành quyền lực và lợi ích trong lịch sử. Vì vậy, cần phải nghiên cứu về phân tầng 
xã hội.   
Trước khi tìm hiểu khái niệm phân tầng xã hội, ta cần làm rõ khái niệm tầng xã hội:   
- Tầng xã hội là là tập hợp các cá nhân có cùng hoàn cảnh xã hội, được xắp xếp theo trật tự 
thang bậc nhất định trong hệ thống xã hội. Tức là, tầng xã hội bao gồm một tập hợp người 
giống nhau về địa vị (vị thế), bao gồm địa vị kinh tế (của cải, tài sản, thu nhập), địa vị xã hội 
(uy tín), địa vị chính trị (quyền lực). Từ đó mà họ có được những cơ hội thăng tiến, sự phong 
thưởng và những thứ bậc nhất định trong xã hội.   
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- Phân tầng xã hội là trạng thái phân chia xã hội ra thành các tầng xã hội khác nhau về địa vị 
kinh tế, địa vị chính trị, uy tín xã hội, cũng như một số khác biệt về trình độ học vấn, nghề 
nghiệp, nơi cư trú, phong cách sinh hoạt, cách ứng xử trong giao tiếp và thị hiếu....   
Cũng có thể hiểu phân tầng xã hội là sự xếp hạng một cách ổn định các vị trí trong xã hội, xét 
từ góc độ quyền lực, uy tín hoặc các đặc quyền đặc lợi không ngang nhau. Tuy nhiên, cũng 
cần phải biết rằng, khi xã hội học sử dụng thuật ngữ phân tầng xã hội để nói tới trạng thái 
phân chia xã hội thành các tầng lớp là nhấn mạnh tới yếu tố "tĩnh", nhưng xã hội luôn biến đổi 
và trong xã hội, giữa các tầng lớp xã hội không có sự phân biệt rạch ròi mà luôn chuyển hoá 
cho nhau từ tầng xã hội này sang tầng xã hội khác hoặc trong nội bộ một tầng, tạo nên yếu tố 
"động" của phân tầng xã hội do tính cơ động xã hội. Vì vậy, phân tầng xã hội vừa có yếu tố 
"tĩnh" vừa có yếu tố "động".   
Sự phân tầng thường được mô tả dưới dạng các tháp phân tầng với những hình dáng khác 
nhau, tuỳ thuộc vào đặc trưng của mỗi loại xã hội. Có 5 kiểu thường gặp:   
1. Tháp hình nón: phản ánh mức độ bất bình đẳng cao của các xã hội. Ở đó, nhóm người giàu, 
có quyền lực (đỉnh tháp) chiếm tỷ lệ rất thấp, trong khi đa số nghèo khổ (Đáy tháp) lại chiếm 
tỷ lệ cao.   
2. Tháp hình nón cụt: tầng lớp giàu có tăng lên nhưng tầng lớp nghèo vẫn chiếm đa số.   
3. Tháp hình thoi (quả trám): cả hai nhóm giàu và nghèo chiếm tỷ lệ nhỏ, nhóm trung lưu 
chiếm đa số nằm ở phần thân tháp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai nhóm đỉnh và đáy tháp 
còn khá xa. Việt Nam thuộc loại tháp này.   
4. Tháp hình trụ: tỷ lệ các nhóm giàu có, trung lưu và nghèo tương đối đồng đều. Tuỳ vào 
chiều cao của tháp để nói về mức độ bình đẳng xã hội.   
5. Tháp hình đĩa bay, thấp dẹt: có thể có hai trạng thái: bình quân nghèo khổ hoặc xã hội lý 
tưởng, thịnh vượng toàn dân với tuyệt đại bộ phận các thành viên trong xã hội có mức sống 
trung lưu và khá giả.   
Phân tầng xã hội là một hiện tượng khách quan, phổ biến và khó có thể tránh khỏi. Nó là kết 
quả của phân công lao động xã hội và sự bất bình đẳng mang tính cơ cấu của hầu hết mọi chế 
độ xã hội. Tuy nhiên, ở mỗi chế độ xã hội khác nhau, trong những nền văn hoá khác nhau, 
trong những thời kỳ lịch sử khác nhau, phân tầng lại có nét đặc thù riêng. 
 Hiện nay, khi nghiên cứu về hiện tượng phân tầng, người ta thường nhắc đến tính hai 
mặt của hiện tượng này. Đó là phân tầng xã hội hợp thức và phân tầng xã hội không hợp thức.   
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, cơ may cũng như sự phân công lao động căn cứ vào năng lực 
của các cá nhân và các nhóm xã hội. Sự phân tầng này thực chất là sự vận hành xã hội theo 
nguyên tắc "làm theo năng lực, hưởng theo lao động". Chính vì vậy đây là sự phân tầng tích 
cực, cần thiết đối với toàn thể xã hội. Nó tạo động lực thúc đẩy xã hội đi lên, tạo nên chuẩn 
mực cho sự đánh giá xã hội và sự tự đánh giá của các cá nhân theo đúng vị thế, vai trò của 
mình.Vì vậy, đây là một xã hội trật tự, ổn định và phát triển.   
Phân tầng xã hội không hợp thức là sự phân tầng không dựa trên sự khác biệt tự nhiên của các 
cá nhân, cũng không dựa trên sự khác nhau về tài đức và sự cống hiến của mỗi người cho xã 
hội mà dựa trên những hành vi bất chính để có quyền lực....Vì vậy, phân tầng xã hội không 
hợp thức tạo nên sự bất công xã hội, kìm hãm sự phát triển xã hội. Nó là nguyên nhân tích tụ 
mầm mống của sự bất bình và xung đột xã hội, tạo nên những mâu thuẫn xã hội, thậm chí, có 
thể tạo nên những đối kháng xã hội làm rối loạn và phá vỡ trật tự xã hội. Do đó, cần kiểm 
soát, ngăn chặn, đẩy lùi sự ảnh hưởng của phân tầng xã hội không hợp thức.   
2.4.2. Các hệ thống phân tầng xã hội:   
Phân tầng xã hội là một hiện tượng gắn liền với bất bình đẳng xã hội nên nó cũng xuất hiện 
rất sớm trong lịch sử và thể hiện đa dạng trong các xã hội khác nhau, các nền văn hoá khác 
nhau và ở các giai đoạn lịch sử khác nhau. Dựa vào tính cơ động xã hội và kiểu xã hội, các 
nhà xã hội học chia thành hai hệ thống phân tầng xã hội điển hình:   
a. Hệ thống phân tầng trong xã hội đẳng cấp (hệ thống phân tầng đóng):   
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Trong hệ thống này, ranh giới giữa các tầng xã hội hết sức rõ rệt và được duy trì một cách 
nghiêm ngặt. Địa vị của mỗi người được quy định ngay lúc mới sinh ra bởi nguồn gốc, dòng 
dõi của cha mẹ mình. Đồng thời, hệ thống này duy trì việc nội giao và cấm các thành viên 
thuộc các đẳng cấp khác nhau xây dựng hôn nhân với nhau.   
Như vậy, những thành viên trong cùng đẳng cấp đều có chung một địa vị được gán cho sẵn, 
chứ không phải địa vị đạt được. Do đó, tính cơ động xã hội thấp. Xã hội điển hình cho hệ 
thống đóng là xã hội Ấn Độ thời phong kiến, chia các cá nhân trong xã hội thành 4 đẳng cấp: 
tăng lữ, quý tộc, bình dân và nô lệ.   
b. Hệ thống phân tầng trong xã hội có giai cấp (hệ thống phân tầng mở):   
Trong hệ thống mở, ranh giới giữa các tầng xã hội không quá cứng nhắc và cách biệt như 
trong xã hội đẳng cấp mà mềm dẻo hơn. Địa vị của cá nhân thường phụ thuộc vào nghề 
nghiệp và thu nhập của họ. Đồng thời, pháp luật đã chính thức huỷ bỏ sự cấm kỵ hôn nhân 
giữa các tầng xã hội.   
Trong hệ thống này, tính cơ động xã hội cao, cá nhân thường chiếm giữ những địa vị đạt được 
(xã hội càng phát triển thì địa vị đạt được càng nổi trội, địa vị gán cho sẽ mờ dần). Cá nhân 
thay đổi địa vị của mình phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân họ. 
 2.4.3. Một số lý thuyết về bất bình đẳng xã hội và phân tầng xã hội:   
a. Lý thuyết chức năng:   
Phân tầng xã hội là sự sắp xếp các cá nhân vào một hệ thống xã hội trên cơ sở sự phân chia 
những ngạch bậc và những tiêu chuẩn chung về giá trị địa vị; là kết quả trực tiếp của phân 
công lao động xã hội và sự phân hoá của các nhóm xã hội khác nhau. Nó gắn liền với những 
biện pháp mà nhờ đó, sự bất bình đẳng được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ đó 
hình thành nên những tầng lớp khác nhau trong xã hội.   
Thuyết này khẳng định, phân tầng xã hội và bất bình đẳng xã hội là những nét thường trực tất 
yếu và không thể tránh khỏi trong xã hội loài người. Hiện tượng này tồn tại trong quá khứ và 
sẽ tiếp tục tồn tại như một nét nổi bật trong xã hội hiện tại và tương lai.   
Những nhà xã hội học theo thuyết chức năng cho rằng, phân tầng xã hội và bất bình đẳng xã 
hội tồn tại vì nó thực hiện một chức năng cần thiết và tích cực trong xã hội. Sự bất bình đẳng 
là một di sản mà nhờ vào đó, xã hội đảm bảo những địa vị quan trọng nhất phải do những 
người có tài năng nhất đảm nhiệm một cách có ý thức. Trên cơ sở đó, dẫn tới sự khác nhau về 
mặt uy tín, thu nhập, khả năng thăng tiến của các cá nhân trong xã hội và xã hội phải thiết chế 
hoá một số yếu tố của bất bình đẳng.   
Tức là, trong một xã hội, có những địa vị khác nhau thực hiện những chức năng nhất định. 
Mức độ quan trọng của các địa vị là khác nhau tuỳ thuộc vào chức năng của nó. Có những địa 
vị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải có những kỹ năng đặc biệt mà chỉ có một số ít người thực 
hiện được. Do vậy, những người thực hiện được địa vị cao là không nhiều, họ phải trải qua 
một thời kỳ huấn luyện nhất định để có những kỹ năng chuyên môn cần thiết. Từ đó, 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 nó và tương xứng với tài năng, công sức, và chi phí học tập để có 
kỹ năng cần thiết.   
Với cách giải thích như vậy, lý thuyết này được coi là lý thuyết hợp thức hoá và bảo vệ sự 
phân tầng và bất bình đẳng trong xã hội. Đồng thời, thuyết này cũng có những hạn chế nhất 
định khi chỉ dựa vào tiêu chí giá trị địa vị xã hội, gạt bỏ những yếu tố khác như kinh tế, chính 
trị trong quá trình phân tầng xã hội.   
b. Lý thuyết xung đột:   
Với những nhà xã hội học theo thuyết xung đột thì phân tầng xã hội liên quan trực tiếp tới bất 
bình đẳng giai cấp. Do sự mâu thuẫn, xung đột, tranh giành quyền thống trị giữa các giai cấp 
mà sinh ra bất bình đẳng và phân tầng xã hội.   
Tức là, bất bình đẳng và phân tầng xã hội tồn tại do phần lớn đời sống của chúng ta nằm trong 
những mối quan hệ quyền lực đã được thiết chế hoá và chúng ta bị phụ thuộc trong đó. Những 
nhóm xã hội được ưu đãi có khả năng giữ một hệ thống các giá trị thống trị để duy trì cơ cấu 
xã hội có lợi cho họ và là bất bình đẳng với các giai cấp khác.   
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Những người theo thuyết này chủ yếu dựa vào yếu tố chính trị để phân tích về phân tầng xã 
hội.   
c. Lý thuyết của Marx về phân tầng xã hội:   
Marx phân tích phân tầng xã hội dưới khía cạnh giai cấp xã hội. Ông cho rằng, phân tầng xã 
hội là do quyết định của nhân tố kinh tế (quyền sở hữu tư liệu sản xuất thuộc về ai). Do vậy, 
có thể phân chia các tầng lớp trong xã hội tư bản thành giai cấp tư sản và giai cấp vô sản trên 
cơ sở mối quan hệ của họ với tư liệu sản xuất. 
 Theo Marx, mối lợi kinh tế, quyền lực chính trị, uy tín xã hội đều bắt nguồn từ cấu 
trúc giai cấp và đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy sự phát triển trong xã hội . Đồng thời, 
đấu tranh giai cấp sẽ tạo ra những điều kiện xoá bỏ giai cấp cũng như các nguyên nhân tạo 
nên bất bình đẳng và phân tầng xã hội.   
d. Lý thuyết dung hoà:   
Theo Lenski: Trong xã hội, luôn có những động cơ thôi thúc người ta chiếm giữ các vị trí xã 
hội, đồng thời, cũng diễn ra các quá trình mâu thuẫn, xung đột và tranh giành quyền thống trị, 
từ đó sinh ra bất bình đẳng xã hội và phân tầng xã hội.   
Theo Max Weber, phân tầng xã hội không chỉ dựa vào giá trị địa vị xã hội, cũng như quan hệ 
kinh tế không phải là yếu tố đầu tiên và chủ yếu để giải thích ( như Marx), đó chỉ là cách giải 
thích một chiều, trong khi sự vận động, biến đổi xã hội là rất rộng lớn và phức tạp. Từ đó, ông 
đưa ra nguyên tắc ba chiều về phân tầng xã hội. Bên cạnh việc thừa nhận yếu tố kinh tế, ông 
cho rằng phân tầng và bất bình đẳng xã hội có thể dựa trên yếu tố quyền lực và uy tín xã hội 
của các cá nhân.   
Như vậy, phân tầng xã hội tồn tại bắt nguồn từ 3 yếu tố: địa vị kinh tế (của cải, tài sản), địa vị 
chính trị (quyền lực) và địa vị xã hội (uy tín). Nhưng trong 3 yếu tố này, mặc dù về lý thuyết, 
Weber không tuyệt đối hoá yếu tố nào, nhưng qua các lập luận và giải thích thì ông đề cao 
yếu tố địa vị xã hội và quyền lực chính trị. Ông nhấn mạnh rằng, bất bình đẳng có thể không 
dựa trên quan hệ kinh tế, nhưng dựa trên uy tín và quyền lực chính trị được huy động qua một 
đảng. Đồng thời, địa vị và quyền lực chính trị có thể được hình thành từ quyền lực kinh tế 
nhưng không phải là tất yếu, ngược lại, quyền lực kinh tế có thể có từ quyền lực chính trị và 
địa vị xã hội.   
Xét riêng về quyền lực kinh tế, nếu Marx đề cao quyền sở hữu tư liệu sản xuất - là yếu tố chủ 
yếu hình thành giai cấp và bất bình đẳng trong xã hội tư bản thì Max Weber lại nhấn mạnh 
đến tầm quan trọng của thị trường (khả năng chiếm lĩnh thị trường của người lao động) và coi 
đây là nguyên nhân đầu tiên của bất bình đẳng trong chủ nghĩa tư bản. 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.   
Tóm lại, theo Weber, phân tầng xã hội là một hệ thống xếp hạng cấp bậc các nhóm người vào 
những vị trí xác định, liên quan đến của cải (tài sản), quyền lực chính trị, uy tín xã hội. Hệ 
thống này là một cơ cấu bất bình đẳng ổn định bền vững qua các thế hệ.   
e. Quan điểm của các nhà xã hội học Việt Nam:   
Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích, tổng hợp các quan điểm trên, các nhà xã hội học Việt Nam 
cũng đưa ra quan điểm riêng của mình và cho rằng trong xã hội, phân tầng xã hội tồn tại là do 
2 nguyên nhân chủ yếu:   
- Do có sự tồn tại một cách tự nhiên, phổ biến của hiện tượng bất bình đẳng về mặt năng lực, 
thể chất, trí tuệ, điều kiện, cơ may giữa các thành viên trong xã hội.   
- Do sự phân công lao động xã hội, bao gồm cả sự phân công về lao động nghề nghiệp và sự 
phân công về những vị thế xã hội chiếm ưu thế.   
Trên đây là một số quan điểm về phân tầng xã hội. Mỗi quan điểm có một lập luận riêng khi 
đề cập đến phân tầng xã hội, trong đó có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Ví như 
thuyết chức năng, lập luận của nó mắc phải tính tư biện, thiếu khách quan trong việc xác định 
giá trị của các địa vị xã hội, đồng thời, cách giải thích khiến người ta có thái độ bi quan về số 
ít người tài năng đảm nhiệm các địa vị xã hội quan trọng, từ đó, ngăn cản, huỷ hoại sự phát 
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triển của tài năng xã hội và bênh vực đặc quyền của một số ít người được chu cấp đầy đủ các 
điều kiện giáo dục để phát triển tài năng. Hay như lập luận của Max Weber khi nhấn mạnh 
rằng, nguồn gốc của bất bình đẳng là cơ may của thị trường lao động (quan hệ giai cấp được 
quy về quan hệ thị trường và sự cạnh tranh việc làm giữa các cá nhân và người lao động), ông 
đã không thấy được sự cách biệt cố hữu trong quan hệ sản xuất giữa ông chủ và người làm 
thuê, giữa sức sản xuất xã hội rộng lớn với quyền lực sở hữu tư liệu sản xuất xã hội trong tay 
nhóm người ít ỏi. Từ đó, xoá nhoà ranh giới giai cấp và thủ tiêu đấu tranh giai cấp.....Còn 
quan điểm của Marx về bất bình đẳng và phân tầng xã hội là quan điểm rõ ràng nhất về bất 
bình đẳng và căn nguyên cuối cùng của nó. Tuy nhiên, khi đánh giá về bất bình đẳng và phân 
tầng xã hội, chúng ta không nên tuyệt đối hoá một lý thuyết nào đó mà phải biết kết hợp 
những điểm hợp lý để có thể giải quyết vấn đề này trong các xã hội có giai cấp.  
 Tóm lại, phân tầng xã hội phản ánh bất bình đẳng xã hội và liên hệ mật thiết tới các cơ 
may, vận hội trong cuộc đời của các cá nhân và nhóm xã hội.   
2.5. CƠ ĐỘNG XÃ HỘI:   
2.5.1. Khái niệm:   
Cơ động xã hội là sự chuyển đổi vị trí của các cá nhân hay nhóm sang một vị trí xã hội khác 
nằm trên cùng một tầng hay khác tầng với họ; là sự thể hiện tính linh hoạt của các cá nhân và 
nhóm xã hội trong kết cấu các tầng xã hội.   
Như vậy, cơ động xã hội liên quan đến sự thay đổi của một hay nhiều cá thể giữa các đơn vị 
của một hệ thống tầng lớp xã hội.   
Vấn đề cơ động xã hội liên quan đến việc các cá nhân giành vị trí, địa vị xã hội, liên quan đến 
điều kiện ảnh hưởng tới sự biến đổi cơ cấu xã hội. 
2.5.2. Phân loại cơ động xã hội:   
a. Cơ động xã hội theo chiều ngang:   
Cơ động theo chiều ngang là sự chuyển đổi vị trí của một người hay một nhóm người sang vị 
trí xã hội khác có cùng giá trị. Vì vậy, chỉ là sự thay đổi về vai trò xã hội mà không thay đổi 
vị thế xã hội. Tức là, loại cơ động này chỉ sự vận động của cá nhân giữa các nhóm xã hội tới 
một vị trí ngang bằng về mặt xã hội (cùng nằm trên một cấp độ xã hội như nhau).   
Ví dụ: giáo viên trường này chuyển sang làm giáo viên trường khác, trưởng phòng một phòng 
này chuyển sang làm trưởng phòng một phòng khác, công nhân nhà máy này chuyển sang làm 
công nhân nhà máy khác....mà không có thay đổi gì về lương và các quyền lợi khác.   
Tính di động theo chiều ngang rất phổ biến trong xã hội hiện đại, nó liên quan đến sự di 
chuyển địa lý giữa các khu vực, các thị trấn, các thành phố hoặc các vùng.   
b. Cơ động xã hội theo chiều dọc:   
Cơ động theo chiều dọc chỉ sự vận động của cá nhân giữa các nhóm xã hội tới một vị trí, địa 
vị xã hội có giá trị cao hơn hoặc thấp hơn so với vị thế cũ; là sự chuyển đổi vị trí của cá nhân 
hay nhóm xã hội sang một vị trí xã hội khác, không cùng một tầng với họ. Vì vậy, cơ động xã 
hội theo chiều dọc nhấn mạnh đến sự vận động về mặt chất lượng của các cá nhân trong các 
nhóm xã hội, có liên quan đến sự thăng tiến hay giảm sút vị thế xã hội của mỗi người.   
Ví dụ: Trưởng phòng lên làm giám đốc, bác sĩ trở thành người thất nghiệp, nhà tư sản bị phá 
sản trở thành người làm thuê, người nghèo trở thành người giàu có do làm ăn phát đạt... 
 
 Ngoài ra, còn có các loại cơ động xã hội khác như cơ động xã hội thế hệ (cơ động nội 
thế hệ và cơ động liên thế hệ), cơ động xã hội do cơ cấu, cơ động trao đổi, cơ động được bảo 
trợ, cơ động tranh tài....Các loại cơ động này kết hợp với nhau, tác động lẫn nhau tạo nên sự 
biến động, phát triển của xã hội; cũng như thiết lập sự cân bằng của toàn bộ hệ thống xã hội. 
Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, cơ động xã hội chủ yếu nói tới dạng vị thế đạt được, chứ 
không phải vị thế gán cho. 
2.5.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ động xã hội:   
a. Điều kiện kinh tế - xã hội:   
Cơ động xã hội phụ thuộc vào trình độ phát triển của xã hội. Nếu một xã hội có tính chất khép 
kín thì sự vận động của các cá nhân chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp. Ngược lại, đối với xã hội 
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có tính chất mở, cơ hội trong cuộc sống nhiều hơn và cá nhân có thể đạt được những địa vị, vị 
trí xã hội cao hay thấp khác nhau, phụ thuộc vào năng lực của mình. Vì thế, tính cơ động cũng 
diễn ra nhanh chóng.   
Trong xã hội phong kiến, xã hội đẳng cấp, những địa vị xã hội được xác định một cách vững 
chắc (vị thế gán cho) nên khó có thể thay đổi địa vị. Còn trong xã hội công nghiệp có tính 
chất mở, quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá đã tạo nên xu hướng: lao động chân tay bị 
giảm đi, thay vào đó là lao động kỹ thuật, chuyên nghiệp hoá với máy móc chuyên dùng. Vì 
thế, các cá nhân có nhiều cơ hội chuyển sang làm những nghề có kỹ năng hay gia nhập vào 
những thành phần xã hội có vị trí cao hơn như quản trị, kỹ thuật...(vị thế đạt được).   
b. Trình độ học vấn:   
Trình độ học vấn là yếu tố tác động rất mạnh đến tính cơ động xã hội. Thực tế chỉ ra rằng, 
những cá nhân có học vấn cao thì năng động hơn những người có học vấn thấp. Nhờ có học 
vấn cao, người lao động sẽ có khả năng đảm nhận được những công việc có nội dung phong 
phú, phức tạp hơn và tất nhiên, có thu nhập cao hơn. Do đó, người có học vấn cao có khả 
năng vươn lên những địa vị xã hội cao, người có học vấn càng thấp thì có xu hướng đảm nhận 
những địa vị thấp trong xã hội.   
Trình độ học vấn thúc đẩy cơ động xã hội thông qua giáo dục, tạo cho cá nhân những kỹ năng 
cần thiết để tham gia cạnh tranh trên thị trường lao động. Nhờ có trình độ học vấn, người lao 
động có khả năng đảm nhận những công việc đòi hỏi có trình độ chuyên môn cao, có điều 
kiện được trả lương cao và đạt đến một vị trí xã hội cao hơn.   
Ngày nay, có nhiều vị trí xã hội, nhiều công việc đòi hỏi phải có học vấn cao. Vì thế, cá nhân 
nào được đào tạo để có học vấn cao thì dễ có cơ hội đạt được những vị thế xã hội cao.   
c. Nguồn gốc gia đình:   
Hoàn cảnh của gia đình như nghề nghiệp của bố mẹ, tài sản, sự giáo dục gia đình...có ảnh 
hưởng lớn đến sự cơ động của cá nhân (cơ hội nghề nghiệp). Nếu cha mẹ một người nào đó 
có địa càng cao thì người đó càng có điều kiện để thăng tiến và ngược lại. Ở một số nước, sự 
vận hành xã hội có lợi cho tầng lớp trên hơn là tầng lớp dưới.   
Như vậy, cơ động xã hội có tính kế thừa gia đình. Những người có cha mẹ ở địa vị xã hội cao, 
có vô số những điều kiện thuận lợi để nâng đỡ. Ngược lại, những người thuộc tầng lớp xã hội 
ở địa vị thấp lại thiếu hầu hết những điều kiện để vươn lên. 
 
 d. Lứa tuổi và giới tính:   
Lứa tuổi và thâm niên nghề nghiệp: cũng có ảnh hưởng nhất định đến tính cơ động xã hội. 
Trong thực tế, dấu hiệu này gắn liền với trình độ chuyên môn và trình độ học vấn của người 
lao động, cùng với kinh nghiệm, kiến thức và vị trí của họ.   
Về mặt giới tính: do sự phân biệt giới tính trong xã hội, nam giới thường được ưu đãi hơn về 
nghề nghiệp, tiền lương, địa vị xã hội so với nữ giới. Vì vậy, khả năng cơ động xã hội của 
nam cao hơn so với nữ mặc dù, trong các xã hội hiện đại, có nhiều phụ nữ năng động trong 
mọi công việc nhưng vẫn còn nhiều sự khác biệt giữa nam và nữ về học vấn, chuyên môn, 
mức lương, tính chất lao động, vị trí xã hội...   
e. Nơi cư trú:   
Thực tế cho thấy, những người sống ở đô thị có điều kiện thăng tiến hơn ở nông thôn. Những 
người ở trung tâm kinh tế, văn hoá, các đầu mối dịch vụ, giao thông, thương mại có tính năng 
động xã hội cao hơn so với những người sống ở khu vực hẻo lánh. Tức là, những cơ may 
trong cuộc đời đối với cá nhân sống ở đô thị sẽ nhiều hơn so với cá nhân sống ở nông thôn. Vị 
trí nơi ở, nơi sinh sống có khả năng lựa chọn công việc và môi trường làm việc khác nhau, 
ảnh hưởng đến sự thăng tiến của mỗi cá nhân. Như vậy, khu vực mà con người sinh sống 
cũng ảnh hưởng đến tính cơ động.   
Ngoài những yếu tố nói trên, còn phải kể đến một số yếu tố khác như: chủng tộc, chế độ dinh 
dưỡng tuổi thơ, sức khoẻ, tuổi kết hôn, địa vị của người bạn đời, chiều cao, hình thức bề 
ngoài, trí tuệ và lĩnh vực công danh, sự sắc sảo, ý tưởng, sáng tạo, tế nhị - khéo léo trong giao 
dịch, ý chí dám mạo hiểm....   
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* Xã hội học coi cơ động xã hội như là một hiện tượng xã hội, có lôgic bên trong và các quy 
luật phát triển của nó. Cần phải tính đến sự lệ thuộc của cơ động xã hội đối với các điều kiện 
lịch sử - xã hội như: quan hệ sản xuất, phân công lao động xã hội, cơ sở vật chất - kỹ thuật, 
các yếu tố thiết chế xã hội, hệ thống giáo dục - đào tạo - bồi dưỡng và chính sách sử dụng cán 
bộ.   
Tìm hiểu cơ động xã hội cần đặt nó trong từng thế hệ và bối cảnh chung của sự vận động xã 
hội. Cụ thể : Nghiên cứu cơ động xã hội "hướng tới lối vào" đòi hỏi phân tích xuất xứ của các 
nhóm xã hội - nghề nghiệp, xem họ đã tận dụng kỹ năng và trình độ nghề nghiệp của thế hệ 
trước ra sao. Nghiên cứu cơ động xã hội "hướng tới lối ra" cần phải xem xét tuổi trẻ sẽ rơi vào 
nhóm xã hội nào khi họ rời khỏi những nhóm xã hội cha mẹ.   
Bên cạnh đó, còn có phạm trù "cơ động xã hội phụ thêm" hoặc "cơ động xã hội thặng dư", có 
nghĩa là một người nào đó đã vận động ra khỏi nhóm xã hội xuất thân và nhập vào nhóm xã 
hội khác. Phạm trù "cơ động xã hội hồi quy" có nghĩa là quá trình cơ động của một người nào 
đó quay về với nhóm xã hội xuất thân.   
Hiện nay, quá trình cơ động xã hội trong nội bộ thế hệ chiếm ưu thế. Việc kế nghiệp trong gia 
đình vẫn là một hiện tượng phổ biến.   
Nhưng không phải tất cả mọi người đều có cơ hội bình đẳng để leo lên đỉnh cao của vị thế xã 
hội. Ở hầu khắp các nước trên thế giới, phần lớn cơ động xã hội chỉ là những bước tiến ngắn 
trong phạm vi một giai cấp, một tầng lớp. Những bước nhảy xa giữa các giai tầng là hãn hữu. 
CÂU HỎI ÔN TẬP   
1. Trình bày phạm trù cơ cấu xã hội. Tại sao trong các phân hệ của cơ cấu, người ta lại cho 
rằng cơ cấu giai cấp đóng vai trò quyết định?   
2. Phân tích mối quan hệ giữa phạm trù vị thế xã hội và vai trò xã hội? Đối với vị thế là sinh 
viên, anh (chị) cần phải có những vai trò xã hội nào? 
 3. Phân biệt giữa bình đẳng xã hội và bất bình đẳng xã hội? Trong xã hội hiện đại 
ngày nay, loài người đã đạt được đến trình độ bình đẳng thật sự chưa? Tại sao?   
4. Trình bày phạm trù bất bình đẳng xã hội? Trong các dạng bất bình đẳng cơ bản, theo anh 
(chị), dạng bất bình đẳng nào có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với các cá nhân? Tại sao?   
5. Trình bày phạm trù phân tầng xã hội? Làm rõ mối quan hệ giữa bất bình đẳng xã hội và 
phân tầng xã hội?   
6. Anh (chị) hãy cho biết phân tầng xã hội ở Việt Nam thể hiện chủ yếu dưới tiêu chí nào? 
Việt Nam đã và đang làm gì để hạn chế sự phân tầng đó?   
7. Trong các lý thuyết giải thích về phân tầng xã hội, theo anh (chị), lý thuyết nào có cách giải 
thích hợp lý nhất? Tại sao?   
8. Trình bày phạm trù cơ động xã hội? Trong các nhân tố ảnh hưởng đến tính cơ động xã hội, 
nhân tố nào có tính quyết định đối với sự cơ động xã hội của cá nhân trong xã hội hiện nay? 
Chương 3: HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI VÀ TƯƠNG TÁC XÃ HỘI 
Hành động xã hội và tương tác xã hội là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên cơ sở của 
đời sống xã hội con người bởi nó thiết lập mối quan hệ giữa con người và xã hội. Nội dung 
chương III- Hành động xã hội và tương tác xã hội giới thiệu các khái niệm: hành động xã hội, 
tương tác xã hội và quan hệ xã hội; các học thuyết nghiên cứu về các phạm trù cơ bản này của 
xã hội học cũng như các đặc điểm, các phân loại hành động xã hội, tương tác xã hội và quan 
hệ xã hội.   
3.1. HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI   
3.1.1. Khái niệm hành động xã hội:   
Hành động xã hội là một bộ phận cấu thành trong hoạt động sống của cá nhân. Các cá nhân 
hành động chính là thể hiện hoạt động sống của mình. Hành động xã hội luôm gắn với tính 
tích cực của các cá nhân, bị quy định bởi hàng loạt các yếu tố như nhu cầu, lợi ích, định 
hướng giá trị của chủ thể hành động. Do vậy, để tìm hiểu khái niệm hành động xã hội, chúng 
ta bắt đầu bằng việc tìm hiểu khái niệm hành vi xã hội.   
a. Hành vi:   
- Hành vi là sự biểu hiện của mối liên hệ giữa kích thích và phản ứng.   
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Theo chủ nghĩa hành vi chính thống: các tác nhân quy định phản ứng của con người, do đó, 
qua các phản ứng cũng có thể hiểu được các tác nhân.   
Mô hình hành vi: S -----> R, trong đó, S là tác nhân (stimul) và R là phản ứng (reaction).   
Theo sơ đồ này, hành vi của con người không có sự cân nhắc, tính toán kỹ càng mà chỉ là sự 
phản ứng đối với kích thích. Tức là, không có sự tham gia của ý thức hay một yếu tố nào 
khác. Các cá nhân bị hạ xuống thành những cái máy phản ứng.Ví dụ: Bị đánh - chạy đi, được 
thưởng - vui cười, thấy nóng - rụt tay lại.Vì vậy, trong nhiều trường hợp, người ta còn thống 
nhất khái niệm hành vi với hành động vật lý - bản năng.   
- Hành vi xã hội là một chỉnh thể thống nhất gồm các yếu tố bên trong và bên ngoài có mối 
quan hệ chặt chẽ với nhau.   
Theo thuyết hành vi mới, giữa các tác nhân và các phản ứng phải có các yếu tố trung gian: hệ 
thống nhu cầu, hệ thống giá trị và tình huống thực hiện hành vi. Như vậy, các cá nhân sẽ phải 
suy nghĩ, đối chiếu, cân nhắc trước mỗi tác nhân, chứ không phải là phản ứng một cách máy 
móc. Do đó, khi nhìn thấy một người cắt tóc mài dao cạo trước mặt chúng ta thì chúng ta 
không hề chạy trốn, vì hiểu rằng đó không phải là sự đe doạ.   
b. Hành động xã hội: 
 Theo triết học, hành động xã hội là một hình thức giải quyết mâu thuẫn và các vấn đề 
xã hội.Ví dụ: Hành động được tạo ra từ các phong trào xã hội, các tổ chức, đảng phái chính 
trịTrong xã hội học, khái niệm về hành động xã hội được coi là hoàn chỉnh nhất là định nghĩa 
của Max Weber.   
- Hành động xã hội là một hành vi mà chủ thể gán cho một ý nghĩa chủ quan nhất định. Như 
vậy, hành động bao giờ cũng có động cơ nhất định. Nhưng không phải hành động nào cũng là 
hành động xã hội (hành động vật lý bản năng, hành động giống nhau của các cá nhân trong 
một đám đông, hành động bắt chước thuần tuý...). Tuy nhiên, rất khó phân biệt chính xác 
hành động xã hội và hành động không xã hội vì con người không phải lúc nào cũng hoạt động 
một cách có ý thức, có ý chí.   
- Hành động xã hội là một bộ phận cấu thành hoạt động sống của cá nhân.   
c. Sự khác biệt giữa hành vi xã hội và hành động xã hội:   
- Hành vi xuất phát từ mô hình kích thích - phản ứng. Còn hành động diễn ra theo nguyên tắc 
phản ứng có suy nghĩ.   
- Hành vi không có động cơ. Còn hành động luôn được xác định bởi những động cơ đằng sau 
nó, người ta thực hiện hành động khi muốn một cái gì đó, để đạt một cái gì đó.   
- Khi hành động, các chủ thể có khả năng giám sát hành động của chính họ một cách có phản 
ứng. Còn hành vi thì không.   
- Hành động luôn được quy chiếu theo những giá trị, chuẩn mực của xã hội như đúng - sai, tốt 
- xấu....Hành vi thì không có tính chuẩn mực.   
3.1.2. Thành phần của hành động xã hội:   
Một hành động xã hội được tạo nên bởi hệ thống các thành phần sau:   
1. Nhu cầu: Là khởi điểm của hành động xã hội bởi các cá nhân luôn hành động có mục đích 
và lợi ích cá nhân   
2. Động cơ và mục đích của hành động: Mọi hành động đều được các động cơ thúc đẩy, dẫn 
dắt, tạo ra các định hướng nhất định để đạt mục đích - tức là kết quả đã được hình dung trước. 
Các động cơ cơ bản không chỉ liên quan đến các nhu cầu vật chất mà bao gồm giá trị, lợi ích, 
lý tưởng đã được các chủ thể tiếp nhận.   
3. Chủ thể hành động: Là các cá nhân, nhóm, cộng đồng. Trong đó, nếu hành động của chủ 
thể là một cá nhân thì thường có tính duy ý chí cao, tức là tính chủ quan trong nhận định về 
hòan cảnh cao hơn khi nó được thể hiện với sự có mặt của các cá nhân khác. Khi chủ thể hành 
động là nhóm, cộng đồng hay cả một xã hội hành động thì hành động xã hội là kết quả do một 
tập hợp cá nhân tiến hành như míttinh, biểu tình, hội họp, làm việc....   
4. Hoàn cảnh hoặc môi trường hành động: Bao gồm những điều kiện về thời gian, không gian 
vật chất và tinh thần của hành động. Nó sẽ quyết định hành động sẽ diễn ra vào thời gian nào, 
địa điểm nào và trong bối cảnh xã hội ra sao? Hoàn cảnh, mối trường hành động tác động rõ 
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đến mức các nhà xã hội học gọi đó là "sự kiềm chế thực tế". Ví dụ: Một cô dâu mới về nhà 
chồng, dù rất đói và muốn ăn nhưng vẫn phải ăn vừa phải, chậm chạp nếu như ngồi cùng 
mâm với bố mẹ chồng.   
5. Công cụ, phương tiện hành động: Tùy theo hoàn cảnh của hành động, các chủ thể hành 
động sẽ lựa chọn phương án sử dụng công cụ, phương tiện tối ưu nhất đối với họ   
Các thành phần của hành động xã hội không tồn tại một cách độc lập mà có mối liên quan 
hữu cơ với nhau và có ý nghĩa quan trọng quyết định kết quả của hành động xã hội.   
3.1.3. Kết quả hành động và hậu quả không chủ định:   
Hành động xã hội luôn có những động cơ thúc đẩy và ý thức về kết quả có thể xảy ra (có chủ 
định) nhưng đôi khi, chúng vẫn đem lại những kết quả hành động không theo ý muốn. 
 Có hậu quả không chủ định do chúng ta không phải bao giờ cũng có sự nhận định đầy 
đủ và chính xác hoàn toàn về môi trường xung quanh. Nhưng không phải mọi kết quả không 
chủ định đều là những hậu quả xấu và không được mong muốn, nó có thể mang lại kết quả tốt 
hay những bất ngờ thú vị cho chủ thể.   
Hậu quả không chủ định liên quan đến sự hiểu biết của chủ thể về sự chủ định đó. Thông 
thường, cá nhân không phải bao giờ cũng có thể nhận diện đầy đủ và chính xác hoàn toàn về 
môi trường xung quanh, nơi diễn ra hành động đó.   
Để giảm bớt hậu quả không chủ định, chúng ta cần tăng cường sự hiểu biết về bản thân, đồng 
thời chú ý hơn đến hoàn cảnh, điều kiện, môi trường hành động.   
3.1.4. Phân loại hành động xã hội:   
a. Theo mức độ ý thức của hành động (Pareto - Italia):   
- Hành động lôgic: có mục đích được ý thức rõ ràng.   
- Hành động không lôgic: hành động bản năng, không được ý thức. (Do bản năng, ham muốn, 
lợi ích thúc đẩy).   
- Chủ thể nào khi hành động đều có cả hành động lôgic và hành động không lôgic. Nhưng 
theo Pareto, hành động không lôgic là cốt lõi và là cơ sở của mọi quá trình xã hội.   
b. Theo động cơ (Max Weber - Đức):   
- Hành động duy lý - công cụ: thực hiện có cân nhắc, tính toán, lựa chọn công cụ, phương 
tiện, mục đích sao cho hiệu quả nhất (hành động kinh tế).   
- Hành động duy lý giá trị: được thực hiện vì bản thân hành động (mục đích tự thân).   
Loại hành động này có thể nhằm vào những mục đích phi lý nhưng lại được thực hiện bằng 
những công cụ, phương tiện duy lý như hành vi tín ngưỡng.   
- Hành động duy cảm (xúc cảm): do các trạng thái xúc cảm ahy tình cảm bột phát gây ra, 
không có sự cân nhắc, xem xét, phân tích. Ví dụ: hành động của một đám đông quá khích, 
hành động do tức giận gây ra.   
- Hành động duy lý - truyền thống: tuân thủ theo những thói quen, nghi lễ, phong tục tập 
quán.   
Trong đó, Weber coi trọng nhất là hành động duy lý - công cụ.   
c. Theo định hướng giá trị (Parsons - Mỹ):   
- Toàn thể - bộ phận: chủ thể tuân thủ theo những quy tắc chung hoặc theo những tình huống 
đặc thù của hoàn cảnh khi hành động.   
- Đạt tới - có sẵn: chủ thể hành động có định hướng, liên quan đến những đặc điểm xã hội của 
các cá nhân khác như nghề nghiệp, học vấn, địa vị, giới tính, tuổi, màu da....   
- Cảm xúc - trung lập: thoả mãn các nhu cầu trực tiếp cấp bách hoặc những nhu cầu nào đó xa 
vời nhưng quan trọng. Ví dụ: SV đang ôn thi thì có người chết đuối: cứu người hay tiếp tục ôn 
thi?   
- Đặc thù - phân tán: định hướng đến các đặc thù hay những đặc điểm chung của hoàn cảnh.   
- Định hướng cá nhân - định hướng nhóm: chủ thể hành động vì lợi ích của bản thân hay có 
tính đến lợi ích của nhóm.   
3.2. TƯƠNG TÁC XÃ HỘI   
3.2.1. Khái niệm tương tác xã hội:   
Tương tác xã hội là tác động qua lại giữa cá nhân, nhóm xã hội với tư cách là chủ thể xã hội.   
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Các nhà xã hội học thường nghiên cứu tương tác xã hội ở hai cấp độ: cấp độ vĩ mô và cấp độ 
vi mô. Nghiên cứu cấp độ vi mô tức là nghiên cứu về những đơn vị tương tác nhỏ nhất, còn 
nghiên cứu ở cấp độ vĩ mô là nghiên cứu về sự tương tác của các cơ cấu xã hội, hệ thống xã 
hội hay giữa các thiết chế như gia đình, nhà trường, chính trị, tôn giáo.. Tuy nhiên với tư cách 
là thành viên của nhóm xã hội, các cá nhân thực hiện tương tác của mình đồng thời trên hai 
cấp độ vĩ mô và vi mô. Ví dụ: Một ông giáo sư đi giảng dạy cho một trường Đại học khác thì 
vị giáo sư này vừa thực hiện tương tác ở cấp độ vi mô (cá nhân) vừa thực hiện tương tác ở cấp 
độ vĩ mô (tổ chức) vì ông là giáo sư và là thành viên của trường Đại học kia. 
 3.2.2. Đặc điểm của tương tác xã hội:   
- Là hành động xã hội liên tục, ở đây là hành động xã hội cơ sở, tiền đề của tương tác xã hội 
là sự đáp lại của một chủ thể này với một chủ thể khác trên hai cấp độ: vĩ mô và vi mô.   
- Vừa là chủ thể, vừa là khách thể trong quá trình tương tác, và đều chịu ảnh hưởng của các 
giá trị, chuẩn mực xã hội, của những tiểu văn hóa, thậm chí là các phần văn hóa khác nhau.   
- Trong tương tác, mỗi người đều chịu những lực tương tác khác nhau, có ý nghĩa khác nhau 
và đều có sự tác động khác nhau. Như vậy, tương tác vừa tạo nên những khuôn dáng mỗi 
người, vừa tạo nên sự hợp tác và bất hợp tác mỗi người.   
3.2.3. Phân loại tương tác xã hội:   
- Nhóm tương tác: những biểu hiện mang tính tích cực, xây dựng   
- Nhóm tương tác cạnh tranh: Chứa đựng những tương tác mang tính tiêu cực, phá hoại, đối 
kháng   
- Hình thức thi đua: Là hình thức trung gian giữa hai dạng trên   
- Ngoài ra có thể phân loại tương tác xã hội theo cách sau:   
+ Tương tác nhóm - nhóm : Khi hai nhóm trong xã hội cạnh tranh trong hoạt động nhằm một 
mục đích nào đó.   
+ Tương tác trực tiếp: Khi chủ thể hành động tương tác mặt đối mặt, không thông qua phương 
tiện trung gian nào.   
+ Tương tác gián tiếp: Khi chủ thể thông qua các phương tiện trung gian như: điện thoại, vi 
tính, fax,.. để thiết lập và duy trì quá trình tương tác   
3.2.4. Một số lí thuyết xã hội học và tương tác xã hội:   
a. Lý thuyết tương tác biểu trưng (còn gọi là lý thuyết hành vi xã hội):   
Luận điểm trung tâm của lý thuyết tương tác biểu trưng cho rằng vậy các cá nhân trong quá 
trình tương tác qua lại lẫn nhau không phản ứng đối với các hành động trực tiếp của người 
khác, mà đọc và lý giải chúng, ở đây mỗi hành động được gắn với một ý nghĩa nào đó, được 
gọi là biểu tượng.Các biểu tượng có một đặc điểm chung là mang những ý nghĩa nhất định và 
tẩo sự phản ứng giống nhau ở các cá nhân. Hệ thống các biểu tượng tương tác được chia 
thành hai loại: không có hàm ý và có hàm ý   
b. Lý thuyết trao đổi về tương tác xã hội:   
Những nguyên tắc tương tác cá nhân là:   
- Nếu một dạng hành vi được thưởng, hay có lợi thì hành vi đó có xu hướng lặp lại.Hành vi 
được thưởng, được lợi trong hoàn cảnh nào thì cá nhân sẽ có xu hướng lặp lại trong hoàn cảnh 
như vậy   
- Nếu phàn thưởng và mối lợi đủ lớn thì cá nhân sẽ bỏ ra nhiều chi phí vật chất và tinh thần để 
đạt được nó   
- Khi các nhu cầu của cá nhân hầu như hoàn toàn thoả mãn thì họ ít cố gắng hơn trong việc 
thoả mãn chúng.   
c. Lý thuyết kịch trong tương tác xã hội   
Luận điểm then chốt trong lý thuyết này là sự kiềm chế biểu cảm, có nghĩa là cá nhân khi xuất 
hiện trước người khác cố gắng tạo và duy trì một hiệu cảm phù hợp nhất trong một tình huống 
cụ thể   
d. Phương pháp dân tộc học về tương tác xã hội   
Phương pháp này nghiên cứu những quy tắc hiển nhiên điều khiển sự tương tác của người này 
với người khác.Những quy tắc này được người ta dùng thường xuyên đối với những người 
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biết rõ nhau như những người trong gia đình, bạn bè thân thiết, rộng hơn là những người cùng 
một nền văn hoá.   
Tóm lại: Khái niệm xã hội học chỉ ra rằng mỗi hoạt động có mục đích của con người chỉ trở 
thành hoạt động xã hội khi nó nằm trong một số mối quan hệ giữa các chủ thể hoạt động và 
thông qua các mối quan hệ đó. Đồng thời, khái niệm đó cũng nói lên rằng mỗi quan hệ đều 
gắn liền với một hoạt động nhất định. Sự tương tác xã hội tồn tại trong sự tác động qua lại của 
mỗi hiện tượng, quá trình, hay hệ thống xã hội, nói lên những mối liên hệ và quan hệ trong 
hiện thực. Nhưng không phải mọi thứ trong hiện thực xã hội đều có thể sử dụng khái niệm 
này để giải thích. Sự tương tác xã hội chỉ tồn tại trong những điều kiện xã hội đặc thù, các 
điều kiện đó được thực hiện do sự kết hợp của 3 nhân tố có liên quan với nhau: hoạt động xã 
hội, chủ thể xã hội, quan hệ xã hội. Về mặt bản thể luận, Sự tương tác xã hội được thể hiện 
dưới các hoạt động và các quan hệ khác nhau về tính chất và nội dung, dưới dạng các chủ thể 
khác nhau, các chủ thể này phục tùng các giá trị, các lợi ích và các động cơ khác nhau và hoạt 
động trong các điều kiện khác nhau.Các tương tác xã hội khác nhau đã hình thành và xuất 
hiện trong những hệ thống tuơng tác xã hội khác nhau, những hệ thống xã hội khác nhau. Từ 
những hệ thống tương tác khác nhau, sinh ra hai loại hệ thống xã hội cơ bản: loại hệ thống xã 
hội thứ nhất không chứa đựng các điều kiện tiên quyết cần thiết cho sự tái sản xuất ra chúng, 
đó là những phân hệ của hệ thống cơ bản; loại hệ thống xã hội thứ hai chứa đựng mọi điều 
kiện tiên quyết ấy, tức là các hệ thống tương tác xã hội luôn luôn tự tái sản xuất, hay là các xã 
hội. Do đó, xã hội là hệ thống tương tác xã hội chứa đựng trong bản thân nó mọi điều kiện 
tiên quyết cho sự tái sản sinh của nó, cho sự chi phối (sự tự điều chỉnh) và sự tự phát triển của 
nó. 
 3.3. QUAN HỆ XÃ HỘI:   
3.3.1 Khái niệm quan hệ xã hội:   
Xã hội là một hệ thống các quan hệ lẫn nhau giữa người với người. Các quan hệ đó rất phong 
phú như: quan hệ về chính trị, kinh tế, văn hoá...quan hệ giữa các cá nhân với nhau, quan hệ 
giữa nhóm người này với nhóm người khác. Các quan hệ này được gọi là quan hệ xã hội.   
Quan hệ xã hội là các mối quan hệ được xác lập giữa các cộng đồng xã hội, các nhóm, các cá 
nhân với nhau, với tư cách là chủ thể của hoạt động xã hội, khác biệt nhau bởi vị trí xã hội và 
chức năng trong đời sống xã hội.   
Quan hệ xã hội là các quan hệ bền vững, ổn định, lặp lại, có mục đích, có hoạch định, có sự 
phối hợp hành động của các chủ thể hoạt động xã hội, được hình thành trên cơ sở những 
tương tác xã hội.   
3.3.2 Chủ thể quan hệ xã hội:   
Chủ thể quan hệ xã hội được xét ở hai cấp độ:   
1.Cấp độ vĩ mô: Chủ thể quan hệ xã hội là các nhóm, các tập đoàn hay toàn thể xã hội thể 
hiện trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.   
2.Cấp độ vi mô: Chủ thể quan hệ xã hội là các cá nhân.   
Các quan hệ xã hội có thể thể hiện tính hợp tác hoặc sự xung đột. Nó xuất phát từ sự hài lòng 
hay không hài lòng. Nếu hài lòng về lợi ích thì sẽ dẫn đến quan hệ hợp tác, nếu không thì sẽ là 
quan hệ xung đột.   
Quan hệ xã hội còn thể hiện sự khác biệt về địa vị xã hội của các cá nhân và các cộng đồng 
trong xã hội. Sự khác biệt này bao gồm yếu tố tự nhiên (nằm ngoài sự chủ quan của mình, 
không thể quyết định mình sinh ra giàu hay nghèo) và yếu tố xã hội (do cá nhân phấn đấu, 
vươn lên, có thể quyết định được).   
3.3.3 Phân loại quan hệ xã hội:   
- Theo vị thế: quan hệ xã hội theo chiều ngang và quan hệ xã hội theo chiều dọc (bình đẳng và 
bất bình đẳng).   
- Theo chủ thể: quan hệ xã hội giữa các tập đoàn lớn, giữa các nhóm xã hội nhỏ, giữa các lĩnh 
vực của đời sống xã hội và giữa các cá nhân. 
 - Theo nội dung: quan hệ tình cảm thuần tuý (quan hệ sơ cấp) và quan hệ xã hội (quan 
hệ thứ cấp).   
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Quan hệ tình cảm dựa trên những đặc điểm sinh học hoặc tâm lý có sẵn ở các cá nhân như 
giới tính, vẻ bề ngoài, quan hệ huyết thống, sở thích...   
Quan hệ xã hội dựa trên những đặc điểm xã hội đạt được của cá nhân như nghề nghiệp, học 
vấn, địa vị, quyền lực...   
Nhưng không có nghĩa là quan hệ tình cảm không phải là quan hệ xã hội, mà chủ yếu nó 
mang ít tính xã hội hơn. Đôi khi, quan hệ tình cảm lại trở thành quan hệ xã hội như trong kinh 
doanh và ngược lại, chính quan hệ xã hội có thể tạo ra quan hệ tình cảm. 
CÂU HỎI ÔN TẬP:   
1. Trình bày định nghĩa hành động xã hội? Phân biệt hành động xã hội và hành vi?   
2. Hành động xã hội bao gồm những thành phần cơ bản nào? Các thành phần của hành động 
xã hội có mối quan hệ với nhau không?   
3. Tại sao hành động xã hội luôn có những động cơ thúc đẩy và ý thức về kết quả có thể xảy 
ra (có chủ định) nhưng đôi khi, chúng vẫn đem lại những kết quả hành động không chủ định? 
Hãy lấy ví dụ chứng minh?   
4. Hãy trình bày khái niệm và các đặc điểm của tương tác xã hội?   
5. Trình bày các lý thuyết giải thích về tương tác xã hội?   
6. Hãy trình bày khái niệm quan hệ xã hội? Chủ thể quan hệ xã hội thường được xem xét ra 
sao?   
7. Trình bày nội dung phân loại quan hệ xã hội? Lấy ví dụ minh họa cho các loại quan hệ xã 
hội tương ứng. 
  
Chương 4: TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ THIẾT CHẾ XÃ HỘI 
Những vấn đề được trình bày trong chương 4 sẽ giúp cho sinh viên có sự hiểu biết hơn về sự 
tồn tại của các nhóm xã hội, cộng đồng xã hội, tổ chức xã hội, thiết chế xã hội và sự ảnh 
hưởng của chúng đối với các cá nhân cũng như toàn thể xã hội. Đồng thời, với những kiến 
thức được cung cấp, sinh viên sẽ phân biệt biệt sự khác nhau giữa các phạm trù.   
4.1. NHÓM XÃ HỘI   
4.1.1. Khái niệm:   
Nhóm xã hội là một phạm trù nghiên cứu quan trọng của xã hội học, bởi vì, các mối quan hệ 
giữa các cá nhân trong thực tế chính là quan hệ giữa các nhóm xã hội. Hơn nữa, trong cuộc 
sống hàng ngày, chúng ta luôn được gắn vào nhóm theo nhiều cách thức đa dạng và trong 
thực tiễn xã hội, chúng ta tin tưởng vào các quyết định của nhóm hơn là những quyết định cá 
nhân. [Erich H. Witte/Elisabeth Ardelt:303]   
Nhóm được định nghĩa như sau::   
- Nhóm xã hội là một tập hợp người liên hệ với nhau về vị thế, vai trò, những nhu cầu, lợi ích 
và những định hướng giá trị nhất định.   
Khi tham gia vào nhóm, cá nhân thiết lập những liên hệ xã hội của mình với các cá nhân khác 
và với tập thể. Các thành viên trong nhóm tương tác với nhau theo cách, mỗi người đều gây 
ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng bởi người khác về quan điểm, giá trị, chuẩn mực....   
Mỗi cá nhân gắn bó với nhóm thể hiện qua việc tiếp nhận những đặc trưng cơ bản như lợi ích, 
nhu cầu, chuẩn mực, giá trị....Những đặc trưng của nhóm sẽ giúp cá nhân ý thức được những 
đặc điểm chung nhất định với những thành viên khác của nhóm, tức là có được cảm giác 
"chúng ta". Đây là điểm để phân biệt nhóm này với nhóm khác và là một chỉ báo đặc trưng về 
sự gắn bó chặt chẽ với một nhóm xã hội nào đó của cá nhân. Do đó, nhóm xã hội luôn có mối 
liên hệ hữu cơ bên trong, những liên hệ trên cơ sở những lợi ích, đòi hỏi phải cùng cộng tác 
và chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.   
Khi tìm hiểu về nhóm, chúng ta cần phân biệt nhóm xã hội với đám đông. Điểm giống nhau 
giữa nhóm xã hội và đám đông là, cùng là một tập hợp người nhất định, liên hệ với nhau theo 
một cách nào đó nhưng đám đông chỉ là một tập hợp người ngẫu nhiên, đơn thuần, không có 
mối liên hệ nào bên trong. 
 4.1.2. Những đặc trưng cơ bản của nhóm:   
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Đặc trưng cơ bản của nhóm là sự thống nhất về tinh thần, tình cảm, mục đích và phương thức 
hoạt động của nhóm. Bên cạnh đó, còn có thể kể đến những đặc trưng sau:   
- Tư cách thành viên: tuỳ các nhóm khác nhau mà có quy định khác nhau hoặc các nhóm khác 
nhau có thể có những quy định giống nhau (như về giới, nghề nghiệp, tuổi tác)...   
- Địa vị: là vị trí của các thành viên trong nhóm. Trong cơ cấu của đa số các nhóm, thường có 
thủ lĩnh và các thành viên.   
- Vai trò: những ứng xử gắn liền với địa vị của mỗi thành viên trong nhóm.   
- Giá trị, mục tiêu mà nhóm theo đuổi: Liên quan đến lợi ích và sự hoàn thành công việc của 
nhóm.   
- Chuẩn mực: những quy tắc ứng xử trong nhóm, bắt buộc mọi thành viên phải tuân theo.   
- Chế tài: bao gồm khen thưởng (nếu tuân thủ tốt) và sự trừng phạt mang tính cưỡng chế. 
4.1.3. Phân loại nhóm:   
Có rất nhiều tiêu chí được sử dụng để phân loại nhóm, thông thường, người ta hay đề cập đến 
các tiêu chí sau:   
a. Căn cứ vào số lượng thành viên tham gia:   
Nhóm nhỏ: là một tập hợp ít người. Ví dụ: nhóm gia đình, nhóm bạn bè, lớp học, đội thể thao, 
đội sản xuất, phòng ban nơi làm việc....   
Nhóm lớn: là tập hợp đông người. Ví dụ: nhóm dân tộc, giai cấp, đảng phái chính trị, tổ chức 
tôn giáo, các tổ chức xã hội....   
b. Căn cứ vào tính chất liên kết trong nhóm:   
Nhóm sơ cấp: các thành viên có quan hệ trực diện, gần gũi với nhau theo huyết thống, tình 
cảm, sở thích. Ví dụ: gia đình, họ hàng, các nhóm theo sở thích như bạn bè, câu lạc bộ....   
Nhóm thứ cấp: có số lượng thành viên lớn, quan hệ với nhau một cách gián tiếp bởi các quy 
định, điều lệ chung do nhóm đặt ra. Ví dụ: các đoàn thể xã hội như Đoàn thanh niên, Hội sinh 
viên, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ, các tập đoàn kinh tế lớn...   
c. Căn cứ vào hình thức biểu hiện mối liên hệ giữa các thành viên trong nhóm:   
Nhóm chính thức: là nhóm có cơ chế vận hành thông qua luật pháp và các sơ đồ, kế hoạch. 
Hoạt động của các thành viên và vai trò cá nhân được xác định thông qua những điều lệ và 
quy tắc nhất định.   
Nhóm không chính thức: được hình thành từ các 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..   
d. Căn cứ vào cách thức gia nhập nhóm:   
Nhóm tự nguyện và nhóm áp đặt.   
Nhóm tự phát và nhóm có tổ chức.   
Mỗi loại nhóm đều có cơ cấu riêng với những nội dung của nó. Trong đó có sự phân công về 
chức năng, thứ bậc, mức độ tương tác... Đặc điểm chung của cơ cấu tất cả các nhóm là bao 
giờ cũng phải có thủ lĩnh, được xác định bởi uy tín của cá nhân đối với nhóm.   
4.2. CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI:   
4.2.1. Khái niệm:   
Cộng đồng xã hội là một khái niệm hết sức quan trọng trong xã hội học cũng như trong các 
khoa học xã hội và nhân văn khác. Nghiên cứu phạm trù này không những có thể nhận thức, 
nghiên cứu xã hội một cách khoa học mà còn góp phần tác động, điều chỉnh và cải biến xã hội 
đi theo chiều hướng tiến bộ, văn minh.   
Cộng đồng xã hội có thể hiểu theo một số cách sau:   
- Cộng đồng xã hội là kiểu tổ chức xã hội, được hình thành trong một quá trình lịch sử lâu 
đời, dựa trên cơ sở của sự thống nhất - cố kết giữa các cá nhân, nhóm với nhau về mặt lợi ích, 
quyền lợi, nghĩa vụ, giá trị, chuẩn mực. Cùng sản xuất, sinh hoạt, tồn tại và phát triển trên một 
phạm vi địa lý - văn hoá nhất định. 
 - "Cộng đồng xã hội là hình thức chung sống trên cơ sở sự gần gũi của các thành viên 
về mặt cảm xúc, hướng tới sự gắn bó đặc biệt mật thiết được chính họ tìm kiếm và vì thế, 
được con người cảm thấy có tính cội nguồn. Sự thành lập cộng đồng không xuất phát từ các 
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tính toán lợi ích có tính riêng lẻ và được thoả thuận theo kiểu hợp đồng mà hướng tới một sự 
thống nhất về tinh thần - tâm linh bao quát hơn và vì thế, thường có ưu thế về giá trị" [Robert 
Hettlage, Từ điển Xã hội học 2002:98]   
- Cộng đồng xã hội là tập hợp dân cư sinh sống trên cùng một lãnh thổ, do vậy, họ thường có 
một ý thức - tình cảm về sự thống nhất trong một địa phương và một khả năng tham gia 
những hoạt động mang tính tập thể vì quyền lợi của địa phương đó.   
Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau về cộng đồng nhưng trong đó, đều chứa đựng ba ý 
nghĩa. Đầu tiên, đó là các "cộng đồng như là một địa vực", ở đó, sự định cư của một nhóm 
người bên trong một lãnh thổ được xác định. Đây là cách giải thích gắn với các yếu tố địa lý. 
Thứ hai, cộng đồng được hiểu như một "mạng lưới các tương quan". Trong cách hiểu này, các 
quan hệ cộng đồng có cả các đặc tính xung đột đan xen hoặc thay thế đặc tính cơ bản của nó 
là tương trợ và đoàn kết. Trong cách sử dụng thứ ba, cộng đồng được coi là một kiểu loại 
riêng biệt của mối quan hệ xã hội với những tổ chức nhất định như tinh thần cộng đồng, tình 
cảm cộng đồng, ý thức cộng đồng. [Lê Tiêu La - Nguyễn Đình Tấn, Phân công và hợp tác lao 
động theo giới...2005:26]   
Khái niệm cộng đồng có thể góp phần đề cao bản sắc riêng của từng địa phương, đồng thời, 
cũng có thể tạo ra xu hướng cục bộ, địa phương chủ nghĩa trong đời sống và quản lý xã hội. 
4.2.2. Đặc trưng của cộng đồng xã hội:   
- Cộng đồng xã hội thể hiện mối liên hệ qua lại giữa các cá nhân, được quyết định bởi sự cộng 
đồng các lợi ích của họ, nhờ sự giống nhau về các điều kiện tồn tại và hoạt động của các cá 
nhân hợp thành cộng đồng đó, nhờ sự giống nhau giữa họ về quan điểm - tín ngưỡng - các 
quan niệm về cuộc sống và xã hội nói chung [V.A.Jađốp].   
Ví dụ: về Sắc tộc, lý tưởng hay hệ giá trị cơ bản, địa lý, văn hoá, tín ngưỡng, kinh tế....   
- Các thành viên trong cộng đồng gắn bó với nhau không phải bằng các luật pháp thành văn 
mà là sự liên kết các lợi ích, giá trị truyền thống trong cộng đồng như phong tục tập quán, 
niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng, huyết thống...Mỗi thành viên trong cộng đồng tự nguyện phấn 
đấu, gìn giữ, phát triển các giá trị chung, gắn bó đoàn kết và hoà đồng với nhau. Đặc trưng 
này được coi là chất keo kết dính nội tại của cộng đồng xã hội và là điểm cơ bản để phân biệt 
cộng đồng xã hội và nhóm xã hội, mặc dù trong nhiều trường hợp, cộng đồng xã hội đồng 
nhất với nhóm xã hội. 
4.2.3. Phân loại cộng đồng xã hội:   
- Theo truyền thống, phong tục: Cộng đồng làng xã, Cộng đồng dân tộc.   
- Theo lãnh thổ (quy mô): Cộng đồng nhóm (địa phương), Cộng đồng quốc gia, Cộng đồng 
khu vực và Cộng đồng quốc tế.   
- Theo văn hoá: các cộng đồng văn hoá.   
- Theo tôn giáo: các cộng đồng tôn giáo.   
- Theo chủng tộc: cộng đồng chủng tộc...   
- Theo lợi ích: Cộng đồng kinh tế, Cộng đồng chính trị...   
Thông thường, cộng đồng xã hội luôn gắn liền với một địa bàn lãnh thổ. Lãnh thổ là yếu tố 
căn bản gắn kết con người trong một cộng đồng. Cho dù trong một số trường hợp, khái niệm 
cộng đồng có thể được sử dụng để chỉ những tập hợp người đặc biệt như cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng Pháp ngữ...thì từ cộng đồng, địa phương cũng có thể tìm 
thấy trong đó. 
 Trong xã hội hiện đại, các cộng đồng lãnh thổ không hề tách biệt nhau, mà thường có 
sự giao lưu, liên hệ mật thiết và ảnh hưởng qua lại trong khuôn khổ một quốc gia, một khu 
vực hay trên quy mô toàn cầu. 
4.2.4. Phạm vi nghiên cứu cộng đồng xã hội của xã hội học:   
Xã hội học nghiên cứu cộng đồng xã hội nhằm mục tiêu phát triển cộng đồng, giải quyết các 
vấn đề, qua đó, cộng đồng được tăng cường sức mạnh để tăng trưởng kinh tế cộng đồng và 
tiến bộ cộng đồng. Thông thường, cộng đồng xã hội được nghiên cứu trên hai phương diện:   
1.Cấu trúc cộng đồng: bao gồm các giá trị, sắc tộc, tín ngưỡng tôn giáo, phong tục tập quán, 
cơ cấu thành viên, phạm vi hoạt động, mức độ ảnh hưởng đối với xã hội nói chung.   
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2.Chức năng của cộng đồng: như quan hệ cộng đồng với các thành viên tham gia, tìm kiếm 
giải pháp kết hợp tối ưu giữa cộng đồng và cá nhân.   
Có thể cụ thể hoá thành những vấn đề sau:   
Nghiên cứu hệ thống giá trị, chuẩn mực, văn hoá, phong tục tập quán và vai trò định hướng, 
điều chỉnh của chúng đối với hành vi, lối sống và cách ứng xử của mọi thành viên trong cộng 
đồng.   
Nghiên cứu nhằm vạch ra những yếu tố tích cực, tiến bộ, những nguồn lực, đặc trưng tiêu 
biểu phát huy sức mạnh cộng đồng, thúc đẩy cộng đồng phát triển. Đồng thời, chỉ ra những 
mặt tiêu cực, hạn chế của một số giá trị, chuẩn mực đã trở nên lỗi thời, không còn phù hợp 
với thực tế đang biến đổi, đang kìm hãm sự phát triển của cộng đồng.   
Đưa ra những dự báo về xu hướng biến đổi của các giá trị, chỉ ra những giá trị mới đang nảy 
sinh trong đời sống văn hoá - tinh thần của cộng đồng (như về dân số, kinh tế, môi trường....).   
Nghiên cứu những nguy cơ, thách thức, thời cơ, vận hội, điều kiện và những biện pháp giải 
quyết vấn đề liên quan đến đời sống cộng đồng để phát huy sức mạnh, bản sắc cộng đồng và 
tránh nguy cơ tụt hậu so với các cộng đồng khác. Mục đích là để khắc phục những yếu tố tiêu 
cực, phát huy những nhân tố tích cực, tăng cường sức mạnh cộng đồng, điều hoà lợi ích, giải 
quyết các xung đột, làm cho cộng đồng ổn định và phát triển.   
Ví dụ: Nâng đỡ các nhóm người đặc biệt trong cộng đồng như các đối tượng chính sách, 
người nghèo, phụ nữ, người khuyết tật, cải tạo những nhóm ngoài lề, lệch chuẩn nhằm đảm 
bảo cho sự phát triển bền vững, lâu dài cho toàn cộng đồng.   
4.3. TỔ CHỨC XÃ HỘI:   
4.3.1. Khái niệm:   
Tổ chức xã hội là một phạm trù cơ bản của xã hội học. Xã hội học coi tổ chức xã hội là một 
thành tố của cấu trúc xã hội. Khái niệm tổ chức xã hội có thể được hiểu theo nhiều nghĩa:   
- Nếu coi tổ chức xã hội là một thành tố của cấu trúc xã hội thì tổ chức xã hội là một hệ thống 
các quan hệ, tập hợp liên kết các cá nhân nào đó để hoạt động xã hội, nhằm đạt được một mục 
đích nhất định.   
- Ở giác độ nhóm, tổ chức xã hội là một dạng nhóm thứ cấp khá phổ biến, nhưng không phải 
nhóm thứ cấp nào cũng là tổ chức xã hội. Một nhóm thứ cấp được coi là tổ chức xã hội khi có 
5 dấu hiệu cơ bản sau:   
1.Là nhóm xã hội có mục tiêu, có chủ đích và có ý thức.   
2.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 người có bậc thang quyền lực ở bậc cao hơn có khả năng điều chỉnh hành vi, thái độ 
của người khác thuộc nấc thang quyền lực thấp hơn. 
 3.Cùng với hệ thống quyền lực, tổ chức xã hội là một tập hợp các vị thế và vai trò xã 
hội tương ứng.   
4.Các vai trò của các thành viên tổ chức xã hội được thực hiện theo yêu cầu của tổ chức. 
Thông qua các quy tắc do tổ chức xã hội đặt ra để điều chỉnh quan hệ giữa các vai trò, nhằm 
phối hợp việc thực hiện vai trò của các thành viên để hoạt động của tổ chức đi vào nề nếp và 
ổn định.   
5.Phần lớn các tổ chức xã hội chính thức và công khai hoá các mối quan hệ của tổ chức, các 
thành viên của tổ chức có thể được biết ở mức độ khác nhau về nội dung của nó.   
Tổ chức xã hội được xem như là một thể chế xã hội, một phương thức quản lý hay 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 hoàn cảnh xã hội và sự thay đổi chủ quan của bản thân con người. 
 
4.3.2. Phân loại:   
Tổ chức xã hội có thể được phân loại theo những cách sau:   
a. Căn cứ vào mức độ hình thức hoá của tổ chức:   
- 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 (có thể mang tư cách pháp nhân); có những chức năng rõ rệt, thể 
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hiện ở những nghĩa vụ, những quyền hạn của các thành viên; có những công cụ điều tiết thể 
hiện thành các 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 hình thành một cách tự phát ở bên trong hay bên ngoài 
tổ chức chính thức.Tổ chức không chính thức có hai loại:   
+ 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 nhưng không theo 
những quy định chính thức mà có những liên hệ nhiều quy tắc (quan hệ phục tùng) và trong 
nhiều trường hợp, những liên hệ ngoài quy tắc (do quen biết, do uy tín...) lại có 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 loại tổ chức được hình thành một cách tự phát, ở ngoài các tổ 
chức chính thức, từ những liên hệ cá nhân của những người có chung những nhu cầu nào đó 
như ăn mặc, giải trí, học tập, văn học - nghệ thuật...   
b. Căn cứ vào mục tiêu:   
* Tổ chức xã hội "có tổ chức": bao gồm hai loại nhỏ   
- Tổ chức quản lý như cơ quan, xí nghiệp...nhằm giải quyết những nhiệm vụ nhất định, mục 
tiêu của nó được áp đặt cho các thành viên và sự điều tiết bên trong của nó dựa vào những 
quy tắc quản lý - bị quản lý.   
- Tổ chức liên kết: tổ chức này 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 thành viên thiết lập (điều lệ).   
* Tổ chức "không có tổ chức" (tổ chức tự phát): bao gồm:   
- Tổ chức liên hợp như 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 và giá trị tập thể, ít hoặc không chính thức. 
 - Tổ chức cư trú: được hình thành từ những người, những gia đình ở chung với nhau 
trên một địa điểm nhằm giải quyết những vấn đề có liên quan với sinh hoạt chung và những 
liên hệ xóm 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, ví dụ như 
các đoàn thể xã hội trong cơ quan. 
4.3.3. Một số dạng của tổ chức xã hội:   
Hệ thống tổ chức xã hội bao gồm nhiều dạng tổ chức xã hội khác nhau, ví dụ như một số dạng 
sau:   
a. Hiệp hội tự nguyện:   
Hiệp hội tự nguyện là dạng tổ chức xã hội tương ứng với nhóm không chính thức với 3 đặc 
điểm chính sau:   
- Chúng được lập ra vì những lợi ích và nhu cầu của bản thân các thành viên.   
- Việc gia nhập hiệp hội là hoàn toàn tự nguyện với những tiêu chuẩn không khắt khe.   
- Các hiệp hội tự nguyện không có mối liên hệ trực tiếp với cơ quan chính quyền các cấp. Tức 
là, không chịu sự điều hành, 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 họ nằm trong 
khuôn khổ của pháp luật.   
Các hiệp hội tự nguyện không có một cơ 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. Chính điều này đã thu hút được khá đông 
thành viên và nguồn kinh phí khá lớn nhờ sự quyên góp, đóng góp, tài trợ. Các hiệp hội tự 
nguyện ngày càng có xu hướng mở rộng, gắn liền với trình độ phát triển của xã hội. Nó là 
dạng tổ chức không thể thiếu trong đời sống xã hội, nhằm thoả mãn những nhu cầu vật chất 
và tinh thần của các cá nhân trong xã hội, thoả mãn được một phần nhu cầu tổ chức hoạt động 
sống của các thành viên trong xã hội, đồng thời vẫn tôn trọng tự do cá nhân của họ.   
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b. Tổ chức biệt lập:   
Tổ chức biệt lập là các tổ chức xã hội được lập ra nhằm đáp ứng và phục vụ cho những lợi ích 
của Nhà nước, của tôn giáo hay của những cơ quan khác, tức là lợi ích của xã hội nói chung. 
Tổ chức biệt lập có những đặc điểm sau:   
- Những thành viên của tổ chức này bị cô lập, tách biệt khỏi xã hội.   
- Rất nhiều những luật lệ, quy tắc do xã hội và tổ chức biệt lập đặt ra để duy trì trật tự, đồng 
thời khiến cho các thành viên phải phụ thuộc lẫn nhau.   
- Tổ chức biệt lập thường có cơ cấu quan hệ phân hoá trên-dưới rất rõ ràng và chặt chẽ.   
Bản thân các tổ chức biệt lập cũng có thể được chia thành nhiều loại khác nhau. Ví dụ như các 
tổ chức dành cho những người không thể chăm sóc được bản thân (bệnh viện, nhà dưỡng lão, 
nhà trẻ mồ côi...); các tổ chức để giam giữ và cách ly những phần tử bị coi là nguy hiểm cho 
xã hội (nhà tù, trại cải tạo, trại tập trung...); các tổ chức để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt 
cho xã hội (doanh trại quân sự, tàu chiến, pháo đài...), các tổ chức biệt lập của tôn giáo (nhà 
dòng, tu viện...).   
Các tổ chức biệt lập tồn tại do nhu cầu và lợi ích chung của xã hội, vì vậy, chỉ khi nào xã hội 
không có nhu cầu về sự tồn tại của các tổ chức biệt lập nữa thì chúng mới chuyển hoá hoàn 
toàn thành các dạng thông thường, hoặc có thể xoá bỏ nó hoàn toàn trong hệ thống tổ chức xã 
hội. Tuy vậy, hiện nay, ở đa số các quốc gia, tính chất của các tổ chức biệt lập đang có nhiều 
thay đổi, tính biệt lập hoàn toàn đã giảm đi đáng kể, các thành viên của tổ chức biệt lập được 
tiếp xúc với thế giới bên ngoài trực tiếp hay gián tiếp như việc chuyển người già về sống cùng 
cộng đồng, cho phép một số loại tù nhân được sống tại gia đình... 
 c. Bộ máy công chức:   
Bộ máy công chức là một hệ thống thứ bậc quyền lực, nghĩa vụ và trách nhiệm. Hệ thống đó 
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 và 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 người lao 
động và giảm tối thiểu sức ép căng thẳng cũng như 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. Nó có thể đặt các 
thành viên vào những vị trí đa dạng trong bậc thang quyền lực của họ (tương ứng với trình độ 
tri thức và năng lực thực sự của họ).   
Bộ máy công chức là một dạng tổ chức xã hội có nhiều ưu thế hơn các dạng tổ chức xã hội 
khác nhưng nó không phải là hoàn toàn hoàn hảo. Bản thân nó chứa đựng những khiếm 
khuyết xét cả những yếu tố bên trong và bên ngoài của bộ máy, đặt ra những vấn đề khó giải 
quyết trong thực tế. Đó là những vấn đề: con người công chức, chủ nghĩa hình thức, mục đích 
bị thay thế và đạo đức nghề nghiệp...Những vấn đề này tạo nên những "bệnh lý của tổ chức" 
mà trong hoạt động của bộ máy công chức cần phải đề phòng và khắc phục.   
4.4. THIẾT CHẾ XÃ HỘI:   
4.4.1. Khái niệm:   
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 toàn thể xã hội nói 
chung. Vậy thiết chế xã hội là gì?   
- Thiết chế xã hội là một tập hợp bền vững của các giá trị, chuẩn mực, vị thế, vai trò và nhóm, 
vận động xung quanh những nhu cầu cơ bản của xã hội.   
Thiết chế xã hội bao gồm một hệ thống các cách thức, các quy tắc chính thức và phi chính 
thức, được con người tạo ra để điều chỉnh hành vi, hoạt động của các cá nhân, các nhóm, các 
tổ chức nhằm đáp ứng những nhu cầu nhất định của xã hội. Xã hội sử dụng thiết chế nhằm 
quyết định "cái gì phải làm" về lâu dài. Vì vậy, thiết chế xã hội hạn chế sự chuyên quyền, tuỳ 
tiện của hành động xã hội, chúng tạo cho tồn tại đặc tính hình thể, xếp đặt nó và tạo ra tác 
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động chuẩn mực. Với ý nghĩa đó, thiết chế xã hội được coi là một đoạn của văn hoá đã được 
khuôn mẫu hoá (J.Fichter).   
Theo các nhà xã hội học, thiết chế xã hội nảy sinh, tồn tại và phát triển là do nó đáp ứng nhu 
cầu xã hội. Nhu cầu xã hội là lý do hình thành và là mục đích tồn tại của thiết chế xã hội. 
Lenski và Lenski (1970) cho rằng, trong mọi xã hội bao giờ cũng có những nhu cầu cơ bản 
mà việc thoả mãn chúng có ý nghĩa sống còn đối với bản thân xã hội, cụ thể như: nhu cầu 
giao tiếp giữa các thành viên, nhu cầu sản xuất và sản phẩm dịch vụ, nhu cầu phân phối các 
sản phẩm và dịch vụ hàng, nhu cầu bảo vệ các thành viên khỏi tác động của thiên nhiên (như 
thiên tai), bệnh tật và các nguy hiểm khác; nhu cầu thay thế các thành viên (cả tái sinh sản 
sinh học và thay thế văn hoá thông qua quá trình xã hội hoá); nhu cầu kiểm soát hành vi của 
các thành viên. Việc thoả mãn các nhu cầu trên tạo thành các thiết chế xã hội cơ bản. 
 Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn xảy ra sự nhầm lẫn khi cho rằng thiết chế xã hội là một tổ 
chức xã hội, bởi vì, mặc dù khái niệm thiết chế xã hội rất trừu tượng, nhưng bản thân thiết chế 
lại hữu hình tương tự như một tổ chức xã hội hay một nhóm xã hội. Do đó, cần phải phân biệt 
thiết chế xã hội với tổ chức xã hội.   
- Tổ chức là một tập hợp người thực hiện những hoạt động nhất định nhằm đạt được mục tiêu 
xác định. Vì vậy, tổ chức xã hội không phải là thiết chế xã hội mà là chủ thể của những hành 
động bị thiết chế xã hội điều chỉnh. Tổ chức xã hội không thể hoạt động được nếu thiếu thiết 
chế xã hội.   
- Tổ chức xã hội gắn liền với thiết chế xã hội giống như những người tham gia cuộc chơi phải 
tuân thủ luật chơi. Luật chơi ở đây là các quy phạm, giá trị, chuẩn mực chính thức và phi 
chính thức (tức là thiết chế).  
4.4.2. Đặc điểm của thiết chế xã hội:   
- Thiết chế có tính bền vững tương đối và thường biến đổi chậm. Bởi vì thiết chế hình thành 
trên cơ sở của một hệ thống các giá trị, chuẩn mực lâu đời và khá bền vững. Bởi vậy, khi đã 
tạo thành khuôn mẫu hành vi trong thiết chế thì nó khó thay đổi (trở thành truyền thống văn 
hoá). Ví dụ như những quy định trong thiết chế làng xã, thiết chế gia đình, thiết chế văn hoá....   
- 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 tới đối tượng đó. Vì vậy, thiết chế có tính độc lập tương đối, tự nó được 
cấu trúc ở mức cao và được tổ chức xung quanh một hệ thống giá trị, quy tắc, khuôn mẫu đã 
được xã hội thừa nhận. Ví dụ, thiết chế thể thao bao gồm hệ thống sân vận động, nhà thi đấu, 
vận động viên, huấn luyện viên, cổ động viên, bộ máy hành chính....gắn liền với các giá trị và 
chuẩn mực đối với vai trò của vận động viên (thi đấu trung thực, không sử dụng đophing....), 
cổ động viên (không có những hành động quá khích, phi thể thao)....   
- Các thiết chế có xu hướng phụ thuộc vào nhau. Khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức hay 
khuôn mẫu hành vi của một thiết chế xã hội nào đó thì nó thường kéo theo sự thay đổi của các 
thiết chế khác. Ví dụ, khi thiết chế chính trị có sự thay đổi về giai cấp cầm quyền thì nó sẽ ảnh 
hưởng đến các thiết chế khác phụ thuộc vào nó như thiết chế kinh tế, thiết chế pháp luật, thiết 
chế giáo dục.....   
- Các thiết chế có xu hướng trở thành tiêu điểm của những vấn đề xã hội chủ yếu. Bất cứ một 
sự đổ vỡ nào đó của một thiết chế xã hội cũng đều trở thành những vấn đề xã hội nghiêm 
trọng. Ví dụ: Nạn thất nghiệp (thiết chế kinh tế), tình hình tội phạm gia tăng (thiết chế pháp 
luật), tỷ lệ ly hôn cao (thiết chế gia đình)... 
4.4.3. Chức năng của thiết chế xã hội:   
Sự tồn tại của mọi xã hội, tính ổn định và phát triển của nó sẽ không thể có được nếu không 
có sự quản lý và kiểm soát xã hội. Thiết chế xã hội thực hiện sự kiểm soát và quản lý để đảm 
bảo cho cái đáng có và ngăn chặn cái lệch lạc. Vì vậy, bất cứ thiết chế xã hội nào cũng có 2 
chức năng cơ bản:   
- Chức năng quản lý: nhằm khuyến khích, điều chỉnh, điều hoà hành vi của con người cho phù 
hợp với quy phạm và chuẩn mực của thiết chế. Ví dụ: trong thiết chế gia đình, con cái phải 
ngoan ngoãn, hiếu thảo, vâng lời bố mẹ...; trong thiết chế giáo dục, học sinh phải đi học đúng 
giờ, khi thi cử không được sử dụng tài liệu trong khi thi..... 
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 - Chức năng kiểm soát: nhằm ngăn chặn, giám sát, thậm chí trừng phạt những hành vi 
sai lệch so với các chuẩn mực, đòi hỏi của thiết chế hoặc không chịu tuân thủ thiết chế. Ví dụ: 
vi phạm chế độ một vợ một chồng trong thiết chế gia đình, sử dụng đophing trong khi thi đấu 
của thiết chế thể thao; gian lận trong thi cử cảu thiết chế giáo dục...   
Như vậy, thiết chế là công cụ để định hướng, điều chỉnh, điều hoà, quản lý và kiểm soát hành 
vi xã hội của con người. Nhờ có thiết chế, con người có thể có những hành động phù hợp căn 
cứ vào chuẩn mực, quy phạm. Đồng thời, nó cũng là công cụ trừng phạt đối với những sai 
lệch, vi phạm chuẩn mực. Nếu không tuân thủ thiết chế sẽ bị xử phạt theo 2 hình thức:   
Hình phạt chính thức: các hình phạt của thiết chế pháp luật như cải tạo không giam giữ, tù có 
thời hạn, từ chung thân và nếu hành vi vi phạm thật sự gây nguy hiểm cho xã hội thì sẽ bị tử 
hình (loại bỏ cá nhân đó khỏi xã hội)..   
Hình phạt phi chính thức: các hình phạt của thiết chế đạo đức và dư luận xã hội.   
Có thể nói, các thiết chế đảm bảo cho cá nhân có những ứng xử xã hội được chấp nhận trong 
nhiều trạng thái xã hội khác nhau. Sự thừa nhận hay không thừa nhận của xã hội đối với 
khuôn mẫu ứng xử được phản ánh đến từng cá nhân thông qua hoạt động của thiết chế. Vì 
vậy, thiết chế mang lại cảm giác yên tâm và an toàn cho các cá nhân tuân thủ nó, vì nó chính 
là cái mà xã hội cho là đúng, là chuẩn. Thực hiện theo nó, tức là thực hiện theo số đông. Chỉ 
những người không thực hiện theo thiết chế xã hội mới cảm thấy bất an vì bị xã hội lên án. 
4.4.4. Các loại thiết chế xã hội cơ bản:   
- Thiết chế gia đình: điều hoà hành vi, tình cảm, tình dục và nuôi dạy con cái.   
- Thiết chế giáo dục: truyền thụ những tri thức khoa học nói chung.   
- Thiết chế kinh tế: đảm bảo quá trình sản xuất, phân phối lợi ích và các dịch vụ.   
- Thiết chế chính trị: bảo đảm việc thiết lập và giữ vững quyền lực chính trị.   
- Thiết chế pháp luật: đảm bảo trật tự, công bằng xã hội và kiểm soát xã hội.   
- Thiết chế tôn giáo: thoả mãn nhu cầu tâm linh. 
4.4.5. Một số quan niệm về thiết chế xã hội:   
- Theo thuyết chức năng: Thiết chế xã hội rất cần thiết cho việc đảm bảo sự ổn định của xã 
hội và là cái để hướng dẫn hành động của con người sao cho phù hợp với những chuẩn mực, 
quy phạm. Vì vậy, do chức năng và tác dụng của thiết chế đối với xã hội nên phải duy trì và 
bảo vệ thiết chế. Đồng thời, những người theo thuyết này chống lại các cuộc cải cách thiết chế 
và cho rằng, sự thất bại của các cuộc cải cách thiết chế là một hành vi phản chức năng đối với 
thiết chế.   
- Trái lại, những người theo thuyết mâu thuẫn (xung đột) lại có cách nhìn phê phán đối với 
thiết chế. Họ cho rằng, nếu thiết chế tồn tại nhằm duy trì trật tự thì nó ủng hộ vị thế của những 
người giàu có, chống lại những người nghèo. Nếu chúng hướng dẫn hành vi con người thì lại 
hạn chế sự tự do của các cá nhân. Do đó, những thất bại của các thiết chế như là kết quả của 
sự tranh giành quyền lực giữa những người có quyền lợi khác nhau và những cuộc đấu tranh 
ấy có thể dẫn đến những thay đổi xã hội cần thiết.   
Trên thực tế, các thiết chế thường có xu hướng trở thành bảo thủ, kém nhạy cảm và phản ứng 
không kịp trước những biến đổi xã hội. Do vậy, chúng cần luôn được xem xét, chỉnh lý, cải 
cách hoặc đổi mới sao cho không bị lạc hậu để làm tốt chức năng quản lý và kiểm soát xã hội. 
 BÀI TẬP   
1. Phân biệt sự giống và khác nhau giữa nhóm xã hội, cộng đồng xã hội và tổ chức xã hội.   
2. Theo anh (chị), "Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất" có phải là một quy định của 
thiết chế xã hội không? Nếu có, nó thuộc phạm vi điều chỉnh của thiết chế xã hội nào? Nếu 
chúng ta vi phạm chuẩn mực trên, chúng ta có bị lên án, trừng phạt không? Tại sao? 
CÂU HỎI ÔN TẬP   
1.Trình bày phạm trù nhóm xã hội. Tại sao xã hội học lại quan tâm nghiên cứu nhóm xã hội?   
2.Trình bày phạm trù cộng đồng xã hội. Người ta nói, cộng đồng xã hội là một "biến thái" của 
nhóm xã hội, theo anh (chị), điều đó có đúng không? Tại sao?   
3. Phân tích phạm trù tổ chức xã hội. Phân biệt giữa tổ chức xã hội và thiết chế xã hội.   
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4. Phân tích phạm trù thiết chế xã hội. Lấy ví dụ về một thiết chế xã hội cơ bản, trong đó làm 
rõ những thành phân tham gia vào thiết chế xã hội đó và những quy định của thiết chế đối với 
các cá nhân, nhóm tham gia vào thiết chế xã hội?   
5. Vì sao việc duy trì các thiết chế xã hội lại cần thiết đối với sự tồn tại của nhóm xã hội, cộng 
đồng xã hội và tổ chức xã hội?  
  
Chương 5: VĂN HOÁ VÀ LỐI SỐNG 
Văn hoá là cái đánh dấu sự vượt lên những gì là tự nhiên và bản năng của con người. Đó là 
sản phẩm riêng của xã hội loài người và đối với mỗi cộng đồng xã hội, văn hoá là cái có thể 
cùng chia sẻ. Còn đối với mỗi cá nhân, văn hoá là do học hỏi mà có - nghĩa là phải tiếp nhận 
nó bằng con đường xã hội hoá, chứ không phải dựa vào di truyền về mặt sinh học. Chương 5 
đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất về văn hoá như khái niệm, cơ cấu của văn hoá, chức 
năng của nó đối với cá nhân và xã hội và mối liên hệ giữa văn hoá và lối sống. Qua đó, sinh 
viên sẽ nhận thức được vai trò quan trọng của văn hoá và lối sống, cũng như sự tác động, điều 
chỉnh của văn hoá đối với các cá nhân trong đời sống xã hội nhằm xây dựng một lối sống có 
văn hoá.   
5.1. KHÁI NIỆM VĂN HOÁ:   
Văn hoá là một khái niệm hết sức đa nghĩa, phức tạp và khó xác định, bởi nó thể hiện trong 
toàn bộ mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của xã hội, của cộng đồng, của mỗi gia đình cho tới từng 
cá nhân. Thuật ngữ văn hoá là một danh từ có ý nghĩa chuyên môn trong các ngành khoa học 
xã hội nhưng trong thực tế, nó lại được dùng với những ý nghĩa không chuyên môn. Có người 
cho rằng: văn hoá là biết cư xử, là hiểu biết, là trình độ học vấn, là những gì mang tính nghệ 
thuật như hội hoạ, múa, điêu khắc...và các loại hình giải trí khác.   
Về mặt thuật ngữ, văn hoá bắt nguồn từ tiếng latinh: "Cultus" - Gieo trồng. Nếu là Cultus 
Agri thì có nghĩa là gieo trồng ruộng đất, còn nếu là Cultus Animi thì có nghĩa là gieo trồng 
tinh thần hoặc sự giáo dục bồi dưỡng tâm hồn con người và văn hoá được dùng theo nghĩa 
này. Cụ thể như nhà triết học Anh Thomas Hobbes (1588-1679): "Lao động giành cho đất gọi 
là sự gieo trồng và sự dạy dỗ trẻ em gọi là gieo trồng tinh thần".   
Từ ý nghĩa văn hoá là sự gieo trồng tinh thần mà các nhà khoa học đã đưa ra những khái niệm 
khác nhau về văn hoá, Ta có thể kể ra một số khái niệm :   
- Theo dân tộc học: Văn hoá là một tổng thể phức tạp, bao gồm các hiểu biết, niềm tin, nghệ 
thuật, đạo đức, luật pháp, thói quen và bất kỳ một năng lực nào khác mà con người thu nhận 
được với tư cách là một thành viên của xã hội.   
- Văn hoá là toàn bộ cách sống của một dân tộc. 
 - Văn hoá là một tập hợp những quan niệm, giá trị, chuẩn mực và những mục tiêu mọi 
người trong xã hội cùng nhau chia sẻ trong đời sống hoạt động hàng ngày của họ.   
- Theo triết học: Văn hoá là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo 
ra trong quá trình thực tiễn lịch sử xã hội và đặc trưng cho trình độ đạt được trong sự phát 
triển lịch sử của xã hội. Điều đó có nghĩa là, những gì không phải là tự nhiên, do con người 
sáng tạo ra thì là văn hoá, như Marx nói, văn hoá là thế giới tự nhiên thứ hai của con người.   
- Còn đối với các nhà xã hội học: Văn hoá là sản phẩm của con người, là cách quan niệm về 
cuộc sống, tổ chức cuộc sống và sống cuộc sống ấy.   
Như vậy, văn hoá là một khái niệm phức tạp. Trong một số trường hợp, người ta đồng nhất 
khái niệm văn hoá với khái niệm học vấn. Sự đồng nhất này có khi được biểu hiện trên các 
văn bản có tính pháp quy. Tuy nhiên, có người đạt trình độ học vấn cao nhưng trong lối sống, 
cách ứng xử, trong quan hệ xã hội vẫn cứ bị coi là thiếu văn hoá.   
Cũng không thể đồng nhất văn hoá với văn minh. Văn minh là trình độ phát triển đạt đến một 
mức nhất định của xã hội loài người, có nền văn hoá vật chất và tinh thần với những đặc trưng 
riêng. Văn minh thường dùng để chỉ trình độ phát triển của nhân loại ở một thời kỳ lịch sử 
nào đó. Văn minh có 4 nội dung: đô thị, nhà nước, chữ viết và trình độ kỹ thuật.   
Tóm lại, văn hoá là một trong những mặt cơ bản của đời sống xã hội. Nó bao gồm một hệ 
thống các giá trị, cơ cấu, kỹ thuật, thể chế, các hệ tư tưởng....được hình thành trong quá trình 
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hoạt động sáng tạo của con người, được bảo tồn và truyền lại cho các thế hệ sau. Vì vậy, văn 
hoá có chức năng như là một khuôn mẫu chuẩn mực quy định các hành vi xã hội của cá nhân. 
Mỗi cá nhân, muốn trở thành con người xã hội, muốn hoà nhập vào cộng đồng thì phải tiếp 
thu, tuân thủ các chuẩn mực của văn hoá.   
5.2. LOẠI HÌNH VĂN HOÁ:   
Người ta thường chia văn hoá thành hai loại hình:   
5.2.1. Văn hoá vật chất (văn hoá vật thể):   
Văn hoá vật chất là những sản phẩm do con người sáng tạo ra, bao gồm toàn bộ các tư liệu 
sản xuất và tư liệu tiêu dùng với tư cách là kết quả lao động sáng tạo của con người.   
Ví dụ: Các công cụ lao động, công nghệ sản xuất, cơ cấu hạ tầng, các phương tiện giao tiếp, 
giao thông, nhà cửa, công trình sinh hoạt, nơi làm việc, giải trí, các vật phẩm tiêu dùng.....   
Văn hoá vật thể được tạo thành từ hai tiền đề: do nhu cầu của con người và các nguyên vật 
liệu có sẵn từ tự nhiên. Bởi vậy, nó giữ lại dấu vết và bị quy định bởi những đặc điểm hoặc 
tính chất của các khách thể tự nhiên ban đầu với tư cách là các nguyên vật liệu mà con người 
đã khai thác và sử dụng. 
5.2.2. Văn hoá tinh thần (văn hoá phi vật thể):   
Văn hoá tinh thần là tổng thể những kinh nghiệm tinh thần của nhân loại; là hoạt động trí óc 
và các kết quả của nó nhằm đảm bảo sự phát triển của con người với tư cách là một thực thể 
có văn hoá.   
Văn hoá tinh thần tồn tại trong các dạng thức: tập quán, chuẩn mực, các khuôn mẫu ứng xử, 
các giá trị và lý tưởng đạo đức, tôn giáo, thẩm mỹ, xã hội, chính trị, tư tưởng; các ý niệm, các 
tri thức khoa học khác nhau....Trong mỗi nền văn hoá, các thành tố này biến thành các lĩnh 
vực hoạt động khác nhau và được thiết chế hoá trong xã hội một cách độc lập như đạo đức, 
tôn giáo, nghệ thuật, chính trị, khoa học....   
Văn hoá phi vật thể bao gồm: những dạng thức của văn hoá dân gian, văn hoá bác học và 
cung đình, chúng không chỉ được sản sinh trong các xã hội truyền thống mà cả trong xã hội 
đương đại. 
 Tuy nhiên, việc phân loại văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần chỉ mang tính chất 
tương đối. Bởi vì, không có thứ văn hoá vật chất nào không hàm chứa cả phần trí tuệ của 
người làm ra nó (ít nhất là quan niệm thẩm mỹ). Ngược lại, cũng không có thứ văn hoá tinh 
thần nào không có sẵn một hình thức thể hiện của nó trong đời sống xã hội như ngôn ngữ, cử 
chỉ, các khuôn mẫu ứng xử...Cả hai loại văn hoá này đều do con người sáng tạo ra nhằm đáp 
ứng các nhu cầu ngày càng cao trong cuộc sống của mình. Nhưng khi trở thành một phần 
không thể thiếu trong đời sống xã hội, thì chúng lại không ngừng tác động trở lại và chi phối 
cuộc sống của chính những người sản sinh ra chúng và đây cũng là một lý do khiến cho Bộ 
môn Xã hội học Văn hoá ra đời - nó giúp cho con người nắm bắt, điều chỉnh hoặc cải biến các 
tác động đó sao cho phù hợp với những yêu cầu mới mà xã hội đang đặt ra.   
5.3. CƠ CẤU VĂN HOÁ:   
Dưới góc độ xã hội học, cơ cấu văn hoá là những thành tố mà các thành viên của cộng đồng 
cùng chia xẻ với nhau. Theo Giáo sư Trần Quốc Vượng thì văn hoá có 4 thành tố: chân lý, giá 
trị, mục tiêu và chuẩn mực. Còn theo các nhà xã hội học văn hoá Việt Nam thì văn hoá có 4 
thành tố: giá trị, chuẩn mực, biểu tượng và ngôn ngữ. Ở đây, chúng tôi gộp cả hai quan điểm 
đó và cho rằng, văn hoá bao gồm 6 thành tố:   
5.3.1. Chân lý:   
Có nhiều quan niệm khác nhau về chân lý. Chân lý là tính chính xác, rõ ràng của tư duy hay là 
những nguyên lý, quan niệm được nhiều người tán thành, thừa nhận. Về mặt khoa học: Chân 
lý là sự phản ánh đúng đắn thế giới khách quan trong ý thức của con người và nó là tri thức đã 
được kiểm nghiệm trong thực tế. Như vậy, chân lý là những quan niệm về cái đúng, cái thật. 
Tuy nhiên, nó là một phạm trù mang tính tương đối.   
Chân lý hình thành thông qua nhóm người. Qua tiếp xúc, tương tác, hình thành nên những ý 
kiến cho là đúng, là thật, ngày càng có tính khách quan hơn, gần với hiện thực hơn. Vì vậy, 
hiện thực khách quan, những sự vật, hiện tượng, những quá trình cụ thể của xã hội là nguồn 
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gốc của chân lý. Đồng thời, do chân lý gắn liền với những điều kiện khách quan lịch sử cụ thể 
nên khi những điều kiện này thay đổi thì chân lý khách quan cũng thay đổi theo.   
Chân lý là những xuất phát điểm để cho các thành viên nhìn nhận, đánh giá những hành vi, 
ứng xử, để cùng nhau chia sẻ trong hoạt động chung. Nhờ vào chân lý mà các thành viên hợp 
tác được với nhau, phân biệt được cái gì là đúng, cái gì là sai. Từ đó, họ điều chỉnh hành vi 
trong hoạt động cùng với những người khác.  
5.3.2. Giá trị:   
Thuật ngữ giá trị có thể quy vào những mối quan tâm, sở thích, bổn phận, nhu cầu, mong 
muốn...của định hướng lựa chọn. Do đó, rất khó đưa ra một khái niệm xác định, mô tả đầy đủ 
phạm vi và tính đa dạng của nữhng hiện tượng giá trị. Tuy nhiên, trong khoa học xã hội, 
người ta coi Giá trị là cái đáng có, đáng khâm phục, đáng noi theo và ảnh hưởng tới hành vi 
hoạt động của cá nhân, là cái mà những người khác căn cứ để đánh giá các hành vi, khuôn 
mẫu tác phong của các thành viên trong một nhóm, một xã hội. Hay giá trị là những tiêu 
chuẩn mà dựa vào đó các đoàn thể xã hội đánh giá, phê phán tầm quan trọng của những con 
người, những khuôn mẫu, mục đích...trong xã hội và đó có thể là sự đánh giá chung của một 
giới hoặc của toàn xã hội. 
 Ví dụ: trung thực, dũng cảm, thật thà, nhân hậu, vị tha, chung thuỷ, giá trị về cái đẹp, 
cái thiện, về sức khoẻ, về tình yêu, địa vị..., cái ác, lừa dối, hèn nhát, ích kỷ.... Giá trị không 
chỉ là cái tốt đẹp mà còn có cả những cái xấu, tức là nếu nó là cái mà chủ thể quan tâm, thích 
thú, cho là quan trọng và định hướng cho hành động của mình thì sẽ trở thành giá trị.   
Giá trị luôn gắn liền với nhận thức và tình cảm của chủ thể. Khi đã nhận thức được, chúng trở 
thành tiêu chuẩn để lựa chọn, để hướng tới và dùng nó để phán xét. Vì vậy, giá trị luôn chi 
phối và hướng dẫn hành động của con người. Nhờ vào giá trị mà xã hội có được sự hoạt động 
ăn khớp và các thành viên của chúng có thể đồng cảm và chia sẻ quan niệm để cùng hoạt 
động.   
Các cá nhân đều tiếp nhận giá trị ngay từ khi còn nhỏ, thông qua gia đình, quan hệ xã hội (bạn 
bè, nhóm xã hội....), các phương tiện thông tin đại chúng và các nguồn khác. Từ đó, nó trở 
thành một phần nhân cách của cá nhân. Nhưng do nhận thức, điều kiện, môi trường hoàn cảnh 
sống....mà giữa mọi người thường có những hệ giá trị khác nhau, có thể phù hợp với hệ giá trị 
chung của toàn xã hội, hoặc mâu thuẫn, xung đột với hệ giá trị của các cá nhân khác, của cả 
xã hội.   
Ví dụ: Có người coi sự ổn định của gia đình là quan trọng, nhưng có những thành viên không 
coi trọng điều này. Vì thế mà có những gia đình chấm dứt sự tồn tại của mình bằng sự ly 
hôn....   
Giá trị cũng luôn luôn thay đổi, tuỳ theo hoàn cảnh. Như có người đang coi trọng sự trung 
thực, chung thuỷ, ái quốc, tình bạn, tình người....nhưng vì một lý do nào đấy lại quay sang các 
giá trị như lừa dối, phản bạn, sát nhân, loạn luân... Nhưng nhìn chung, các giá trị mang tính 
tích cực giúp cá nhân định hướng hoạt động phù hợp với quan niệm của xã hội mà anh ta 
đang sống. Khi đó, anh ta mới được coi là một con người có văn hoá.   
Trong một nền văn hoá, giá trị biểu hiện qua những khuôn mẫu tác phong, mô hình hành vi 
được coi là có giá, đáng trọng và được các thành viên noi theo. Vì vậy, nó có chức năng điều 
chỉnh các cá nhân để họ có những hành động phù hợp. Từ đó, duy trì được trật tự xã hội. 
5.3.3. Mục tiêu:   
Mục tiêu được coi là một trong những yếu tố cơ bản của hành vi và hành động có ý thức của 
con người. Mục tiêu là sự dự đoán trước kết quả hành động, là cái đích thực tế cần phải hoàn 
thành. Trong cuộc sống, con người tổ chức mọi hành động của mình xoay quanh những cái 
đích thực tế.   
Mục tiêu có hai loại: mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung (cộng đồng, xã hội). Mục tiêu chung 
được tạo thành do sự đồng ý, thống nhất của các mục tiêu cá nhân hay có sự trùng hợp giữa 
một vài mục tiêu cá nhân của các thành viên trong nhóm với mục tiêu chung. Mục tiêu là một 
bộ phận của văn hoá và phản ánh văn hoá của một dân tộc.   
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Mục tiêu chịu ảnh hưởng của giá trị. Tuy nhiên, mục tiêu khác với giá trị. Giá trị nhằm vào 
một cái gì đó nặng về tư tưởng, có hướng dẫn thì mục tiêu nhằm vào một cái gì đó cụ thể mà 
con người tổ chức hành động. Ví dụ: Trong học tập, khi thi cử, đề ra giá trị trung thực thì mục 
tiêu sẽ là không sử dụng tài liệu trong khi thi; hay giá trị là muốn có điểm cao thì mục tiêu sẽ 
là bao nhiêu điểm để phấn đấu.   
Các tổ chức xã hội tồn tại được là do sự tương tác của các thành viên khi cùng nhau chia sẻ 
những mục tiêu và giá trị chung. Vì vậy, muốn củng cố tổ chức xã hội thì phải củng cố giá trị 
và mục tiêu. 
5.3.4. Chuẩn mực:   
- Chuẩn mực là những quy tắc xã hội của nhóm hay cộng đồng, được mô hình hoá thống nhất 
giành cho một vị thế xã hội và cho biết phải hành động như thế nào. 
 Như vậy, chuẩn mực là cung cách bắt buộc được mô hình hoá thành hành vi dành cho 
một vị trí xã hội. Trong đời sống, nó được thể hiện thành những quy tắc, quy định, đòi hỏi của 
xã hội đối với khuôn mẫu tác phong của cá nhân. Qua chuẩn mực, các thành 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. Tuy nhiên, đối với chuẩn mực chung thì không xét đến địa vị xã hội.   
Với chức năng là điểm tựa cho hành vi, chuẩn mực điều chỉnh toàn bộ lĩnh vực quan hệ của 
con người, chỉ ra và quy định mỗi người cần phải xử sự như thế nào trong những tình huống 
cụ thể. Chuẩn mực gồm một số loại sau:   
- Căn cứ vào mức độ cộng đồng: chuẩn mực của toàn xã hội (chuẩn mực chung), chuẩn mực 
cuả các hệ thống xã hội nhỏ (chuẩn mực nhóm) và chuẩn mực của từng địa vị xã hội (chuẩn 
mực riêng).   
- Căn cứ vào mức độ thiết chế hoá: chuẩn mực được thiết chế hoá và chuẩn mực không được 
thiết chế hoá.   
- Căn cứ vào mức độ nghiêm khắc của sự trừng phạt đối với sự vi phạm: lề thói và phép tắc. 
Trong đó, lề thói là thói quen xã hội từ lâu đã thành nếp, là những tục lệ, quy ước, quy tắc xử 
sự đối với hành vi của con người trong nhóm, trong xã hội. Còn phép tắc là những quy tắc, lề 
lối phải tuân theo (luật pháp).   
Chuẩn mực được sắp đặt trên cơ sở những quan niệm xã hội, giá trị xã hội. Nhưng trong mỗi 
nền văn hoá, đều có những chuẩn mực riêng của mình. Có những chuẩn mực trong nền văn 
hoá này được chấp nhận nhưng trong nền văn hoá khác lại bị coi là không được phép......Ví 
dụ: Trong hôn nhân thời phong kiến ở Việt Nam có chuẩn mực "Cha mẹ đặt đâu con ngồi 
đó"...Hay như Một bộ lạc ở Úc có quy định người đàn ông cao tuổi có quyền lấy nhiều vợ, 
bao nhiêu cũng được, còn các chàng trai phải đợi đến khi những người cao niên chết đi.....   
Đặc trưng của chuẩn mực là vừa dựa vào sự tán thành tự nguyện, vừa mang tính bắt buộc 
thông qua dư luận hoặc các thiết chế ở các mức độ khác nhau. Tức là, thông qua các cơ chế 
kiểm soát, mỗi xã hội có thể khen thưởng cho những hành vi phù hợp và cũng có thể bắt phạt 
những hành vi sai lệch với chuẩn mực của mình. Ví dụ: Có thể biểu dương một thiếu niên 
dũng cảm cứu người gặp nạn. Chê cười một anh chàng nào đó tỏ ra thô thiển trong quan hệ 
với phụ nữ. Thưởng tiền cho học sinh nghèo vượt khó. Phạt tù một người nào đó vì can tội 
trộm cướp.....   
Như vậy, việc xử lý hành vi được tiến hành theo hai cách: chính thức và không chính thức. 
Công việc xử lý hành vi theo cách không chính thức xảy ra thường xuyên trong cuộc sống 
hàng ngày, còn những xử lý chính thức chỉ là biện pháp cuối cùng.   
Tóm lại, chuẩn mực là cơ sở để đánh giá, là hình thức tối cao và hoàn hảo để chọn lựa. Nó là 
khuôn mẫu văn hoá, được đem so sánh với các hiện tượng hay sự kiện khác đang tồn tại trong 
một bối cảnh cụ thể. 
5.3.5. Biểu tượng:   
Theo Từ điển biểu tượng văn hoá thế giới, thời đại không có biểu tượng là thời đại chết, xã 
hội thiếu biểu tượng là xã hội chết. Một nền văn minh không có biểu tượng thì sẽ chết, nó chỉ 
thuộc về lịch sử. Vì vậy, biểu tượng có một ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội và là 
một thành tố cơ bản của văn hoá.   
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Có thể nói, mọi hành động của chúng ta đều mang tính biểu tượng, từ cách chúng ta cư xử ở 
bàn ăn cho đến cách chúng ta mai táng người chết, điều đó làm cho hành vi của con người 
khác với hành vi không mang tính biểu tượng của các loài động vật khác (Emily A. Schultz). 
Vậy, biểu tượng là gì? 
 Biểu tượng là một cái gì, ngoài ý nghĩa vốn có của nó, còn hàm chứa một ý nghĩa 
khác, tức là ngoài nghĩa đen còn có nghĩa bóng. Nói cách khác, biểu tượng chính là cách dùng 
hình này để tỏ nghĩa nọ, mượn một cái gì đó để tượng trưng cho một cái gì khác. Mặc dù xuất 
phát từ hiện thực nhưng khi đã trở thành biểu tượng, cái "vật tượng trưng" lại có khả năng dẫn 
dắt trở lại hiện thực bằng cái nghĩa bóng của nó.   
Khi sử dụng biểu tượng, không cần có sự trung gian của ngôn ngữ nói hay viết, mọi người 
đều có thể hiểu được ý nghĩa hay giá trị chứa đựng trong các biểu tượng đó. Ví dụ: khi nói 
đến hình ảnh chim bồ câu, chúng ta nghĩ đến hoà bình....Chính vì vậy, biểu tượng có vai trò 
quan trọng trong đời sống xã hội. Trong một số trường hợp, biểu tượng chung có tác dụng 
điều hoà những mâu thuẫn trong nội bộ để đi tới sự thống nhất của nhóm.   
Biểu tượng là một sản phẩm đặc biệt của xã hội. Khi chưa có biểu tượng, con người sống với 
thực tại, nhưng khi đã hình thành nên hệ thống biểu tượng thì con người sống đồng thời với 
hai thế giới: thế giới thực tại và thế giới biểu tượng. Nhờ thế giới thứ hai này mà con người có 
thể cùng chia sẻ về mặt văn hoá.   
Mỗi thời đại, mỗi nhóm người có những biểu tượng riêng của mình. Nhưng biểu tượng không 
nhất thành bất biến. Nó cũng có sự thay đổi nhưng thường chậm hơn so với thực tiễn. Chính 
vì vậy, nhiều khi trong đời sống xã hội đã có những biến đổi cơ bản và sâu sắc, song các biểu 
tượng cũ vẫn còn và chúng gây ra những ảnh hưởng nhất định đối với sự phát triển xã hội. 
Mặt khác, vì văn hoá là thế giới của những biểu tượng, nên chúng ta cũng đảm bảo cho tính 
kế thừa văn hoá một cách sáng tạo, khi nó làm điểm tựa cho sự xuất phát của những thế hệ 
mới. 
5.3.6. Ngôn ngữ:   
Nếu không có ngôn ngữ thì phần lớn tư tưởng và văn hoá của loài người cũng không thể có 
được. Ngôn ngữ là công cụ của tư duy, là phương tiện để tiếp nhận và thông đạt những hiểu 
biết và suy tư, những phán đoán và cảm xúc. Ngôn ngữ chuyên chở mọi điều tinh tế và phức 
tạp nhất mà con người với tư cách là một sinh vật có văn hoá có thể có được.   
Trong lịch sử, người ta sử dụng nhiều phương tiện để biểu hiện văn hoá như ngôn ngữ, hội 
hoạ, điêu khắc, âm nhạc, nhảy múa ...hay như hiện nay, khi điện ảnh và vô tuyến truyền hình 
có vai trò to lớn trong việc khách thể hoá văn hoá thì ngôn ngữ cũng không mất đi các giá trị 
vốn có của nó.   
Ngôn ngữ là thứ biểu tượng quan trọng nhất. Nó tạo nên bản sắc văn hoá của dân tộc và sự đa 
dạng văn hoá. Vì vậy, sẽ thật là khủng khiếp nếu nhân loại chỉ còn nói một thứ ngôn ngữ như 
nhau. Sử dụng một ngôn ngữ quốc tế là để tạo thuận lợi cho giao tiếp và công việc, chứ không 
phải đem nó thay thế hàng ngàn ngôn ngữ khác nhau.   
Thế giới có hơn 6000 ngôn ngữ khác nhau. Châu Mỹ có 900 (chiếm 15%). Châu Âu và Trung 
đông 270 (4%). Còn lại khoảng 81% phân bố ở Châu Phi (1900), Châu Á và Châu đại dương. 
Việt Nam có 54 dân tộc nhưng số ngôn ngữ chắc lớn hơn con số này.   
5.4. CHỨC NĂNG CỦA VĂN HOÁ:   
- Văn hoá góp phần hình thành nhân cách con người (luôn hướng tới các giá trị Chân - Thiện - 
Mỹ)......   
- Văn hoá tạo ra sự đa dạng về bản sắc trong việc tiếp thu, thích nghi các loại văn hoá khác 
nhau.   
- Văn hoá là cơ sở duy trì sự liên kết giữa các cá nhân và duy trì trật tự xã hội. 
 5.5. LỐI SỐNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG LỐI SỐNG CÓ VĂN HOÁ:   
5.5.1. Khái niệm lối sống:   
Lối sống được định nghĩa như sau:   
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"Lối sống là tổng thể những nét căn bản, đặc trưng cho hoạt động sống của các cá nhân, các 
nhóm xã hội, các tập đoàn xã hội và các giai cấp, các dân tộc - trong những điều kiện xã hội 
nhất định về mặt lịch sử, nhằm thể hiện họ về mọi mặt, với tư cách là các thực thể xã hội".   
Khái niệm lối sống còn dùng để chỉ các khuôn mẫu hành vi, ứng xử của các cá nhân, các 
nhóm xã hội trong hoàn cảnh, điều kiện sống, tình huống cụ thể. Vì vậy, lối sống bắt nguồn từ 
văn hoá.   
Lối sống gắn liền với hoạt động sống hàng ngày của con người, tổng hợp trong đó những 
quan hệ về kinh tế, văn hoá, tư tưởng, đạo đức...Nội dung thực tế của lối sống là cái mà con 
người nhìn thấy ở đó ý nghĩa tồn tại của mình. Lối sống phụ thuộc vào thời đại mà người ta 
đang sống, với các điều kiện vật chất, kinh tế, các quan hệ xã hội, các thói quen, tập quán, tục 
lệ của thời đại đó.   
Lối sống vừa mang khía cạnh kinh tế (mức sống); vừa có khía cạnh xã hội - tâm lý (phong 
cách sống, nếp sống):   
+ Mức sống: là khái niệm biểu hiện về mặt số lượng và chất lượng cuộc sống của cá nhân. Nó 
phản ánh việc tiêu dùng của cải vật chất, tinh thần và kết quả của sự tiêu dùng ấy.   
Mức sống có tính động, nó thay đổi theo những điều kiện lịch sử nhất định. Hoặc do sự phấn 
đấu của con người hay do hoàn cảnh xã hội mang lại (khủng hoảng kinh tế...). Chính vì thế, 
một người có mức sống cao có thể trở thành một người có mức sống thấp và ngược lại.   
+ Nếp sống (phong cách sống): là những phương thức xử sự, thói quen, chịu ảnh hưởng của 
những quan điểm, tín ngưỡng, suy nghĩ, phong tục tập quán, hành vi đạo đức nhất định.   
Như vậy, nói một cách ngắn gọn, nếp sống là những hành vi, cử chỉ của các cá nhân, được thể 
hiện ra hàng ngày (thường xuyên lặp đi lặp lại) và trở thành thói quen. Ví dụ: Thức dậy đúng 
giờ, tập thể dục, tích uống trà, cà phê, ăn mặc chỉnh tề....ghiền thuốc lá, đi làm không đúng 
giờ, ngồi họp hay nói chuyên riêng...tục lệ cưới hỏi, giữ gìn gia phong, thờ cúng ông bà, giúp 
đỡ người hoạn nạn, lịch sự, lễ phép....Lễ hội...   
Lối sống đặc trưng cho đời sống vật chất và đời sống tinh thần của con người nhưng trong 
nhiều trường hợp, không phải đời sống vật chất như thế nào thì lối sống thích ứng như vậy. Ví 
dụ, có người đời sống khá giả, giàu có những có thói quen keo kiệt, bủn xỉn; ngược lại, có 
người nghèo khổ những lại có thới quen tiêu pha hoang phí... 
5.5.2. Phân loại lối sống:   
Lối sống có nhiều cách để phân loại. Chúng ta có thể phân loại lối sống theo các chỉ tiêu 
khách quan như: hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp, trình độ chuyên môn, lứa tuổi, giới tính, 
lãnh thổ, dân tộc, việc làm...Việc phân loại lối sống theo các chỉ tiêu khách quan có ý nghĩa 
rất quan trọng, vì nó giúp cho người lãnh đạo và quản lý có cơ sở để đi sâu phân tích đặc điểm 
của từng đối tượng, nhóm xã hội....Từ đó, xác định phương thức cụ thể nhằm xây dựng lối 
sống mới cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. 
5.5.3. Những vấn đề nghiên cứu chủ yếu về lối sống:   
- Xã hội học nhận thức lối sống như là một cơ cấu và một phẩm chất nhất định trong hoạt 
động sống của con người. Vì vậy, không chỉ nghiên cứu những đặc điểm chung về lối sống 
của các nhóm lớn mà còn làm sáng tỏ lối sống đặc thù của các nhóm nhỏ nhằm vạch ra những 
khuynh hướng phát triển, con đường cụ thể để xây dựng và hoàn thiện lối sống của các nhóm 
xã hội. 
 - Phân tích mối liên hệ biện chứng giữa điều kiện tồn tại với hành động của con người 
trong khi nghiên cứu về lối sống.   
- Phân tích vai trò chủ thể của các hành động trong quá trình hình thành lối sống. Đặc biệt chú 
ý đến vai trò của gia đình và tập thể lao động (quá trình xã hội hoá).   
Khi nghiên cứu về lối sống, người ta cũng rất quan tâm đến việc hình thành lối sống có văn 
hoá. 
5.5.4. Những phương thức hình thành lối sống có văn hoá:   
a. Xây dựng hệ thống động lực của hành động:   
Hệ thống động lực của hành động là một trong những điều kiện cơ bản để các cá nhân xây 
dựng lối sống của mình. Xét về mặt thực chất, nó chính là hệ thống nhu cầu của cá nhân. Nhu 
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cầu là những mong muốn, đòi hỏi của con người đối với môi trường tự nhiên và xã hội để 
đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển cuộc sống. Nó là nhân tố có tính chất nền tảng nhằm tích 
cực hoá hành động của con người.   
Nhu cầu có 5 loại chính: nhu cầu sinh học, nhu cầu vật chất, nhu cầu xã hội, nhu cầu tinh thần 
và các nhu cầu khác. Còn theo Abraham Maslow, nhu cầu có 5 loại: nhu cầu tồn tại (ăn, mặc, 
ở), nhu cầu an toàn (tính mạng, tài sản), nhu cầu giao tiếp, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu tự 
khẳng định.   
Xây dựng hệ thống động lực của hành động đặt ra yêu cầu, đáp ứng nhu cầu của cá nhân phải 
căn cứ vào tình hình chung của xã hội. Như vậy mới hướng đến một lối sống lành mạnh.   
b. Xây dựng hệ thống lợi ích của cá nhân và xã hội:   
Nếu hệ thống lợi ích được đảm bảo ngày càng tăng thì cá nhân càng có điều kiện xây dựng lối 
sống có văn hoá và ngược lại. Hệ thống lợi ích bao gồm: lợi ích kinh tế, chính trị, lợi ích xã 
hội, lợi ích tinh thần, lợi ích sinh thái (môi trường)....lợi ích về chăm sóc sức khoẻ, an sinh xã 
hội... 
c. Xây dựng hệ thống điều kiện của hành động:   
* Điều kiện vật chất - kinh tế: Phải có các chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế đúng 
đắn, nhằm kết hợp hài hoà các lợi ích của các chủ thể kinh tế đang hoạt động.   
* Điều kiện tổ chức: Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ và giáo dục công dân ý thức chấp 
hành pháp luật. Tức là, những quy định bắt buộc các cá nhân phải tuân theo.....được thực hiện 
từ các đơn vị cơ sở, từ đó tạo thành những thói quen tốt trong nếp sống của cá nhân..   
* Điều kiện tư tưởng: Khi tuyên truyền giá trị, chuẩn mực cho lối sống có văn hoá cần đảm 
bảo sự thống nhất giữa lời nói và hành động, đồng thời chú ý đến đặc điểm tâm lý của các 
nhóm xã hội. Có như vậy, mọi người mới nhận thức đúng và hành động đúng, thay đổi lối 
sống của mình cho phù hợp với lối sống có văn hoá. Công tác này phải được tiến hành thường 
xuyên và có hiệu quả. Tức là, nói được phải làm được, mới tạo được niềm tin cho các cá 
nhân...   
d. Hệ thống giá trị, chuẩn mực của lối sống:   
Hệ thống giá trị, chuẩn mực của lối sống góp phần thúc đẩy sự phát triển năng lực của các cá 
nhân và xã hội trên lĩnh vực sản xuất vật chất, cũng như trong việc xây dựng các quan hệ xã 
hội. Hệ giá trị, chuẩn mực phải được xã hội hoá, để biến những giá trị của nhóm thành giá trị 
chung của toàn xã hội và những giá trị chung lại đưọc chuyển hoá thành giá trị của nhóm. Từ 
đó, các thành viên trong nhóm nhận thức và chuyển hoá thành giá trị của mình.   
Do các giá trị, chuẩn mực có ảnh hưởng đến lối sống nên xã hội luôn định hướng, quy định lối 
sống của cá nhân và đòi hỏi mọi người thực hiện một cách nghiêm túc. Ví dụ như: 
 + Có lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.   
+ Sống, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.   
+ Sống có ý thức, tổ chức, kỷ luật.   
+ Biết phát huy chủ nghĩa nhân đạo, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn.   
+ Kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế cộng sản.   
+ Sống lành mạnh, giản dị, chống mọi tệ nạn xã hội.   
Ngoài ra còn có: Dân chủ, bình đẳng, công bằng xã hội, trân trọng giữ gìn các di sản văn hoá, 
ý thức bảo vệ môi trường...   
e. Hệ thống phương pháp của lối sống:   
- Phương pháp tự quyết định, tự rèn luyện   
- Phương pháp thuyết phục, giáo dục   
- Phương pháp kinh tế: Đảm bảo lợi ích về vật chất, kinh tế cho các cá nhân. Đặc biệt trong cơ 
chế thị trường, đòi hỏi xã hội càng phải quan tâm hơn nữa đến lợi ích kinh tế của các cá nhân 
(thu nhập).   
- Phương pháp hành chính, cưỡng chế bằng pháp luật: Nhằm ngăn chặn những hành vi của 
các cá nhân đi chệch hướng những giá trị, chuẩn mực mà xã hội đã đề ra.   
- Phương pháp kế hoạch hoá sự phát triển lối sống.   
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Để thực hiện tất cả các phương pháp này là một công việc vô cùng khó khăn. Nhưng xây 
dựng lối sống có văn hoá cần phải thực hiện. Mỗi nhóm xã hội xây dựng một lối sống khác 
nhau theo quan điểm, chuẩn mực của họ nhưng tất cả đều nhằm mục đích xây dựng một lối 
sống đẹp. 
BÀI TẬP   
1. Vì sao văn hoá có tác động điều chỉnh hành vi của con người?   
2. Phân tích mối quan hệ giữa văn hoá và lối sống. Lấy ví dụ minh hoạ?   
3. Vì sao xã hội luôn quan tâm đến việc xây dựng một lối sống có văn hoá đối với cá nhân 
cũng như toàn thể xã hội nói chung?  
CÂU HỎI ÔN TẬP   
1. Trình bày khái niệm văn hoá dưới góc độ xã hội học và phân tích cơ cấu của văn hoá?   
2. Phân tích cơ cấu của văn hoá và cho biết, trong các thành tố của văn hoá, thành tố nào quan 
trọng nhất trong việc hình thành nhân cách của cá nhân?   
3. Trình bày khái niệm lối sống và phân tích sự ảnh hưởng của điều kiện tồn tại (môi trường, 
hoàn cảnh sống) đối với việc hình thành lối sống của cá nhân?   
4. Phân tích khái niệm lối sống và cho biết, trong 2 yếu tố tạo nên lối sống (mức sống và nếp 
sống), yếu tố nào góp phần hình thành nhân cách của cá nhân? Tại sao? 
  
Chương 6: XÃ HỘI HOÁ 
Xã hội như một con tàu, cá nhân phải bước lên con tàu xã hội, mới trở thành người xã hội, 
nếu không thì cứ phải đứng ở bến tàu. Hình ảnh đơn giản ấy của Sabran, một nhà xã hội học 
Pháp cho thấy phần nào ý nghĩa của việc xã hội hóa đối với con người. Quá trình xã hội hóa 
có từ lúc bắt đầu xuất hiện con người, nhưng mãi tới gần đây, sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
xã hội học mới nghiên cứu một cách có hệ thống các quá trình này.   
6.1. KHÁI NIỆM:   
Khái niệm xã hội hoá hiện nay được dùng với hai nội dung. Thứ nhất, xã hội hoá chỉ sự tăng 
cường chú ý quan tâm của xã hội đến những vấn đề, sự kiện cụ thể nào đó của xã hội mà 
trước đây chỉ có một nhóm, một bộ phận của xã hội quan tâm như xã hội hoá giáo dục, xã hội 
hoá y tế....(quá trình xã hội hoá các vấn đề, sự kiện xã hội). Thứ hai, xã hội hoá dùng để chỉ 
quá trình chuyển biến từ chỉnh thể sinh vật với đầy đủ các tiền đề tự nhiên đến một chỉnh thể 
đại diện của xã hội loài người. Xã hội học quan tâm đến nội dung thứ hai, hay còn gọi là quá 
trình xã hội hoá cá nhân.   
 Có nhiều cách hiểu khác nhau về xã hội hoá. Căn cứ vào tính chủ động của cá nhân 
trong quá trình xã hội hoá, ta chia thành hai loại:   
Loại 1: Cá nhân thu nhận kinh ngiệm từ xã hội và học các chuẩn mực, khuôn mẫu một cách tự 
nhiên mà không thể chống đối lại được. (cá nhân ít tính chủ động trong quá trình xã hội hoá).   
Ví dụ: Một đứa trẻ được cha mẹ dạy cho cách ăn uống, tư thế ngồi ăn, cách giao tiếp như khi 
ai cho cái gì phải xin phép....Nếu không làm đúng lời dạy bảo thì sẽ bị khiển trách.   
Như vậy, mỗi cá nhân được xã hội mặc cho một chiếc áo văn hoá phù hợp theo cách nhìn của 
xã hội ở từng nơi, từng thời điểm, từng giai đoạn của cuộc sống và cá nhân không có quyền tự 
lựa chọn chiếc áo văn hóa đó. Tức là, con người bị giám sát chặt bằng các quy định của xã 
hội.   
Loại 2: Cá nhân không chỉ tiếp thu những kinh nghiệm xã hội mà còn tham gia vào quá trình 
tạo ra các kinh nghiệm xã hội (khẳng định tính tích cực, sáng tạo của cá nhân trong quá trình 
xã hội hoá). "Bản thân xã hội sản xuất ra con người với tư cách là con người như thế nào thì 
con người cũng sản xuất ra xã hội như thế" - Karl Marx   
Qua hai cách giải thích trên, ta thấy, con người có cả hai mặt: vừa thụ động vừa chủ động, 
sáng tạo và tích cực. Vì vậy, xã hội, một mặt truyền lại cho họ những khuôn mẫu, chuẩn mực 
trong hành vi, song mặt khác, cũng tạo điều kiện cho họ phát huy được tính chủ động, tích 
cực trong công cuộc xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh. [Nguyễn Thế Phán, Giáo trình Xã 
hội học 2002:125]   
Từ hai cách hiểu này mà có nhiều khái niệm xã hội hoá khác nhau.   
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- Neil Smelser (Mỹ): Xã hội hoá là quá trình, trong đó các cá nhân học cách thức hành động 
tương ứng với vai trò của mình để phục vụ tốt cho việc thực hiện các mô hình hành vi tương 
ứng với hệ thống vai trò mà cá nhân phải đóng trong cuộc đời mình.   
Ở đây, vai trò cá nhân chỉ giới hạn trong việc tiếp nhận các kinh nghiệm, giá trị, chuẩn mực 
mà chưa đề cập đến khả năng sáng tạo của cá nhân để xã hội học theo. Trong lịch sử, có 
những nhân cách lớn tạo ra hàng loạt những chuẩn mực, giá trị.... được thừa nhận trong một 
quốc gia, thậm chí cả thế giới.   
- Fichter (Mỹ): Xã hội hoá là một quá trình tương tác giữa người này và người khác, kết quả 
là một sự chấp nhận những khuôn mẫu hành động và sự thích nghi với những khuôn mẫu.   
- Andreeva (Nga): Xã hội hoá là quá trình hai mặt. Một mặt, cá nhân tiếp nhận kinh nghiệm 
xã hội bằng cách thâm nhập vào xã hội, vào hệ thống xã hội; mặt khác, cá nhân tái sản xuất 
một cách có chủ động các mối quan hệ thông qua việc họ tham gia vào các hoạt động và thâm 
nhập vào các quan hệ xã hội.   
- Xã hội hoá là quá trình thích ứng và cọ sát với các giá trị, chuẩn mực và hình mẫu hành vi 
xã hội mà trong quá trình đó, một thành viên xã hội tiếp nhận và duy trì khả năng hoạt động 
xã hội [Từ điển Xã hội học, NXB Thế giới 2002:571].   
Như vậy, cá nhân trong quá trình xã hội hoá không đơn thuần thu nhận kinh nghiệm xã hội, 
mà còn chuyển hoá nó thành các giá trị, tâm thế, xu hướng của cá nhân để tham gia tái tạo, tái 
sản xuất chúng trong xã hội. Mặt thứ nhất của quá trình xã hội hoá là sự thu nhận kinh nghiệm 
xã hội, thể hiện sự tác động của môi trường tới con người. Mặt thứ hai của quá trình này thể 
hiện sự tác động của con người trở lại môi trường thông qua hoạt động của mình. 
 Mặc dù có nhiều quan điểm, nhưng các nhà khoa học đều thống nhất ở một điểm. Đó 
là, xã hội hoá là một quá trình: có bắt đầu, có diễn biến và có kết thúc. Là quá trình mà qua 
đó, cá nhân học hỏi, lĩnh hội nền văn hoá của xã hội như các khuôn mẫu; là 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.   
6.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH XÃ HỘI HOÁ:   
Khi bàn về các giai đoạn của quá trình xã hội hoá, có nhiều quan điểm, nhiều trường phái và 
họ đều có sự đánh giá khác nhau về tầm quan trọng của từng giai đoạn. Sau đây là phân đoạn 
của một số tác giả:   
6.2.1. Phân đoạn quá trình xã hội hóa của G.Mead ( Nhà xã hội học người Mỹ)   
Theo Mead, quá trình xã hội hóa trải qua ba giai đoạn chính:   
• Bắt chước: Đây là giai đoạn mà con người sao chép hành vi của người khác một cách bị 
động hoặc chủ động   
• Đóng vai: Đây là giai đoạn mà con người đã nhận thức được những hành vi tưởng ứng với 
vai trò xã hội nhất định, đặc biệt là các vai trò trong phạm vi quan sát được...Giai đoạn này 
giúp cho 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 
các nhân mình.   
• Trò chơi: Giai đoạn này con người cần phải biết được sự đòi hỏi không phải chỉ một cá nhân 
nào đó mà là của xã hội nói chung. Giai đoạn này đã giúp cho 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 hòa chung vào cuộc sống cộng đồng.   
6.2.2. Phân đoạn quá trình xã hội hóa của G. Andreeva ( nhà xã hội học người Nga)   
Andreeva đã phân chia quá trình xã hội hóa thành ba giai đoạn là giai đoạn trước lao động, 
giai đoạn trong lao động và giai đoạn sau lao động   
• Giai đoạn trước lao động: Bao gồm toàn bộ thời kỳ từ lúc con người được sinh ra cho đến 
khi họ bắt tay vào lao động. Giai đoạn này gồm hai giai đoạn nhỏ là:   
- Giai đoạn trẻ thơ là giai đoạn mà đứa trẻ tiếp thu một cách thụ động và máy móc các hành vi 
và là giai đoạn vui chơi ở nhà hoặc vườn trẻ, nhà mẫu giáo. Giai đoạn này từ lúc trẻ sinh ra 
đến lúc đi học.   
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- Giai đoạn học hành là giai đoạn đứa trẻ tiếp nhận trí thức và kỹ năng lao động. Vì vậy giai 
đoạn này đứa trẻ đã có sự tiếp nhận các hành vi một cách có mục đích, có ý thức. Đứa trẻ 
càng lớn lên thì càng bộc lộ hành vi tiếp nhận 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 lao động và kết thúc khi không tham 
gia lao động (về hưu). Giai đoạn này, cá nhân vừa tiếp thu kinh nghiệm xã hội, vừa tích lũy 
kinh nghiệm cá nhân, vừa bộc lộ năng lực hành vi trong các hoạt động hàng ngày. Giai đoạn 
này được đánh giá là vô cùng quan trọng trong quá trình xã hội hóa vì 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 đã giúp cho con người hiểu rõ được cái tôi và cái chúng ta để sống hòa đồng 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 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: Đó là khi cá nhân kết thúc quá trình lao động của mình, về 
nghỉ hưu. Hiện nay có hai quan niệm trái ngược nhau ở giai đoạn này. Có quan niệm cho rằng 
khái niệm xã hội hóa hoàn toàn không có ở giai đoạn này vì các chức năng xã hội của nó bị 
thu hẹp lại. Tức là không có chuyện người già tiếp thu kinh nghiệm xã hội, hay thậm chí sản 
xuất ra nó. Quan niệm thứ hai cho rằng cần phải nhìn nhận một cách tích cực đối với quá trình 
xã hội hóa ở giai đoạn này, bởi vì xã hội hiện đại ngày nay đã kéo dài tuổi tho của con người 
và đồng thời cũng tạo ra các điều kiện phát huy tính tích cực xã hội của người già. Nhiều 
người già đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo các kinh nghiệm xã hội. Đặc biệt là trong 
giai đoạn hiện nay khoa học kỹ thuật thay đổi nhanh chóng, thông tin được phổ biến rộng rãi 
có tính chất quốc tế, đòi hỏi xã hội phải tái tạo các kinh nghiệm xã hội và truyền đạt những 
kinh nghiệm, những giá trị cho thế hệ trẻ. 
Tuy còn tồn tại nhiều cách phân đoạn khác nhau dựa trên nhiều căn cứ khác nhau nhưng các 
nhà xã hội học gần như thống nhất với nhau về ba giai đoạn của quá trình xã hội hoá.   
- Giai đoạn xã hội hoá ban đầu của trẻ trong gia đình.   
- Giai đoạn xã hội hoá diễn ra trong nhà trường.   
- Giai đoạn con người thực sự bước vào đời để đảm nhận vai trò mà hai giai đoạn trước đã 
được chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, cá nhân thực hiện một lúc nhiều vai trò khác nhau trong các 
nhóm xã hội và trong toàn xã hội: làm chồng, làm vợ hay trở thành cán bộ công chức nhà 
nước....Chính giai đoạn này, con người có thể tự lập hoàn toàn trong suy nghĩ và hành động, 
cá nhân phát huy khả năng sáng tạo của mình nhiều nhất, do đó khả năng cống hiến cho xã 
hội là cao nhất   
Ranh giới giữa các giai đoạn này không phải lúc nào cũng rõ ràng, mà chỉ mang tính ước lệ. 
Vì trong thực tế, cá nhân có thể đã đi làm, đã có gia đình nhưng vẫn tiếp tục học tập và có 
nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ quan hay trong quan hệ vợ chồng, họ vẫn tìm đến cha mẹ 
để tìm một lời khuyên. Như vậy, quá trình xã hội hoá chỉ chấm dứt khi cuộc sống của chúng 
ta chấm dứt mà thôi.   
6.3. MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI HOÁ:   
Là nơi cá nhân có thể thực hiện 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 phù hợp, con 
người có thể không trở thành một nhân cách hoàn thiện, nếu không được đặt trong môi trường 
thích hợp. Vì vậy, xã hội hoá nghiên cứu xem với tư cách là điều kiện và các yếu tố cấu thành, 
cơ cấu và quá trình xã hội, văn hoá, kinh tế và sinh thái có tác dụng bằng cách nào và ở mức 
độ nào tới sự phát triển nhân cách con người.   
Môi trường xã hội hoá thể hiện trong nhiều nhóm xã hội. Trong đó, có những nhóm cơ bản 
sau: 
6.3.1. Môi trường gia đình:   
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Gia đình không chỉ tái sản xuất ra con người về mặt thể chất mà còn tái sản xuất ra đời sống 
tình cảm, tâm hồn, văn hóa, tức là xã hội hóa-quá trình biến đứa trẻ từ một sinh vật người 
thành con người xã hội.   
Gia đình là môi trường vi mô có vai trò quan trọng nhất trong giai đoạn xã hội hóa ban đầu. 
Thực tế, hầu hết những đứa trẻ sống không có gia đình, do thiếu sự giáo dục răn dạy cho nên 
những đứa trẻ dễ bị hư hỏng, vì chúng hấp thu những thói hư tật xấu trong xã hội. Tuy nhiên, 
không phải những đứa trẻ có gia đình đầy đủ , bố mẹ đều là những đứa trẻ ngoan. 
 Trong mỗi gia đình đều có một tiểu văn hoá, được xây dựng trên nền tảng văn hoá 
chung, nhưng với những đặc thù riêng của từng gia đình, được quy định bởi nền giáo dục gia 
đình, truyền thống, lối sống của gia đình mà cá nhân sẽ tiếp nhận những văn hoá không giống 
nhau. Những quy tắc ứng xử, các giá trị, kinh nghiệm sống... đầu tiên con người tiếp nhận từ 
chính các thành viên trong gia đình, từ đó, tạo thành những đặc điểm nhân cách khá riêng 
biệt.   
Xã hội hóa của gia đình diễn ra suốt cả cuộc đời con người với tư cách là một quá trình liên 
tục. Gia đình tham gia vào tất cả các giai đoạn xã hội hoá trong chu trình sống của con người. 
ở giai đoạn nào vai trò của gia đình cũng thể hiện rất rõ   
Giai đoạn tuổi ấu thơ   
Giai đoạn tuổi mẫu giáo nhi đồng   
Lứa tuổi thiếu niên   
Lứa tuổi trưởng thành   
Giai đoạn chuẩn bị kết hôn và làm cha làm mẹ   
Giai đoạn bước sang tuổi già   
Giai đoạn cuối cùng của chu trình sống là chuẩn bị đón cái chết   
  
Giai đoạn tuổi ấu thơ   
Gia đinh là môi trường xã hội hóa đầu tiên của đứa trẻ.   
Chỉ sau khi sinh ra không lâu, trẻ sơ sinh đã hướng về thế giới xung quanh và bắt đầu quá 
trình học hỏi.   
Các giác quan của trẻ hoạt động thể hiện ở các cảm giác nghe, nhìn, ăn uống, cảm giác nóng 
lạnh.   
Sự tham gia của các thành viên trong gia đình (mẹ, bố) như cho ăn, tắm rửa, thay tã lót, bế, ru 
trẻ v.v...và cách thức chăm sóc của họ như giờ giấc ăn, ngủ, tập ăn những thức ăn ngoài sữa 
mẹ...đã giúp trẻ đào luyện các thói quen.   
Ở giai đoạn này gia đình hầu như là môi trường xã hội hóa và tác nhân xã hội hóa duy nhất   
  
Giai đoạn tuổi mẫu giáo, nhi đồng   
Cùng với việc đào luyện các thói quen, trẻ bắt đầu tập đóng các vai trò của người lớn, chúng 
mô phỏng hoạt động và quan hệ xã hội của người lớn thông qua các trò chơi.   
Ở giai đoạn này trẻ bắt đầu có những mối quan hệ với xã hội bên ngoài như bạn chơi, bạn 
học, thầy cô giáo.   
Trẻ bắt đầu chịu ảnh hưởng của ti vi, phim ảnh, các phương tiện truyền thông đại chúng...   
Gia đình có vai trò quan trọng trong việc tổ chức và hướng dẫn các hoạt động của trẻ: chơi 
với ai, cách chào hỏi, mời ăn, xem sách gì, học trường nào, bao giờ được xem TV và chương 
trình nào,..   
Gia đình giúp trẻ nhận thức được cái đúng, cái sai, cái được phép và cái không được phép 
bằng cách khuyến khích, động viên, khen ngợi khi trẻ làm đúng, hoặc ngăn cấm, không bằng 
lòng khi trẻ làm không đúng, làm cho trẻ có cảm giác tội lỗi và xấu hổ khi vi phạm quy tắc; 
giúp trẻ hình thành ý thức trách nhiệm thông qua các việc làm cụ thể.   
  
Giai đoạn tuổi thiếu niên   
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Trẻ em tiếp xúc đa dạng với thế giới xung quanh, bước đầu hình thành những giá trị, chuẩn 
mực, thiết lập quan hệ với những người xung quanh trước hết là với những người trong gia 
đình, thử sức trong các quan hệ xã hội, tiến tới hình thành nhân cách độc lập   
Ở giai đoạn này gia đình giúp đỡ và cung cấp cho các em những kinh nghiệm xã hội trong 
quan hệ và ứng xử với những người xung quanh, động viên, thông cảm, nâng đỡ các em khi 
thất bại và nản trí, giúp các em những kiến thức, hiểu biết cần thiét để tự chủ ở giai đoạn dậy 
thì khi cơ thể có những thay đổi lớn   
  
Giai đoạn tuổi trưởng thành   
Cá nhân phát triển bản sắc cái tôi, hình thành những kinh nghiệm xã hội ổn định, chuẩn bị 
bước vào những nhóm làm việc, những tổ chức xã hội hay cộng đồng mới.   
Ở giai đoạn này, xã hội hóa sơ cấp hầu như đã hoàn thành, nhân cách về cơ bản đã hình thành.   
Gia đình giúp cá nhân đã trưởng thành trả lời được 3 câu hỏi: 
 (1) làm nghề gì để kiếm sống (định hướng nghề nghiệp);   
(2) theo lối sống nào (định hướng giá trị);   
(3) yêu ai (định hướng hôn nhân)  
Giai đoạn chuẩn bị kết hôn và làm cha mẹ   
Vai trò của người vợ, người chồng, người mẹ, người cha đã được nhận thức từ trong gia đình 
qua cách ứng xử của cha mẹ đối với nhau.   
Gia đinh tạo cho cá nhân động cơ và mong muốn đi tới kết hôn và giúp cho các cá nhân biết 
cách ứng xử khi họ kết hôn.   
Một người trước khi bước vào hôn nhân thường đã quan sát hôn nhân của cha mẹ trong một 
thời gian dài.   
Các vai trò hôn nhân được học hỏi chủ yếu từ các vai trò thể hiện trong hôn nhân của cha mẹ.   
Mô hình hôn nhân của cha mẹ có vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc xã hội hóa vai trò hôn 
nhân và làm cha mẹ cho con cái.   
  
Giai đoạn bước sang tuổi già   
Người trẻ tuổi có thể hình dung được cuộc sống của mình khi bước sang tuổi già sẽ diễn ra 
như thế nào chính là nhờ quan sát cuộc sống của những người già trong gia đình. Gia đình 
giúp mỗi người đương đầu được với tuổi già và cái chết.   
Do biết cuộc sống của người già trong gia đình mà người ta đã biết già đi một cách đẹp đẽ.   
  
Giai đoạn cuối cùng của chu trình sống: chuẩn bị đón cái chết   
Gia đình cũng đã giúp cho các thành viên của mình đi đến tiếp nhận cái chết một cách thanh 
thản hơn vì họ đã có dịp chứng kiến cái chết của nhiều người thân khác.   
Những nghi lễ của các đám tang có ý nghĩa đối với người sống nhiều hơn là đối với người 
chết.   
Gia đình giúp cá nhân khắc phục được tâm trạng buồn rầu, cô đơn vì người ta nói đến người 
đã mất một cách tự nhiên trong mối quan hệ với những người đang sống làm cho cái tang trở 
nên bình thường.   
Sự thương tiếc và thờ cúng của gia đình đối với những người đã chết khiến cho các cá nhân 
dễ dàng chấp nhận cái chểt của mình hơn khi họ biết rằng dù có chết đi họ cũng vẫn được 
sống trong lòng người thân.  
Tính chất hai chiều của xã hội hóa   
Xã hội hóa không chỉ cần thiết đối với con cái, đối với trẻ em mà còn cần thiết đối với bố mẹ 
và người lớn tuổi.   
Xã hội hóa không chỉ gồm những điều cha mẹ truyền cho con cái mà còn cả những điều con 
cái mang lại cho cha mẹ mình.   
Quá trình tương tác giữa cha mẹ và con cái có thể làm thay đổi những chuẩn mực ứng xử, 
cách thức, phương thức quan hệ do lớp trẻ tiếp cận nhanh chóng hơn với sự đổi mới về văn 



61 
 

hóa và hệ thống giá trị, không dừng lại ở tiếp thu những chuẩn mực và giá trị của những thế 
hệ trước đây.   
Quá trình xã hội hóa trở lại rất dễ dàng nhận thấy ở những xã hội đang diễn ra những sự biến 
đổi mạnh mẽ.   
6.3.2. Môi trường trường học:   
Vườn trẻ, nhà mẫu giáo là nơi những đứa trẻ vui chơi và học tập. Đây là những hoạt động 
bước đầu của con người với xã hội. Thông qua hoạt động này, trẻ em đã thu nhận những kiến 
thức ban đầu về ý thức trách nhiệm và xã hội. Cũng tại đó, qua giao tiếp, chúng dần dần hình 
thành các mối quan hệ xã hội, hoà nhập vào đời sống xã hội.   
Trong các trường học, hoạt động chủ đạo của cá nhân là học tập, các cá nhân thu nhận những 
kiến thức khoa học cơ bản về tự nhiên và xã hội, các kiến thức văn hoá chủ yếu làm nền tảng 
cho cuộc sống sau này. Những kiến thức này, sẽ phục vụ đắc lực cho việc thực hiện vai trò mà 
cá nhân cần phải đóng trong tương lai.   
Nhưng dưới sự nhìn nhận của các nhà xã hội học, khi trẻ đến trường, nó không chỉ học các 
kiến thức mà còn học cả những quy tắc và những cách thức xác định hành vi. Như học cách 
làm sao có quan hệ tốt hơn với bạn bè, thầy cô giáo, sao cho mọi người đều yêu mến và chấp 
nhận mình. Vì vậy, trong giai đoạn này, cá nhân thực hiện rất nhiều tương tác và nhiều quan 
hệ xã hội của họ cũng được thiết lập. 
 6.3.3. Các nhóm thành viên:   
Đó là các nhóm mà cá nhân là thành viên. Các nhóm này có ý nghĩa quan trọng trong việc cá 
nhân thu nhận các kinh nghiệm xã hội theo con đường chính thức và không chính thức, đặc 
biệt là nhóm bạn bè có chức năng là thỏa mãn nhu cầu giao tiếp, nhu cầu giải trí giữa các cá 
nhân. Tuy nhiên, trong thực tế, quan hệ giữa các nhóm xã hội cũng là tác nhân quan trọng ảnh 
hưởng nhiều đến quá trình xã hội hóa   
Quan hệ bạn bè là quan hệ bình đẳng, cùng vị thế xã hội nên các cá nhân thường dễ dàng chia 
sẽ thái độ, tâm tư và cảm xúc với nhau. Tác động của nhóm nhiều khi mạnh mẽ tới mức lấn át 
cả ảnh hưởng của gia đình và nhà trường. Ta nhận thấy điều này trong nhóm bạn thiếu niên - 
thanh niên (tức giai đoạn dậy thì) vì ở tuổi này, thanh thiếu niên thường dành phần lớn thời 
gian và tâm trí cho quan hệ bạn bè. Họ cùng nhau tạo nên môi trường văn hóa riêng với 
những giá trị chuẩn mực và hệ ngôn ngữ riêng, khác với giá trị chuẩn mực của người lớn. 
Những thành viên trong nhóm, đều mong đợi cá nhân tuân thủ những chuẩn mực, khuôn mẫu 
của nhóm nếu chừng nào còn muốn là thành viên của nhóm đó. Những chuẩn mực này có thể 
vượt ra ngoài khuôn mẫu chung của xã hội.   
Ví dụ: Nhóm buôn lậu, phải tuân thủ quy tắc của nhóm và nếu bị công an bắt thì phải giữ bí 
mật và không khai ra đồng bọn. Tuân thủ theo quy tắc của nhóm được chấp nhận nhưng luật 
pháp sẽ trừng trị vì anh ta phạm pháp. 
6.3.4. Thông tin đại chúng:   
Bao gồm sách báo, tạp chí, đài, vô tuyến truyền hình và các phương tiện thông tin khác....Các 
nhân tố này ngày càng có vai trò quan trọng trong quá trình xã hội hoá vì hiện nay, đây là 
phương tiện cung cấp thông tin chủ yếu của các cá nhân. Qua đó, chúng phổ biến tư tưởng, 
giá trị và niềm tin mà xã hội mong muốn.   
Truyền thông tác động tới trẻ ngay trước khi đi học. Ngày nay nhiều trẻ em được tiếp xúc với 
truyền hình trước khi được đi học và hằng ngày phương tiện truyền thông đại chúng cung cấp 
cho một số lượng đông đảo các thành viên xã hội những thông tin đa dạng và có tác động lớn 
đến suy nghĩ cũng như hành vi của họ. Truyền thông mang lại cho con người những kinh 
nghiệm xã hội,những mẫu văn hóa mang tính tiêu chuẩn dưới cách nhìn phổ biến. Các thành 
viên của xã hội đều chịu ở mức độ khác nhau do những gì mà các phương tiện truyền thông 
coi trọng hoặc xem nhẹ, đánh giá tích cực hay tiêu cực. Nó cũng là một kênh quan trọng để 
phổ biến văn hóa, giúp con người có thể hiểu được những mẫu văn hóa, những nền văn hóa 
khác. Truyền thông cũng làm cho các thành viên trong một xã hội gắn kết với nhau hơn thông 
qua những mối quan tâm chung, những giá trị chung đặc biệt là khi có một sự kiện nổi bật 
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như có một thảm họa, một vinh quang mà đội tuyển quốc gia giành được hay một cuộc chiến 
tranh bùng nổ... 
Tuy vậy, các phương tiện truyền thông cũng có những vấn đề của nó, các phương tiện này có 
thể làm méo mó, lệch lạc việc tiếp nhận các giá trị qua các chương trình không lành mạnh do 
tính thương mại hoá hoặc thiếu thận trọng của nhà lập chương trình truyền tin, dẫn đến việc 
trẻ em lầm tưởng những gì được in ấn, truyền tải...đều là những thứ được xã hội thừa nhận. Vì 
thế, một đòi hỏi đặt ra là phải có sự kiểm duyệt có định hướng thông tin đại chúng để loại bỏ 
những lệch lạc trong nhận thức xã hội của mọi người. Ngoài ra, truyền thông rất ít hoặc không 
mang tính tương tác,các khán thính giả không thể thảo luận hay bày tỏ thái độ trực tiếp với 
những người làm ra chương trình truyền thông. Chính vì thế vượt xa rất nhiều những gì mà 
truyền thông đưa đến như một nguồn giải trí. Vì lý do đó, các vấn đề như quảng cáo, bạo lực, 
lối sống...trên các phương tiện truyền thông đại chúng thường là chủ đề gây tranh cãi. Mặt 
khác, nhiều nhà xã hội học cho rằng truyền thông thể hiện ý thức hệ chủ đạo, nó có khuynh 
hướng thể hiện quyền lợi của phần tử ưu tú. Thông qua thời lượng cũng như cách thức những 
gì được chuyển tải qua các phương tiện truyền thông, xã hội bị ảnh hưởng bởi những khuôn 
mẫu giá trị, cũng như quyền lợi của những nhóm thứ yếu bị xem nhẹ vì họ không nắm giữ các 
phương tiện truyền thông. 
 Như vậy, môi trường xã hội hoá có thể chia thành môi trường chính thức và phi chính 
thức: cá nhân thu nhận và tái tạo kinh nghiệm xã hội nhằm thực hiện tốt vai trò của mình 
thông qua con đường giáo dục (chính thức) và toàn bộ sự dạy dỗ của xã hội đến cá nhân (phi 
chính thức).   
Có thể nói, xã hội hoá là một khái niệm có tính quyết định trong xã hội học, vì nó quan tâm 
tới quá trình cá nhân hoà nhập vào xã hội và có được những phẩm chất xã hội mong muốn. 
Thực chất, đây là quá trình cá nhân dần dần nhập tâm những giá trị và chuẩn mực xã hội đề ra 
để biến chúng thành giá trị, chuẩn mực của mình. Quá trình xã hội hoá được thực hiện thông 
qua "cá nhân hoá" các giá trị, chân lý, các quy tắc ứng xử. Vì vậy, xã hội hoá là cần thiết cho 
sự hình thành cá nhân của con người, để cho con người phát triển chủ thể của xã hội. 
CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Phân tích khái niệm xã hội hóa cá nhân.   
2. Trình bày các giai đoạn xã hội hóa. Theo bạn, giai đoạn nào là quan trọng nhất trong quá 
trình xã hội hóa của con người?   
3. Trình bày các môi trường xã hội hóa. Theo bạn, môi trường nào có sự tác động sâu rộng 
nhất tới sự quá trình xã hội hóa của con người 
Chương 7: BIẾN ĐỔI XÃ HỘI   
Biến đổi xã hội là một phạm trù cơ bản của xã hội học đại cương nhưng đối tượng của nó xuất 
hiện không giới hạn trong không gian và thời gian nên biến đổi xã hội không thiếu được trong 
bất kỳ ngành xã hội học hẹp nào. Chương này giới thiệu khái quát khái niệm biến đổi xã hội 
như là một quá trình xã hội về những thay đổi trong cơ cấu và hệ thống xã hội. Tiếp theo 
chương này đưa ra những quan niệm khác nhau về biến đổi xã hội của thuyết tiến hóa, thuyết 
chức năng, thuyết xung đột và các lý thuyết hiện đại. Chương này cũng đề cập đến các nhân 
tố và các điều kiện của biến đổi xã hội trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những nhân tố bên 
trong và bên ngoài của biến đổi xã hội.   
7.1. KHÁI NIỆM BIẾN ĐỔI XÃ HỘI   
7.1.1. Khái niệm   
Cũng như tự nhiên, mọi xã hội không ngừng biến đổi. Sự ổn định của xã hội chỉ là sự ổn định 
của bề ngoài, còn bất cứ nền văn hóa nào, xã hội nào cũng luôn luôn biến đổi. Sự biến đổi 
trong xã hội hiện đại ngày càng rõ hơn, nhanh hơn.   
Có nhiều quan niệm khác nhau về biến đổi xã hội. Theo cách hiểu rộng nhất, biến đổi xã hội 
được xem là một sự thay đổi so sánh với một tình trạng xã hội hoặc một nếp sống có trước. 
Nó là một thuật ngữ rộng nhất dùng để gọi bất kỳ quá trình nào được đặc trưng bởi sự kiện là 
ở thời điểm t1, có trạng thái x1, trong khi ở thời điểm t2...n có trạng thái x2...xn . Theo nghĩa 
hẹp hơn, biến đổi xã hội là sự biến đổi về cấu trúc (cơ cấu) của một hệ thống xã hội. Đa số các 
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nhà xã hội học cho rằng, 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 qua thời gian . 
 Chịu ảnh hưởng của thuyết tiến hóa, August Comte cho rằng biến đổi xã hội là chắc 
chắn sẽ xảy ra, sự biến đổi xã hội theo một con đường phát triển và những tiến bộ xã hội tất 
nhiên hướng tới một xã hội tốt hơn. August Comte tin tưởng rằng thông qua biến đổi xã hội, 
nhân loại chuyển từ người nguyên thủy dốt nát đến con người được giáo dục, con người được 
phát triển tiến về con đường tách khỏi sự sắp đặt của thượng đế.   
Như vậy, xã hội không ngừng vận động và thay đổi. Tuy nhiên mức độ hoặc phạm vi của sự 
biến đổi không giống nhau từ xã hội này đến xã hội khác. Trong lịch sử phát triển của nhân 
loại, trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, sự biến đổi của xã hội diễn ra nhanh, chậm khác 
nhau. Căn cứ vào phạm vi ảnh hưởng của biến đổi xã hội người ta chia biến đổi xã hội thành 
hai cấp độ khác nhau: 
  
Biến đổi vĩ mô   
Đó là những biến đổi diễn ra và xuất hiện trên một phạm vi rộng lớn, diễn ra trong một thời 
kỳ dài. Sự biến đổi vĩ mô có thể không nhận thấy được vì nó diễn ra quá chậm chạp đối với 
con người, giống như họ đang trải qua những cuộc sống thường ngày. Ví dụ sự hiện đại hóa, 
đó là quá trình qua đó các xã hội trở nên khác nhau bên trong nhiều hơn, như sự thay đổi của 
các thiết chế xã hội đơn giản bằng những thiết chế xã hội phức tạp.   
Biến đổi vi mô   
Liên quan đến những biến đổi nhỏ, nhanh được tạo nên những quyết định không thấy hết 
được, như sự tương tác trong quan hệ của con người trong đời sống hàng ngày. 
7.1.2. Đặc điểm của biến đổi xã hội   
a. Biến đổi xã hội là hiện tượng phổ biến nhưng nó diễn ra không giống nhau giữa các xã hội   
Mỗi xã hội đều biến đổi thông qua thời gian nhưng do điều kiện khác nhau nên các xã hội 
biến đổi theo những nhịp độ nhanh chậm khác nhau. G.J Lenski cho rằng tốc độ của sự biến 
đổi xã hội gia tăng khi nền kỹ thuật của một xã hội phát triển. Do đó, biến đổi xã hội ở các xã 
hội có nền khoa học kỹ thuật phát triển cao sẽ diễn ra nhanh hơn những xã hội có nền khoa 
học kỹ thuật kém phát triển. Các yếu tố văn hóa của mỗi xã hội cũng có những nhịp độ thay 
đổi khác nhau tạo nên "sự lệch pha" trong sự thay đổi hay là những "sự chậm chễ văn hóa" 
(W.F. Ogburn) trong đó thông thường những hiện tượng văn hóa vật chất thường thay đổi 
nhanh hơn các hiện tượng văn hóa tinh thần.   
b. Biến đổi xã hội khác biệt về thời gian và hậu quả.   
Có những biến đổi xã hội chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn và không có ảnh hưởng lâu dài, 
nhưng cũng có những biến đổi xã hội diễn ra trong một thời kỳ dài hàng nghìn năm hay vài 
thế hệ.   
Ảnh hưởng của biến đổi xã hội cũng khác nhau tùy thuộc vào tính chất, mức độ, phạm vi của 
sự biến đổi xã hội đó. Hơn nữa biến đổi xã hội có thể tạo nên ảnh hưởng vừa tích cực hoặc 
vừa không tích cực. Ví dụ như công nghệ tin học một mặt nó tạo ra không ít những nghề mới, 
đồng thời nó cũng loại bỏ nghề cũ, nó tạo ra khả năng tối đa cho con người tiếp cận với thông 
tin bên ngoài xã hội và trên thế giới nhưng nó cũng can thiệp vào đời sống riêng tư của con 
người, cả về lĩnh vực văn hóa - tinh thần và sức khỏe. Do đó người ta có nhiều tranh luận về 
biến đổi xã hội, có nhiều người ủng hộ nhưng cũng có không ít người phản đổi về hậu quả của 
biến đổi xã hội. 
 
 c. Biến đổi xã hội vừa có tính kế hoạch vừa có tính phi kế hoạch 
Những biến đổi xã hội do con người tạo nên đều xuất phát từ tính tự giác, chủ động của con 
người, do đó có thể kiểm soát được. Song đồng thời cũng khó kiểm soát ngay chính những 
biến đổi xã hội do con người tạo ra, điều này thể hiện rõ nhất ở xã hội công nghiệp. Ví dụ 
công nghiệp phát triển đem lại những sản phẩm mới, đa dạng và năng suất chất lượng cao 
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nhưng nó cũng tạo ra những mặt trái, ảnh hưởng đến cuộc sống như nạn ô nhiễm môi trường, 
hiện tượng thất nghiệp và các tệ nạn xã hội khác...   
Mặt khác những biến đổi xã hội do tự nhiên gây ra lại càng khó kiểm soát hơn bởi tính phi kế 
hoạch của thiên nhiên. Trên phương diện này, con người chỉ có thể học cách để chung sống 
với thiên nhiên mà thôi. 
7.1.3. Biến đổi xã hội và các khái niệm liên quan   
Sở dĩ có nhiều cách hiểu biết khác nhau về biến đổi xã hội một mặt là do các quan điểm học 
thuật, cách tiếp cận vấn dề khác nhau, mặt khác cũng bởi là do khái niệm biến đổi xã hội có 
liên quan gần gũi với một vài khái niệm gần kề nó như biến cố xã hội, tiến bộ xã hội và tiến 
hóa.   
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. Ví dụ một cuộc bầu cử, một cuộc biểu tình, một cuộc đình 
công hay bãi công, một sự nổi loạn tự phát...đó chính là những sự kiện hay biến cố xã hội. 
Chúng có thể tác động mạnh mẽ hoặc không tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội, chúng có 
thể dẫn đến những thay đổi nhưng chỉ là những thay đổi có tính bộ phận của tổng thể xã hội 
hoặc cũng có thể không dẫn đến những sự thay đổi nào. Còn biến đổi xã hội thì chắc chắn sẽ 
dẫn đến một 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 theo nhiều chiều hướng khác nhau, hoặc là đi lên, hoặc là dậm chân tại 
chỗ và hoặc là thụt lùi. Biến đổi xã hội chỉ là kết quả của sự tác động của nhiều sự kiện hay 
biến cố xã hội, dẫn đến thay đổi đặc trưng hay cấu trúc xã hội và bản thân sự biến đổi chưa 
nói lên giá trị mà chỉ là sự mô phỏng nền văn hóa hay cấu trúc xã hội. Nhưng xã hội lại luôn 
mong đợi những biến đổi xã hội có lợi ích cho nhiều người, do đó việc đánh giá sự biến đổi 
xã hội thường là dựa vào những giá trị mà biến đổi đó mang lại. Những biến đổi như vậy 
được gọi là tiến bộ xã hội. Hay nói cách khác, tiến bộ xã hội là một sự vận động, một sự biến 
đổi có ý thức theo chiều hướng tích cực và đáng mong đợi của xã hội.   
c. Tiến hóa xã hội   
Thuyết tiến hóa ban đầu do Darwin nêu ra trong lĩnh vực sinh học như một học thuyết về sự 
phát triển của tự nhiên. Thuyết tiến hóa quan niệm sự tiến hóa là một sự vận động đi lên của 
các giống loài, từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp theo những trình tự tất yếu.Vận dụng 
thuyết tiến hóa của Darwin, các nhà nghiên cứu xã hội đã cho rằng xã hội cũng như giới sinh 
vật đều tiến hóa theo một qui luật nhất định đó là chuyển từ cái thuần nhất đơn giản sang cái 
không thuất nhất phức tạp, thông qua phân hóa để đạt tới sự thống nhất. Trong xã hội học, để 
thuận tiện cho việc phân tích người ta phân biệt hai hình thức biến đổi lớn: tiến hóa và cách 
mạng căn cứ vào tốc độ của sự biến đổi xã hội và sự chuyển hóa về chất là từ từ hay nhảy vọt. 
 Gần đây cùng với thuật ngữ tiến hóa xã hội người ta còn dùng thuật ngữ "phát triển" 
và đây là thuật ngữ thịnh hành nhất trong nhiều khoa học ở nửa cuối thể kỷ XX. Hiện tại có 
nhiều định nghĩa khác nhau về phát triển song người ta vẫn tạm lấy nội dung do Liên Hợp 
Quốc đưa ra cho rằng: "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".   
7.2. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI   
7. 2.1 Cách tiếp cận theo chu kỳ   
Trong lịch sử nhân loại, sự hiểu biết về chu kỳ của sự biến đổi như sự thay đổi của các mùa, 
mặt trời lặn và mọc, những sự lặp lại của tự nhiên khác đã dẫn dắt đời sống hàng ngày của 
con người và ảnh hưởng đến nhận thức của con người về sự biến đổi xã hội. Theo đó lịch sử 
cũng được cho là lặp lại mãi trong những chu kỳ không kết thúc. 
Các nhà khoa học và các nhà sử học trước đây nhìn chung phản đối những tư tưởng trên mặc 
dù một số vay mượn những phép ẩn dụ sinh học cho rằng các xã hội có "những tuổi đời cố 
hữu" riêng của chúng, và rằng các xã hội có cái được sinh ra trưởng thành và sau đó mất đi. 
Một số nhà lý thuyết về chu kỳ lặp lại, như nhà sử học tên là Marnold Toynbee giữ một số 
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quan điểm tương tự song ông phản đối "sự không thể tránh được" của sự suy tàn và đề xuất 
rằng "những nỗ lực được tạo nên bởi con người có thể cho phép văn minh hóa đối với sự 
sống". Nhà xã hội học P.Sorokin đưa ra lý thuyết chu kỳ về sự biến đổi với một bước tiến xa 
hơn, tranh luận rằng sự văn minh hóa được dao động trong ba kiểu của "những trạng thái tâm 
lý" hoặc rộng hơn: những kiểu hệ tư tưởng, kiểu cảm giác và kiểu lý tưởng. Theo Sorokin, 
trong tất cả các hệ thống văn hóa, sự biến đổi xuất hiện khi mô hình cụ thể của suy nghĩ nắm 
được giới hạn logic của nó. 
7.2.2. Quan điểm tiến hóa   
Mô hình tiến hóa kinh điển là mô hình được mượn từ sinh học thịnh hành trong thế kỷ XIX. 
Rất nhiều nhà xã hội học đã tán thành với lý thuyết phổ biến được gọi là sự tiến hóa theo một 
hướng xác định hay tiến hóa một chiều (sự tiến hóa theo lộ trình dọc, chỉ tiến về phía trước 
chứ không lùi hoặc đi ngược về phía sau) cho rằng tất cả các hình thức của sự sống- và bằng 
giải phẫu học, tất cả các xã hội - "tiến hóa" từ những hình thức đơn giản đến phức tạp với mỗi 
hình thức sau tiến xa hơn hình thức trước của nó. 
August Comte đã phát hiện ra một chủ đề tương tự. Ông lập luận rằng, tất cả các xã hội không 
thể tránh được sự trải qua ba giai đoạn mà ông gọi là: Thần học, Siêu hình và Thực chứng, và 
xã hội Châu Âu đã ở bước cuối cùng, bước cao nhất và là bước kết thúc của sự phát triển nhân 
loại. 
Spencer, một người đồng thời với Comte, cũng chịu ảnh hưởng mạnh bởi những học thuyết 
sinh học về sự tiến hóa. Spencer nhìn sự tồn tại của các tổ chức và các xã hội như là sự liên 
quan trực tiếp với một môi trường chuyển đổi. Ông so sánh xã hội với một cơ thể sống có 
những bộ phận tương quan nhau mà tiến tới trước cho những định mệnh chung. Ông tin rằng 
các xã hội phương Tây có sự thuận lợi hơn để đến trình độ cao nhất bởi vì họ "đáp ứng tốt 
hơn" với những điều kiện của thể kỷ XIX hơn những xã hội không thuộc phương Tây. 
 E.Durkheim chủ trương rằng, xã hội tiến bộ từ những dạng tổ chức xã hội đơn giản 
đến phức tạp. Ông đưa ra hai mô hình của sự đoàn kết xã hội để giải thích về sự biến đổi xã 
hội. Theo Durkheim, trong các xã hội giản đơn, mối thành viên thực hiện các nhiệm vụ giống 
nhau, có thể thay thế lẫn nhau và chia sẻ những giá trị, những niềm tin giống nhau. Tính gắn 
kết hay sự đoàn kết cơ học phù hợp với xã hội hòa nhập. Trải qua thế kỷ XIX, rõ ràng rằng sự 
công nghiệp hóa, sự tăng trưởng dân số và cạnh tranh đang phá hủy những hình thức truyền 
thống của sự đoàn kết xã hội. Để tiến tới một hình thức cao hơn: sự đoàn kết hữu cơ, trong đó 
sự phân công lao động tạo ra những người có cá tính khác nhau, thực hiện những nhiệm vụ 
riêng biệt, với những vai trò đặc biệt.  
Những quan điểm tiến hóa mới:   
Quan điểm của các nhà lý thuyết tiến hóa thế kỷ XIX được xem là lý thuyết tiến hóa đơn 
tuyến tính (unilinear evolutionary theory). Ngày nay các nhà lý thuyết tiến hóa mới không mô 
tả một hình thức của xã hội như là một sự tuyệt đối, cũng không khẳng định rằng, các xã hội 
không thể tiến hóa tới một vài thực trạng cao hơn. Họ đưa ra lý thuyết tiến hóa đa tuyến tính 
(multilinear evolutionary theory) và chủ trương rằng sự thay đổi có thể xảy ra theo nhiều cách 
và nó không nhất thiết phải dẫn đến cùng một hướng . 
7.2.3. Quan điểm xung đột   
Quan điểm xung đột chủ trương rằng biến đổi xã hội có ý nghĩa quan trọng bởi nó là cần thiết 
để sửa chữa các bất công của xã hội. Lý thuyết về biến đổi xã hội của Các Mác là tiêu biểu 
cho quan điểm xung đột. Giống như hầu hết các nhà lý thuyết xã hội ở thế kỷ XIX, Các Mác 
chịu ảnh hưởng lớn của thuyết tiến hóa. Ông đồng ý rằng các xã hội phải chuyển đổi để tồn tại 
và Mác không nhấn mạnh rằng kinh tế phục vụ như là sự thành lập cho trật tự xã hội. Được 
xếp vào các nhà lý thuyết theo chủ nghĩa xung đột đối kháng, Mác đã triển khai một lý thuyết 
tiến hóa về sự biến đổi xã hội. Dựa vào sự thay đổi liên tục trong kỹ thuật mà các xã hội tiến 
từ đơn giản đến phức tạp. Ở mỗi trạng thái, một xã hội tiềm ẩn những điều kiện tự hủy diệt, 
và những điều kiện này cuối cùng sẽ dẫn đến sự biến đổi và đưa xã hội vào trạng thái tiếp 
theo. 
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Các Mác có cái nhìn về quá trình hiện đại hóa rất khác biệt với những nhà tư tưởng xã hội 
khác, bởi lẽ Mác nhấn mạng tầm quan trọng của mâu thuẫn xã hội. Đối với Mác, xã hội hiện 
đại đồng nghĩa với xã hội tư bản, một hệ thống kinh tế được sản sinh do đấu tranh giai cấp 
vào cuối thời kỳ trung cổ. Giai cấp tư sản nắm giữ hệ thống sản xuất mới do cuộc cách mạng 
công nghiệp đem lại và đã thành công trong việc thay thế giai cấp quý tộc. 
Mác cũng không phủ nhận rằng sự hình thành tính hiện đại có liên quan đến sự suy tàn của 
các cộng đồng có quy mô nhỏ, đến sự phân công lao động gia tăng và sự xuất hiện của thế 
giới quan duy lý. Ông cho rằng, cả ba yếu tố này đều cần thiết cho việc phát triển chủ nghĩa tư 
bản. Chính chủ nghĩa tư bản đã kéo những người nông dân từ các vùng nông thôn về các đô 
thị với hệ thống thị trường không ngừng phát triển. Sự chuyên môn hóa là cơ sở cho sự vận 
hành các xí nghiệp. Tính duy lý thể hiện rõ trong xã hội tư bản. Mác có một cái nhìn về quá 
trình hiện đại hóa khá lạc quan, ông tin tưởng rằng mâu thuẫn xã hội và cuối cùng chủ nghĩa 
tư bản sẽ bị lật đổi và thay thể bằng một xã hội công bằng nhân đạo hơn. 
 7.2.4. Những quan điểm hiện đại về biến đổi xã hội   
a. Quan điểm tổng hợp 
Hiện nay hầu hết các nhà xã hội học đồng ý rằng sự tương tác phức tạp của nhiều yếu tố- cả 
yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài, tạo nên sự biến đổi. Mặc dù trong những hoàn cảnh xã 
hội và lịch sử nhất định, các yếu tố cụ thể đôi lúc có thể ảnh hưởng nhiều hơn những yếu tố 
khác. Những yếu tố sau đây được các nhà lý thuyết hiện đại nhắc đến khi nói về biến đổi xã 
hội. 
• Môi trường vật chất   
Bao gồm những biến động lớn như bão lụt, hạn hán, động đất... và những hoạt động của con 
người- đặc biệt những hoạt động công nghiệp trong hai thế kỷ qua - đã tạo nên sự biến đổi 
môi trường gây ra mưa axit, làm tăng nhiệt độ khí quyển, hủy hoại rừng, cạn kiệt đất đai. Tất 
cả những sự kiện đó đều tạo nên biến đổi xã hội và nó tiềm ẩn động lực làm thay đổi môi 
trường vật chất trong tương lai gần. 
• Công nghệ   
Công nghệ là thông tin về cách thức làm sao sử dụng tài nguyên vật chất của môi trường để 
thỏa mãn nhu cầu và ước muốn của con người . Đó là sự áp dụng, ứng dụng tri thức trong 
thực tiễn. Ngay từ khi con người phát minh ra công cụ đầu tiên, công nghệ đã có sức mạnh 
đối với biến đổi xã hội. Ngày nay, laze, công nghệ gen, công nghệ sinh học, công nghệ tin học 
và những công nghệ khác có tiềm năng vô cùng to lớn, làm tăng chất lượng cuộc sống của con 
người. Công nghệ bước vào cuộc sống của chúng ta, nó cũng có khả năng giúp cho những 
nhóm lãnh đạo sức mạnh để giám sát và quản lý xã hội, kể cả những điều mà chỉ mấy năm 
trước không thể có và thậm chí không thể quản lý được. 
• Sức ép dân số   
Sự thay đổi trong quy mô và mật độ dân số, di dân... cũng là nguyên nhân quan trọng của sự 
biến đổi. Một trong những xu hướng quan trọng hơn cả là quá trình hiện đại hóa có một sự gia 
tăng đều đặn dân số toàn cầu qua hai thế kỷ này. Dân số thế giới hiện nay khoảng 6 tỉ người. 
• Giao lưu văn hóa   
Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng của biến đổi xã hội. Hiện nay, du lịch thương mại 
quốc tế, và công nghệ viễn thông toàn cầu đã giới thiệu với thế giới một giấc mơ thường 
xuyên về những sản phẩm, đồ dùng, tư tưởng và những giá trị Phương Tây - đặc biệt chủ 
nghĩa tiêu dùng, năng lực cá nhân, và văn hóa đại chúng. Tất nhiên, sự giao lưu văn hóa rất 
hiếm khi là một quá trình một chiều, và những sản phẩm và những tư tưởng của toàn bộ nền 
văn hóa thế giới ảnh hưởng đến thực phẩm chúng ta ăn, áo quần chúng ta mặc, âm nhạc chúng 
ta nghe và hầu hết những khía cạnh khác của văn hóa và xã hội chúng ta đang sống. 
• Xung đột xã hội   
Nhân tố này ảnh hưởng cả ở nhịp độ và sự trực tiếp của sự biến đổi xã hội. Bởi vì trong những 
xung đột, tầng lớp tinh hoa thường kháng cự lại sự biến đổi và đàn áp tầng lớp dưới và những 
người thiết kế nên sự thay đổi. Khi nhóm không thuộc tầng lớp tinh hoa giành được sự kiểm 
soát các nguồn lực và sử dụng chúng để vận động dân chúng ủng hộ cho mục tiêu của họ. 
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Và tất cả các quốc gia giờ đây là một bộ phận của một chính sách toàn cầu về chính trị- kinh 
tế. Sự đấu tranh cho sự phồn vinh, quyền lực và uy tín trong các nhà nước- dân tộc giờ đây 
đang tạo thành quá trình biến đổi xã hội. 
b. Những quan điểm toàn cầu 
Để hiểu được sự biến đổi xã hội hiện đại cần thiết phải xem xét nó trong điều kiện của mỗi 
dân tộc, mỗi nền văn hóa cụ thể với những tài nguyên, những xu hướng dân số và những xung 
đột bên trong của chúng. Hầu hết các nhà xã hội học giải thích sự tiếp diễn và biến đổi, và 
những quan hệ trong các dân tộc giàu và nghèo bằng sự chấp nhận hoặc lý thuyết hiện đại 
hóa, hoặc lý thuyết hệ thống hóa thế giới. 
 
 • Lý thuyết hiện đại hóa   
Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thuyết tiến hóa và thuyết chức năng, thuyết hiện đại hóa công 
nhận sự phát triển toàn cầu như một quá trình tiến bộ và theo nghĩa tiến hóa , trong đó khoa 
học và công nghệ dẫn dắt các xã hội từ những thiết kế xã hội truyền thống, tiền công nghiệp 
đến những thiết chế xã hội phức tạp. 
Các nhà xã hội học xác định năm giả thiết chủ yếu tạo thành những trường phái hiện đại sớm 
nhất, như sau: 
Thứ nhất, hiện đại hóa là một quá trình Châu Âu hóa (hoặc Mỹ hóa). Vì các quốc gia Tây Âu 
và nước Mỹ đã phát triển trước tiên và hầu hết kinh tế và chính trị thuận lợi,ưu việt. Những 
thiết chế của nó trợ giúp những mô hình cho tất cả các dân tộc khác. 
Thứ hai, hiện đại hóa là không thể đảo ngược, khi các nước ở thế giới thứ ba tiến hành hợp tác 
với phương Tây, họ có thể cản trở nhưng không thể kháng cự sự thúc đẩy quá trình hiện đại 
hóa chắc chắn sẽ xảy ra.   
Thứ ba, hiện đại hóa là một quá trình hợp nhất mà thậm chí những nguyên nhân của tất cả các 
xã hội gần giống nhau. 
Thứ tư, hiện đại hóa cũng là quá trình trong đó tất cả những lợi ích lâu dài của hiện đại hóa 
quan trọng hơn những khó khăn, gian khổ. Ví dụ, các dân tộc đạt được các sản phẩm, giáo 
dục và sức khỏe tốt hơn, chất lượng của đời sống con người tăng lên. 
Thứ năm, hiện đại hóa là cả một quá trình lâu dài, có thể vài thế hệ hoặc thậm chí hàng thế kỷ 
đối với một số dân tộc. 
• Lý thuyết hệ thống thế giới và lý thuyết phụ thuộc   
Mặc dù công nhận rằng các dân tộc có sự khác biệt về văn hóa, lý thuyết hệ thống thế giới 
cùng khẳng định rằng tất cả các dân tộc là một bộ phân của sự phân công lao động rộng lớn 
và không bình đẳng về quan hệ chính trị mà lợi ích của các nước đang phát triển phải chi phí 
cho các nước phát triển. 
Trong hệ thống kinh tế toàn cầu hiện nay, một số nước có thể đứng trong các quốc gia trung 
tâm (centre) như Mỹ, Canada và Nhật bản, với việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ cho cả 
việc tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Các quốc gia trung tâm nhập khẩu những nguyên liệu 
thô và sử dụng lao động rẻ mạt, được cung cấp bởi các quốc gia ngoại biên (periphery) ở 
Châu Á, Châu Phi, và Nam Mỹ, nơi là đáy của nền kinh tế toàn cầu. 
Kinh tế thế giới phát triển bởi sự sáp nhập các lãnh thổ mới và đổi mới các kỹ thuật, công 
nghiệp hóa và thương mại hóa, và những quá trình này tiếp tục thay đổi quan hệ giữa các dân 
tộc. Tương tự, sự chuyển đổi nền kinh tế và chu kỳ phát triển và sự đình đốn tạo thành những 
điều kiện cho sự biến đổi xã hội có thể cho phép các dân tộc không trung tâm tiến lên trong hệ 
thống và là nguyên nhân khiến cho các quốc gia trung tâm đi xuống. 
Một quan hệ gần gũi với lý thuyết hệ thống thế giới goik là lý thuyết phụ thuộc, lý thuyết này 
cho rằng các quốc gia đã công nghiệp hóa và các nước ở thế giới thứ ba có những quan hệ phụ 
thuộc khác nhau. Có ba hình thức phụ thuộc: 
- Phụ thuộc vào thương mại: Các quốc gia công nghiệp duy trì mãi những mẫu hình thuộc địa 
bằng cách mua những nguyên liệu thô - cà phê, đường, các khoáng sản- với những giá thấp 
nhất có thể được, và chế biến chúng ở nước mình rồi bán những sản phẩm cuối cùng đã hoàn 
thiện cho các nước trên thế giới thứ ba với giá cao gấp nhiều lần nguyên liệu thô. Sự phụ 
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thuộc thương mại này cũng được duy trì bởi các hiệp ước với khả năng linh hoạt trong thương 
mại của các quốc gia công nghiệp, nhưng không mở rộng cho các quốc gia ở thế giới thứ ba. 
 - Phụ thuộc công nghiệp. Hợp tác đa quốc gia di chuyển các nhà máy đến các nước 
ngoại biên để có thuận lợi về nhân công rẻ mạt, giành được thị trường địa phương, có được 
thuận lợi về thuế, hoặc trong một số trường hợp né tránh những vấn đề môi trường và những 
sự kiểm soát của chính phủ trên đất nước họ.   
Những nhà lý thuyết phụ thuộc nói rằng, đa quốc gia là tác nhân của một số ảnh hưởng tác hại 
khác đối với các quốc gia không trung tâm, bao gồm thu nhập bất bình đẳng, tỉ lệ tử vong cao 
hơn, các quốc gia chủ nhà và lối sống xa hoa, trác táng cùng với tệ nạn tham nhũng...   
- Phụ thuộc vào đầu tư. Do sự tự do vay mượn từ quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), ngân hàng thế 
giới (WB), và những ngân hàng tư nhân, vào đầu năm 90, nợ của thế giới thứ ba đã gần 1,5 
nghìn tỉ USD. Để trả lãi số nợ này, các nước thế giới thứ ba đã phải chuyển hơn 50 tỉ USD 
mỗi năm tới các quốc gia trung tâm. Với các nước như Venezuala và Brazil, số nợ dao động 
từ 30 đến 130 tỉ USD, điều đó có nghĩa là một nửa ngoại tệ của họ kiếm được được sử dụng 
cho trả nợ hơn là giúp cho phát triển hoặc thậm chí đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người 
dân nước họ.   
7.3. NHỮNG NHÂN TỐ VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA SỰ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI   
7.3.1. Những nhân tố bên trong   
a. Những nhân tố đổi mới   
• Kỹ thuật công nghệ mới   
Thông thường, một kỹ thuật mới xuất hiện và mất đi khi nó quá lạc hậu. Nhiều phát kiến kỹ 
thuật đã đưa đến những thay đổi xã hội, văn hóa một cách rộng rãi. Nhờ quá trình vận dụng 
tiến kỹ thuật và khoa học công nghệ trong sản xuất, trong vận chuyển cũng như trong truyền 
thông... đã góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Ví dụ, sự phát kiến ra xe hơi trong giao 
thông, đã giúp cho việc đi lại thuận tiện nhanh chóng, thay đổi cách thức giao tiếp, tạo nên 
công ăn việc làm, đồng thời cũng gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường xã hội. Trong cuộc 
sống, kỹ thuật mới góp phần làm thay đổi nhận thức và quan hệ xã hội giữa các cá nhân, như 
kỹ thuật thông tin đại chúng đóng một vai trò đáng kể trong việc xã hội hóa con người. Alvirl 
Tofler đã nói đến ba làn sống trong lịch sử phát triển kỹ thuật của nhân loại như sau:   
- Làn sóng thứ nhất tương ứng với cuộc cách mạng công nghiệp   
- Làn sóng thứ hai bắt đầu với quá trình công nghiệp hóa.   
- Làn song thứ ba: được đánh dấu bởi những phát minh ra các kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt trong 
lĩnh vực thông tin và truyền thông. 
• Các yếu tố kinh tế   
Nghiên cứu cho thấy, những biến đổi cơ bản ở nhiều xã hội là kết quả của các yếu tố kinh tế, 
các yếu tố này liên quan tới:   
+ Biến đổi trong các phương pháp, cách thức sản xuất ảnh hưởng đến cách mạng công nghiệp 
dẫn tới sự thành lập các xí nghiệp, nhà máy rộng lớn, nó cũng đưa đến những sự tăng lên của 
quá trình đô thị hóa và sự phát triển của các tổ chức công đoàn và những cái đó tác động trở 
lại sự biến đổi xã hội.   
+ Nhu cầu giáo dục nhiều hơn đối với lực lượng lao động dẫn đến sự giáo dục bắt buộc. Sự 
tiếp cận nhiều hơn với giáo dục cho cả phụ nữ và nam giới, liên quan đến qui mô gia đình nhỏ 
hơn giúp cho sự thiết lập các gia đình hạt nhân như là đơn vị hoạt động chính, với ảnh hưởng 
quan trọng đến các vai trò của vợ và chồng. 
 + Sự biến đổi trong các phương pháp sản xuất gần đây dẫn đến sự tăng thêm thời gian 
nghỉ ngơi đối với một số người này và làm tăng thêm sự thất nghiệp đối với một số người 
khác. 
• Văn hóa mới   
Không chỉ có máy móc kỹ thuật làm biến đổi thế giới mà việc hình thành văn hóa mới ( với 
những niềm tin, giá trị mới...) cũng có thể tạo nên sự biến đổi xã hội. Hơn nữa, rất nhiều nhà 
xã hội học đã tranh luận rằng sự thay đổi nhanh của kỹ thuật ở các xã hội Phương Tây được 
thúc đẩy bởi sự chấp thuận của các tư tưởng tiến bộ. Điều này khác với hầu hết các xã hội 
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không trông đợi vào tiến bộ kỹ thuật và thường ngoảnh lưng lại trước khoa học - kỹ thuật, ở 
Châu Âu thế kỷ XVII - XVIII người ta chấp nhận rộng rãi điều này: sự tiến bộ của tư duy 
không chỉ là khả năng mà còn là tất yếu. Với sự quan tâm đó, châu Âu đã làm nên những tiến 
bộ thông qua sự biến đổi xã hội nhanh chóng bởi người châu Âu mong muốn có sự biến đổi. 
• Những cấu trúc xã hội mới   
Những hình thức của cấu trúc xã hội cũng có thể là kết quả của sự phát minh sáng tạo. Ở thế 
kỷ XX, sự tiếp cận với sự biến đổi công nghệ đã được dẫn dắt đáng kể bởi những tổ chức 
chính thức như là chính phủ, các trường đại học, các đơn vị liên doanh. Thông qua những tổ 
chức - cơ cấu xã hội này mà kỹ thuật công nghệ mới được xuất hiện và khai triển. Khi xuất 
hiện những kỹ thuật tiên tiến nó lại tạo ra một số những ngành nghề mới và tương ứng với nó 
là những cơ cấu xã hội mới, tổ chức xã hội mới.   
Cấu trúc xã hội đóng vai trò chủ yếu trong sự biến đổi xã hội, và sự biến đổi trong các vai trò 
và sự tạo thành những vai trò mới thường là những nguyên nhân khác nhau của sự biến đổi xã 
hội. Ví dụ, qá trình thay đổi vai trò giới đã tác động rất nhiều đến sự biến đổi xã hội. Thực tế 
cho thấy rằng đa số phụ nữ hiện nay tham gia lực lượng lao động xã hội và có cơ hội lựa chọn 
nghề nghiệp rộng rãi hơn xưa, kể cả những công việc trước kia là "độc quyền" của nam giới.   
b. Những xung đột   
Nhiều sự thay đổi được tạo nên bởi sự xung đột trong các nhóm xã hội khác nhau cảu các xã 
hội. Đó là những mâu thuẫn trong các giai cấp chủng tộc, các nhóm dân tộc thiểu số và sự 
khác biệt tôn giáo.   
Những mâu thuẫn xã hội, theo Mác, xuất phát từ những bất bình đẳng ( bất bình đẳng giới, bất 
bình đẳng giai cấp, ...) và việc giải quyết những mâu thuẫn đó sẽ đem đến những biến đổi xã 
hội, thay đổi những kết cấu xã hội. Như phong trào đấu tranh đòi quyền công dân ở Mỹ những 
năm 50 - 60 không chỉ thay đổi những rào cản đối với các công dân da đen trong xu thể chủ 
đạo của xã hội Mỹ mà còn làm thay đổi nhiều khía cạnh khác của xã hội. Hoặc trong một thời 
gian sớm hơn giai đoạn trên, xung đột trong nhiều nhóm tôn giáo của đạo Tin lành, dường 
như là cơ sở cho quyết định phân chia nhà thờ với những nhánh tôn giáo khác nhau với những 
nghi lễ và đội ngũ tín đồ khác nhau.   
Các phong trào đấu tranh của công nhân, đấu tranh dân quyền và đấu tranh của phụ nữ ở các 
xã hội trên khắp thế giới là biểu hiện của sự xung đột xã hội. Các phong trào này tạo nên sự 
biến đổi xã hội trên những phạm vi, mức độ khác nhau.   
c. Tăng trưởng dân số   
Phát triển nhanh dân số là một động lực chính đưa đến sự biến đổi xã hội hiện đại. Sự biến đổi 
căn bản về quy mô dân số có thể gây ra thay đổi sâu sắc về văn hóa, xã hội. Khi dân số một xã 
hội tăng nhiều hơn, nó đưa lại những vấn đề mới đòi hỏi những mô hình mới của tổ chức xã 
hội. Ví dụ, khi quy mô dân số nhỏ, có thể cho phép thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp ( 
trong đó tất cả các công dân có cơ hội để thưc hiện quyết định). Trong khi hình thức này 
không thể áp dụng cho một xã hội có quy mô dân số lớn, ở đó đòi hỏi mô hình mới của dân 
chủ: người đại diện cảu chính phủ thực thi các quyết định của xã hội. Tương tự, các đô thị 
rộng lớn phải xây dựng rất khác so với những đô thị nhỏ do lượng dân cư của nó quy định, 
quá trình đô thị hóa cũng góp phần tạo ra những biến đổi xã hội to lớn. 
 Việc gia tăng dân số ngày càng đặt ra nhiều vấn đề đối với môi trường tự nhiên và môi 
trường xã hội. Sự thay đổi trong cơ cấu dân số cũng đòi hỏi sự thích ứng về mặt xã hội, về đời 
sống tinh thần, tình cảm của người cao tuổi. Tóm lại, sự phát triển dân số hoặc sự giảm sút 
dân số đều có tác động mạnh đến sự biến đổi xã hội.   
d. Tư tưởng   
Tư tưởng, lý luận giữ một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoặc kìm hãm biến đổi xã 
hội. Học thuyết Mác thừa nhận vai trò quan trọng của tư tưởng, của lý luận trong việc tạo ra 
các biến chuyển xã hội. Như Mác nói: "vũ khí vật chất của triết học là giai cấp vô sản, cũng 
giống như vũ khí tinh thần của giai cấp vô sản là triết học".   
Max Weber lại càng nhấn mạnh vai trò của hệ tư tưởng. Ông coi tư tưởng giữ vai trò động cơ 
trong biến đổi xã hội, đặc biệt là nghiên cứu của ông về tương quan giữa những giá trị luân lý 
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của đạo Tin lành và sự hình thành của chủ nghĩa tư bản. Trong tác phẩm "Đạo đức Tin lành 
và tinh thần của chủ nghĩa tư bản" Weber nhấn mạnh tính hợp lý trong đạo Tin lành đã góp 
phần đưa đến sự biến đổi xã hội trong nền kinh tế các nước Châu Âu vào thế kỷ XVIII. 
Parsons coi nguồn gốc của sự biến đổi xã hội học là do những biến đỏi các giá trị, những 
khuôn mẫu trong đời sống xã hội. Trong lý thuyết hệ thống xã hội của mình, Parsons coi tiểu 
hệ thống văn hóa là hệ thống có nhiều thông tin nhất và nó kiểm soát các tiểu hệ thống khác.   
Các nhà xã hội học đều cho rằng, tư tưởng có thể giúp cho xã hội giữ nguyên trạng thái hoặc 
có thể kích thích sự biến đỏi xã hội nếu những niềm tin và chuẩn mực xã hội không còn phù 
hợp với nhu cầu xã hội.   
e. Tính hiện đại và hiện đại hóa   
- Tính hiện đại được định nghĩa là những khuôn mẫu, những hình thức của tổ chức xã hội có 
liên quan đến vấn đề công nghiệp hóa. Dưới góc độ xã hội học, tính hiện đại và một số khái 
niệm dùng để mô tả những mô hình xã hội mang những đặc trưng của giai đoạn đi liền cuộc 
cách mạng công nghiệp ở Tây Âu vào cuối thế kỷ XVIII.   
- Hiện đại hóa được coi là những biến đổi từ cuộc cách mạng công nghiệp. N. J. Smelser đã 
gắn quá trình hiện đại hóa với những biến đổi tạo thành những mẫu hình khá phổ biến ở nhiều 
nước đang hiện đại hóa:   
+ Có sự biến đổi từ việc sử dụng những kỹ thuật thô sơ, truyền thống sang sử dụng kiến thức 
khoa học và kỹ thuật   
+ Nông nghiệp chuyển từ nông nghiệp tự cung, tự cấp trên những mảnh ruộng nhỏ sang kinh 
doanh nông nghiệp trên một phạm vi rộng lớn hơn. Điều này có nghĩa là tăng thêm chi phí 
mùa màng, mua những sản phẩm phi nông nghiệp, và thường thuê người làm công việc nông 
nghiệp.   
+ Trong công nghiệp có một số chuyển đổi từ việc sử dụng sức người, sức kéo động vật sang 
sử dụng máy móc. Kéo cày bằng trâu, bò được thay thế bằng máy kéo.   
+ Xã hội chuyển từ gia đình trung tâm ở nông nghiệp và làng xã sang các đô thị, thành phố. 
 + Gia đình chuyển từ gia đình truyền thống mở rộng sang gia đình hiện đại, gia đình 
hạt nhân để thay đổi cho phù hợp với những đòi hỏi của kinh tế xã hội.   
+ Bất bình đẳng giới giảm bớt phần nào khi người phụ nữ có nhiều có hội tham gia vào các 
hoạt động xã hội, hoạt động kinh tế...   
+ Tính di động xã hội diễn ra linh hoạt hơn xã hội truyền thống, tạo nên những biến đổi trong 
phân tầng xã hội.   
+ Quyền lực cộng đồng, làng xã nhường chỗ cho các thiết chế nhà nước.   
+ Nhiều thiết chế giáo dục mới được thiết lập, đáp ững nhu cầu của xã hội công nghiệp. 
Sau Smelser, một nhà xã hội học khác là Peter Berger đã phát triển và đưa ra bốn đặc điểm 
khái quát của hiện đại hóa là:   
+ Sự suy tàn của các cộng đồng và các xã hội truyền thống   
+ Sự gia tăng các khả năng lựa chọn của các nhân   
+ Sự phát triển và đa dạng của các loại hình tôn giáo, tín ngưỡng   
+ Con người hướng về tương lai và nhận thức về thời gian ngày càng gia tăng. 
Những dặc điểm của hiện đại hóa trên đây không phải lúc nào, thời kỳ nào cũng hội đủ. Tùy 
đặc điểm, điều kiện cảu mỗi xã hội mà quá trình hiện đại hóa có những sắc thái riêng biệt. 
7.3.2. Những nhân tố bên ngoài của sự biến đổi   
Sự tương tác với môi trường bên ngoài là một nguyên nhân cơ bản của sự biến đổi trong các 
xã hội. Những biến đổi bên trong có thể có hàm chứa nguyên nhân bên ngoài, bởi vì một số 
nền văn hóa hoặc sự sắp đặt xã hội có thể yếu kém trong việc đứng vững trước sức mạnh bên 
ngoài hoặc là từ những xã hội khác, hoặc là môi trường vật chất. Do vậy, một số sự biến đổi 
đã từng có tác dụng phù hợp với những nhu cầu xã hội bên trong có thể phù hợp với những 
đòi hỏi bên ngoài. Một vài yếu tố bên ngoài tác động đến sự biến đổi xã hội có thể kể ra sau 
đây:   
a. Sự truyền bá   
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Chúng ta biết rằng, sự đổi mới là một yếu tố cơ bản của sự biến đổi. Nhưng, những đổi mới, 
dù trong hình thức của công cụ mới, phong tục mới hoặc tôn giáo mới... phần nhiều được 
"nhập khẩu" từ những xã hội khác, hơn là sự phát triển độc lập trong một xã hội. Như nhà 
nhân học xã hội Ralph Linton (1936) viết rằng: "số lượng phát minh, sáng tạo thành công có 
nguồn gốc bên trong bất kỳ một xã hội nào thường là rất ít". Nhiều xã hội tiến bộ nhanh bởi vì 
vay mượn những sự đổi mới từ các xã hội khác. Sự chuyển giao những đổi mới đó được gọi là 
sự truyền bá. Thông qua sự truyền bá, những thành tựu của văn hóa, khoa học kỹ thuật được 
chuyển giao cho các xã hội khác nhau. Trong xã hội hiện đại, các nền văn hóa thường xuyên 
tiếp xúc và trao đổi giữa các dân tộc, các quốc gia, tạo nên sự giao lưu văn hóa giữa các xã 
hội khác nhau. Quá trình này tác động nhiều hay ít đến sự biến đổi xã hội tùy thuộc vào xã hội 
đó "mở" hay "khép kín".   
b. Sự biến đổi của hệ sinh thái   
Sự biến đổi trong môi trường tự nhiên thường tạo nên biến đổi xã hội. Khí hậu lạnh quá hay 
nóng quá, lũ lụt hay hạn hán, động đất... đều đưa đến những biến đổi cuộc sống của con 
người. Những thay đổi theo chu kỳ trong thiên nhiên làm thay đổi cuộc sống sinh hoạt của 
con người. Thậm chí trong một vài trường hợp nó đã xóa đi cả một xã hội, cả một nền văn 
minh, như vào khoảng 1500 TCN, nền văn minh cổ đại Ấn Độ bị nước sông Hằng dâng lên và 
hủy diệt. Mặt khác, sự phân bố các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng qui định phần lớn lối 
sống cua con người trên khu vực địa lý nhất định. Ở các xã hội sơ khái, trong khi khai thác 
thiên nhiên tùy thuộc vào quan niệm của các xã hội về không gian và thời gian. Ngày nay, quá 
trình công nghiệp hóa dựa trên một quan niệm "chế ngự thiên nhiên" đã đưa đến hiểm họa tàn 
phá thiên nhiên, ô nhiễm môi trường. Để giải quyết điều này, một số nước phương Tây đã rút 
ra được bài học về bảo vệ môi trường sinh thái hoặc là xuất khẩu những ngành công nghiệp 
gây ô nhiễm môi trường sang các nước đang phát triển. 
 Tóm lại, cả những yếu tố bên trong và bên ngoài đều tạo ra sự biến đổi xã hội và cả 
hai là nguyên nhân khiến các xã hội sụp đổ. Sự biến đổi có thể mang ý nghĩa tích tực, tiến bộ 
nhưng cũng có thể mang ý nghĩa ngược lại. Những người ở Châu Âu thế kỷ XVIII đã có thể 
đúng trong khi tin tưởng rằng, sự biến đổi là vốn có trong tất cả các xã hội. Dẫu vậy, có thể họ 
không đúng, khi họ tin tưởng chắc chắn rằng sự biến đổi luôn luôn có ý nghĩa tiến bộ. 
7.3.3. Điều kiện biến đổi xã hội   
Biến đổi xã hội chịu tác động bởi những yếu tố bên trong và bên ngoài, tuy nhiên những yếu 
tố đó cũng cần có những điều kiện cần để xuất hiện tạo nên biến đổi xã hội. Những điều kiện 
đó là:   
a. Thời gian   
Bất cứ sự biến đổi nào cũng cần có thời gian, đây là một điều kiện quan trọng để có thể diễn 
ra sự biến đổi. Thời gian tự bản thân nó không tạo ra sự biến đổi, nhưng thời gian cần thiết 
cho sự biến đổi mới, thay thế cái đã lạc hậu bằng cái tiến bộ. Đặc biệt những vấn đề thuộc lĩnh 
vực văn hóa - xã hội, rất cần có thời gian đủ để cho nó tạo nên cái mới thay thế cho cái cũ.   
b. Hoàn cảnh   
Sự biến đổi phải đặt trong một hoàn cảnh cụ thể về văn hóa và vật chất. Chỉ có trong một môi 
trường xã hội nhất định con người mới sống, hoạt động và chịu sự chi phối của hoàn cảnh, tạo 
nên đặc điểm khác nhau giữa các cá nhân. Ngược lại, con người không chỉ thụ động trước 
hoàn cảnh mà con người có thể tác động tích cực trở lại làm thay đổi hoàn cảnh. Biến đổi xã 
hội, vì thể không xảy ra trong chân không, nó phải có môi trường để nó triển khai các yếu tố 
đem lại sự biến đổi.   
c. Nhu cầu xã hội.   
Mỗi xã hội dù là đơn giản hay phức tạp, sơ khai hay hiện đại đều có những nhu cầu của mình 
về văn hóa, xã hội. Đây là điều kiện quan trọng nhất để có được sự biến đổi trong xã hội. Con 
người, về bản chất luôn tìm tòi, khám phá, phát hiện cái mới, do vậy nhu cầu xã hội là động 
lực thúc đẩy mạnh mẽ tư duy sáng tạo. Nói như Mác thì khi cuộc sống có nhu cầu, nó có sự 
thúc đẩy mạnh hơn các trường đại học. Sự đáp ứng của nhu cầu xã hội thường đi đến sự biến 
đổi đồng nghĩa với cái mới, cái tiến bộ. 
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Cũng cần thấy rằng, đôi khi có nhu cầu nhưng con người trong một xã hội đáp ứng nhu cầu đó 
khác nhau. Thậm chí trái ngược nhau, xuất phát từ lợi ích của cá nhân hoặc nhóm xã hội trước 
một sự biến đổi xã hội. Ví dụ: nhà tư bản công nghiệp không muốn ứng dụng phát minh mới 
vì làm như vậy sẽ phải thay thế toàn bộ máy móc, trang thiết bị sản xuất. Hoặc vì muốn độc 
quyền, nhà tư bản không muốn tạo nên một sự thay đổi trong lĩnh vực sản xuất của họ. 
  
Câu hỏi ôn tập   
1. Phân tích khái niệm biến đổi xã hội và so sánh biến đổi xã hội với các khái niệm biến cố xã 
hội, tiến bộ xã hội và tiến hóa.   
2. Phân tích đặc điểm của biến đổi xã hội. Tại sao nhiều sự biến đổi xã hội gặp phải sự phản 
đối của nhiều người?   
3. Phân tích những cách tiếp cận chính về biến đổi xã hội. 
 4. So sánh những quan điểm hiện đại về biến đổi xã hội.   
5. Phân tích các nhân tố của sự biến đổi xã hội. Trong các nhân tố đó, nhân tố nào là quan 
trọng nhất? Vì sao   
6. Phân tích những điều kiện của sự biến đổi xã hội.   
7. Hãy đưa ra những nhận xét của mình về biến đổi xã hội ở Việt nam từ thời kỳ đổi mới 
(1986) đến nay 
Chương 8 : XÃ HỘI HỌC CHUYÊN BIỆT   
Xã hội học chuyên ngành (chuyên biệt) là bộ phận xã hội học gắn lý luận xã hội học đại 
cương vào việc nghiên cứu các hiện tượng của lĩnh vực cụ thể, nhất định của đời sống xã hội. 
Số lượng các môn xã hội học chuyên ngành tăng lên cùng với sự phát triển của xã hội học. Xã 
hội học ở những nước công nghiệp phát triển có tới 200 môn chuyên ngành . Trong khuôn 
khổ của chương trình xã hội học giảng dạy tại trường Đại học Nông nghiệp Hà nội, ở chương 
này chúng tôi chỉ xin giới thiệu một số chuyên ngành, xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị 
và xã hội học gia đình. 
8.1. XÃ HỘI HỌC NÔNG THÔN   
Xã hội học nông thôn hình thành sớm nhất ở Mỹ vào những năm đầu của thế kỷ XX, trên bối 
cảnh của xã hội nông thôn bị xáo trộn bởi những biến đổi sâu sắc, đặc biệt là quá trình công 
nghiệp hóa, cơ khí hóa và đô thị hóa nhanh chóng đã tác động mạnh mẽ dẫn đến nhiều yếu tố 
xã hội nông thôn bộc lộ ra, trở thành vấn đề quan tâm của các nhà Xã hội học.   
Với tư cách là một lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học, xã hội học nông thôn lấy đối tượng 
chính là nghiên cứu tổ chức xã hội và các quá trình xã hội, những "quy luật và tính quy luật 
của xã hội, những biểu hiện, cơ chế và các quan hệ xã hội ở nông thôn" . Cụ thể là:   
Nghiên cứu tính quy luật của xã hội học nông thôn: các quy luật chung, quy luật đặc thù, quy 
luật chức năng, quy luật vận động lịch sử xã hội nông thôn, quy luật vận động của xã hội nông 
thôn   
Nghiên cứu những hiện tượng của xã hội nông thôn, những vấn đề liên quan đến sự tồn tại 
vận động, phát triển của xã hội nông thôn, mối quan hệ của 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   
Về phương pháp, xã hội học nông thôn áp dụng những phương pháp nghiên cứu khác nhau 
như: Thực nghiệm, lịch sử, đối chiếu so sánh, thống kê, chọn mẫu.....để tìm hiểu về những 
vấn đề xã hội nông thôn.   
. Có nhiều định nghĩa khác nhau về xã hội học nông thôn đã được đưa ra nhưng định nghĩa 
chung nhất coi xã hội học nông thôn như là khoa học về xã hội nông thôn, nghiên cứu một 
cách hệ thống và toàn diện cách thức tổ chức xã hội nông thôn, cơ cấu và chức năng, những 
mục tiêu và các khuynh hướng phát triển của nó.   
Ở Việt nam, những khảo cứu về xã hội học nông thôn đã xuất hiện thời điểm trước cách mạng 
Tháng Tám. Năm 1936, một nhà nghiên cứu Pháp có tên là Pierre Gourou đã công bố công 
trình "Những người nông dân đồng bằng Bắc bộ". Sau đó, năm 1979, nhà xã hội học Bỉ 
F.Houtart và L.Lemecier cùng các nhà Xã hội học Việt nam tiến hành khảo sát và công bố 
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trong công trình "Hải Vân - một xã ở Việt nam. Đóng góp của xã hội học vào nghiên cứu thời 
kỳ quá độ ở Việt nam". Thập niên 80, Viện xã hội học hình thành và bước đầu có những khảo 
sát xã hội học về gia đình nông dân ở đồng bằng Bắc Bộ. Trong những năm gần đây, các tạp 
chí thường xuyên đăng tải các công trình nghiên cứu về nông thôn của nhiều tác giả như: Tô 
Duy Hợp, Mai Văn Hai, Bùi Quang Dũng, Khuất Thu Hồng, Tương Lai....xoay quanh những 
chủ đề liên quan đến thực tiễn xã hội Nông thôn đã thể hiện sự chuyển biến phát triển ngày 
càng nhanh của xã hội học Nông thôn Việt nam. 
 8.1.1. Khái niệm nông thôn   
Thuật ngữ " nông thôn" thường hàm nghĩa những cư dân sống ở các vùng có mật độ thấp 
nhưng hiện nay việc phân biệt nông thôn với một xã hội khác là đô thị đã có nhiều thay đổi 
lớn. Trên thực tế, có nhiều cách định nghĩa về "nông thôn". Tuy nhiên, hiểu một cách chung 
nhất, khái niệm nông thôn được định nghĩa như sau: Nông thôn là một khu vực lãnh thổ cư trú 
chủ yếu của những người sản xuất nông nghiệp và những người làm nghề khác có liên quan 
đến sản xuất nông nghiệp.   
Như vậy, nông thôn tập trung chủ yếu là những người sản xuất nông nghiệp và liên quan đến 
nông nghiệp. Ngoài thành phần dân cư lao động nông nghiệp chủ yếu ở nông thôn là nông 
dân và thợ thủ công thì còn có cả những người lao động ngành nghề khác như giáo viên, bác 
sỹ, y tá, cựu chiến binh...   
Đây là định nghĩa dựa trên đặc trưng cơ bản nhất của nông thôn, ngoài ra còn có các định 
nghĩa dựa trên chức năng chính trị của các nông thôn, qui mô dân số hoặc tổ chức kinh tế xã 
hội của nông thôn, quan hệ xã hội nông thôn vv...   
8.1.2. Đặc trưng của nông thôn   
Thứ nhất, nông thôn gắn với nghề lao động sản xuất xã hội truyền thống là lao động sản xuất 
nông nghiệp: Phương tiện sản xuất chủ yếu ở nông thôn là đất đai, số đông dân cư nông thôn 
sản xuất trên tài nguyên ấy chính là những người nông dân, những người đóng vai trò chủ thể 
trong nền sản xuất truyền thống của loài người - sản xuất nông nghiệp.   
Thứ hai, mật độ dân cư thấp và không đều: Tính chất đó thể hiện trong số liệu thống kê cuối 
năm 2007 thì Thái Bình được coi là tỉnh có mật độ dân cư nông thôn cao nhất là 1208 
người/km2 . Trong khi đó, mật độ dân số đô thị như của TP. Hà nội cùng thời điểm là 3568 
người /km2 ; TP.Hồ Chí Minh là 3024 người/km2.   
Thứ ba là, kết cấu hạ tầng thấp kém. Nhìn chung cơ sở vật chất nông thôn đã đã được cải 
thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của dân cư. Hệ thống điện đường trường trạm tại vùng 
sâu vùng xa vẫn còn thấp kém, ý thức bảo quản của người dân còn thấp....   
Thứ tư là nông nghiệp là cơ sở kinh tế chính của nông thôn, sản xuất nhỏ mang tính tự cung 
tự cấp và các hình thức như hợp tác xã, nông trại. Hiện nay, kinh tế phát triển, các tổ hợp, các 
xưởng công nghiệp nhỏ và tiểu chủ, tiểu thương đã hình thành và đang phát triển nhanh. Kinh 
tế nông thôn đang có xu hướng phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình.   
Thứ năm, 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 ở bộ máy lãnh đạo xã, ngoài ra còn các hoạt động khác như 
bầu cử hội họp.   
Thứ sáu, văn hóa nông thôn: Cơ sở chủ yếu là văn hoa dân gian, có tình truyền miệng. Đơn vị 
của văn hóa nông thôn là văn hóa làng xã. Đặc trưng của văn hóa nông thôn là các phong tục 
tập quán và các lễ hội riêng của mỗi làng, mỗi vùng.   
Lối sống nông thôn và con người nông thôn mang tính đặc trưng: Con người nông thôn chất 
phát, thật thà và tình cảm, quan hệ xóm làng sâu nặng, trên cơ sở huyết thống, dòng họ. Gia 
đình nông thôn là gia đình nhiều thế hệ, vai trò người đàn ông được đề cao.   
8.1.3. Nội dung nghiên cứu của xã hội học nông thôn:   
Nông thôn của từng quốc gia đều có những nét đặc thù riêng. Do vậy, nội dung nghiên cứu về 
nông thôn chúng tôi giới thiệu ở đây là nội dung nghiên cứu về nông thôn của xã hội học Việt 
nam. 
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 Hệ các vấn đề nghiên cứu liên quan đến các quan hệ nội hàm trong xã hội nông thôn 
như: Cơ cấu xã hội nông thôn, vai trò, vị thế xã hội của nguời dân nông thôn, bất bình đẳng và 
phân tầng xã hội nông thôn, các thiết chế xã hội nông thôn.....   
Trong phạm vi nội dung xã hội học nông thôn, chúng tôi lược giới thiệu một số nội dung cơ 
bản sau đây:   
a. Xã hội học nghiên cứu cơ cấu xã hội nông thôn   
Cơ cấu xã hội là tổng thể các mối quan hệ xã hội tương đối bền vững, là cách thức tổ chức của 
xã hội và cho thấy tính tổ chức của nó trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Cơ cấu XH còn 
là toàn thể các mối liên hệ tương đối ổn định giữa các yếu tố trong hệ thống xã hội.   
Nói đến cơ cấu XH nông thôn là đề cập đến cách thức tổ chức hệ thống xã hội nông thôn và 
hệ thống các địa vị, vai trò xã hội của các chủ thể hành động trong xã hội nông thôn là cư dân 
nông thôn.   
- Thứ nhất là nghiên cứu cơ cấu giai cấp và phân tầng xã hội ở nông thôn:   
Trong xã hội phong kiến tồn tại giai cấp chủ yếu là địa chủ, nông dân và các tầng lớp trung 
bần cố nông.   
Địa chủ là tầng lớp sở hữu ruộng đất chủ yếu ở nông thôn. Giai cấp địa chủ là giai cấp sở hữu 
ruộng đất chủ yếu, hình thành vào giữa thế kỷ XV, là tầng lớp phần lớn ruộng đất trong nông 
thôn, trung bình mỗi địa chủ sở hữu khoảng 50 Hecta đất. Địa chủ ở Miền Bắc gắn với chuẩn 
mực chặt chẽ của cộng đồng làng xã, thường xuất thân là những người thân trong gia đình 
quan lại, vua chúa. Địa chủ Miền Nam thường xuất thân là những người dân lập nghiệp sớm 
trên mảnh đất châu thổ sông Mêkông nên tính ảnh hưởng chính trị thấp hơn, mô hình sản xuất 
đa dạng. Nhìn chung, địa chủ là tầng lớp có tính chất ảnh hưởng chính trị thấp, nhưng lại là 
một trong những đối tượng chủ yếu tạo ra mâu thuẫn xã hội ở nông thôn do tính chất bóc lột 
lao động những tầng lớp còn lại của những người địa chủ.   
Nông dân chủ yếu đi làm thuê cho địa chủ, chiếm tỷ lệ đông đảo nhất, là lực lượng cơ bản tạo 
dựng nền kinh tế và tinh thần xã hội ở nông thôn.   
Tầng lớp bần cố nông: Là lực lượng tự túc đi làm thuê, thường xuyên ở tình trạng đói nghèo, 
mức sống bần hàn, cơ cực.   
Mô hình cơ cấu giai cấp này đã thay đổi ở Miền Bắc là sau 1954 và Miền Nam sau 1975, 
chuyển sang mô hình nông dân tập thể. Nhưng sau năm 1986, đất nước ta bước sang thời kỳ 
mở cửa, đổi mới nền kinh tế thì cơ cấu nông thôn càng có những nét đa dạng hơn.   
Hiện nay, trong cơ cấu xã hội nông thôn, tầng lớp chiếm đa số vẫn là nông dân, ngoài ra có 
các tầng lớp xã hội khác như trí thức, thương nhân, công nhân vv...Cùng với xu hướng hiện 
đại hóa và toàn cầu hoá nền kinh tế, bản thân giai cấp nông dân và các tầng lớp xã hội khác 
cũng có cả những biến đổi về chất và về lượng. Người nông dân đã tiếp cận với những tri thức 
mới, cùng với sự phát triển của giáo dục nên vốn văn hóa cũng có sự thay đổi nhất định, áp 
dụng những công nghệ mới, giống, vốn mới làm cho người nông thôn có nhiều đổi mới về 
cách suy nghĩ và sáng tạo ra những giá trị xã hội mới. Ví dụ trước đây, người nông dân ngại 
chọn giống lúa mới vì cho rằng phải đầu tư tốn kém, không áp dụng được kinh nghiệm vốn 
của họ vào sản xuất, nhưng nay họ mạnh dạn chọn những giống mới năng suất cao, thu lại 
hiệu quả kinh tế lớn hơn.   
Về sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng mức sống ở nông thôn: Trong thời kỳ phong kiến, mô 
hình phân tầng phổ biến nhất ở nông thôn chủ yếu dựa trên tiêu chí nghề nghiệp và vị trí xã 
hội. Hiện nay, sự phân tầng xã hội ở nông thôn chủ yếu theo tiêu chí kinh tế, trình độ văn hóa, 
lối sống và vị thế xã hội, trong đó đặc biệt rõ rệt là sự phân tầng về kinh tế- sự phân hóa giàu 
nghèo. Cùng với quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường, sự phân hóa giàu nghèo cũng 
đang diễn ra ở cả nông thôn và đô thị. Nhóm dân cư đói nghèo vẫn còn khá cao và tập trung 
chủ yếu ở khu vực nông thôn. Tình trạng phân tầng mức sống đô thị (giàu) - nông thôn 
(nghèo) vẫn đang có xu hướng gia tăng. Ví dụ về thu nhập, theo số liệu thống kê năm thì thu 
nhập bình quân năm khu vực thành thị 2006 đạt 1.058.000đ thì cùng thời điểm ở khu vực 
nông thôn chỉ đạt trung bình là 506.000đ. Năm 2006, chi tiêu cho đời sống bình quân đầu 
người/tháng khu vực thành thị đạt 738.000đ gấp 2,06 lần so với khu vực nông thôn là 
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359.000đ.. Nếu so sánh mức chi tiêu cho đời sống giữa 20% hộ có mức chi tiêu cao nhất với 
20% hộ có mức chi tiêu thấp nhất thì hệ số chênh lệch có xu hướng tăng qua các năm: năm 
1999 là 4,2 lần; năm 2002 là 4,45 lần; năm 2004 là 4,45 lần và năm 2006 là 4,54 lần. 
 Chủ đề phân tầng mức sống ở khu vực nông thôn được nghiên cứu trong sự tương 
quan so sánh với khu vực đô thị, hoặc so sánh các vùng/miền trong cả nước. Nếu theo chiều 
từ miền nam ra miền bắc, từ đồng bằng lên miền núi, thì sự phân hóa ở các tỉnh phía nam rõ 
hơn ngoài bắc, đồng bằng rõ hơn miền núi. Nếu lấy đô thị làm tâm và theo chiều từ đô thị về 
nông thôn, về tiếp vùng sâu vùng xa, thì sự phân hóa ở đô thị diễn ra mạnh nhất, càng lan tỏa 
ra các vùng nông thôn xung quanh càng yếu dần, và hầu như còn phẳng lặng ở vùng miền núi. 
Theo nghiên cứu của giảng viên Lê Văn Toàn - Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2006 
thì chênh lệnh giữa vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam Bộ, cao gấp 
2,9 lần so với vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là vùng Tây Bắc (năm 2002 
con số này là 2,5 lần, năm 2004 là 3,1 lần). Vùng có mức chi tiêu đời sống cao nhất cả nước là 
Đông Nam Bộ (740.000đ) gấp 2,5 lần vùng có mức chi tiêu đời sống thấp nhất là Tây Bắc 
(296.300đ)   
- Thứ hai là cơ cấu lao động nghề nghiệp ở nông thôn:   
Đây là loại cơ cấu quan trọng, cho biết nông thôn có những vị trí xã hội nào dành cho các chủ 
thể hoạt động lao động, và thuộc về những ngành nghề lao động nào.   
Trong xã hội cổ truyền, lực lượng lao động ở nông thôn gắn với nghề sản xuất nông nghiệp và 
kỹ thuật lao động thấp, chủ yếu là lao động chân tay. Các ngành nghề khác phục vụ cho đời 
sống cũng phát triển nhưng nhìn chung vẫn chỉ nhỏ lẻ, không ổn định.   
Hiện nay, cơ cấu lao động nghề nghiệp ở nông thôn đang có rất nhiều biến đổi theo hướng 3 
xu hướng: a) Xu hướng đa dạng hóa (hỗn hợp) việc làm/nghề nghiệp, tức là người dân tìm 
kiếm mọi việc làm có thể được để tạo ra các nguồn thu nhập cho gia đình. b) Xu hướng kết 
hợp giữa các loại việc làm với nhau, tạo thành nhóm nghề liên hoàn hỗ trợ và phát huy hiệu 
quả lẫn nhau. c) Xu hướng chuyên môn hóa việc làm/nghề nghiệp, tức là đi sâu vào một nghề, 
yêu cầu có trình độ tay nghề cao hơn, hiệu quả kinh tế mang lại cũng lớn hơn. Nền tảng căn 
bản của 3 xu hướng trên vẫn là tư tưởng trọng nông nghiệp, lấy nông nghiệp làm gốc của cư 
dân nông thôn còn tồn tại khá nặng nề   
Ngoài ra, nói đến cơ cấu nông thôn còn phải xét đến cơ cấu dân số, cơ cấu xã hội của các 
nhóm-cộng đồng, cơ cấu văn hoá vv... Cơ cấu dân số cho ta biết cơ cấu tuổi, giới tính, cơ cấu 
văn hoá xã hội thể hiện sự khác biệt của các tiểu văn hoá tồn tại ở các dân tộc, các cư dân 
nông thôn... Những yếu tố này chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn trong thực tiễn. 
 b. Xã hội học nghiên cứu thiết chế xã hội ở nông thôn:   
- Thiết chế làng xã ở nông thôn   
Làng là từ chỉ đơn vị tụ cư nhỏ nhất nhưng hoàn chỉnh nhất của người nông dân Việt. Làng là 
một cộng đồng xã hội có tính tự quản chặt chẽ, có một khuôn mẫu văn hoá, lối sống và ứng 
xử của các thành viên phù hợp với khuôn mẫu đó.   
Quan niệm truyền thống VN cho rằng làng là một gia đình lớn, một xã hội thu nhỏ nên nó có 
những đặc trưng riêng, hình thành trên nguyên lý cùng cội nguồn và cùng chỗ, là hình thức 
công xã nông thôn với nsự tự quản chặt chẽ. Làng không phải là một vùng địa lý mà ai muốn 
đến hay muốn đi khỏi cũng được. Làng là một tụ điểm quần cư lâu đời, tạo nên thứ bậc theo 
các dòng họ với những khuôn mẫu hành vi mà cư dân phải tuân thủ.   
Cơ cấu làng thể hiện bao gồm ban quản lý Làng và các Đoàn thể. Ban quản lý làng là những 
người làm nhiệm vụ quản lý làng, trogn đó người đứng đầu là trưởng thôn hay trưởng bản, 
trưởng ấp vv...Ban quản lý làng thường gồm những cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng được dân 
bầu ra và được đại diện chính quyền là ông chủ tịch xã công nhận. Họ thực thi song song hai 
nhiệm vụ, một mặt thực hiện tính chất tự quản của làng, mặt khác thực thi những chỉ thị của 
chính quyền đến những người dân trong làng. Họ chịu trách nhiệm điều hành các thành viên 
trong làng, thực thi những nghĩa vụ của các thành viên trong cộng đồng làng xóm. Họ thực thi 
theo các quy định của làng (hương ước mới). Quy chế dân chủ cơ cở ở xã theo Nghị định số 
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29 /1998 ngày 11 tháng 9 năm 1998 do Chính phủ ban hành đã coi Ban quản lý làng là đại 
diện tiêu biểu cho quyền lợi và nghĩa vụ của người dân nông thôn.   
Các Đoàn thể nông thôn: Đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Hội phụ lão, Hội nông 
dân, hội khuyến nông, Hội phụ nữ, hội hưu trí vv... Trong thời kỳ đổi mới, các đoàn hội có vai 
trò xã hội quan trọng trong hệ thống tổ chức xã hội nông thôn. Các tổ chức thực hiện việc 
quản lý nhóm, tác động đến nhận thức cũng như tư tưởng của các thành viên. Như tổ chức 
Đoàn thanh niên hướng các thành viên của nó thực hiện nếp sống lành mạnh, đúng Pháp luật.   
Hương ước làng biểu hiện rõ nét nhất vai trò của thiết chế làng: Là những quy định riêng của 
làng với những hoạt động và những hành vi của các thành viên trong làng. Hương ước là hệ 
thống các luật tục xây dựng trên cơ sở những mối quan hệ giữa các thành viên trong làng với 
nhau, giữa thành viên trong làng với nhau, giữa thành viên trong làng với nhau, giữa thành 
viên với cộng đồng, giữa các cộng đồng nhỏ trong làng và cộng đồng làng. Nó không đối lập 
với luật pháp nhà nước mà tồn tại song song cung luật pháp Nhà nước. Mỗi hương ước đều 
tập trung vào nội dung quy định sau: Chế độ ruộng đất, quy ước khuyến nông, bảo vệ đất môi 
trường, quy ước tổ chức xã hội và trách nhiệm của cư dân... với chế độ thưởng phạt được quy 
định một cách chặt chẽ. Ở làng Tam sơn (Tiên sơn - Hà Bắc cũ) hương ước soạn năm 1911 
chỉ rõ vào ngày 23-24-25 hàng năm, cư dân trong làng từ 17 - 49 tuổi phải đi lấp chỗ sạt lở tại 
3 ngọn núi Tam Sơn, nơi có miếu thờ Sơn Thần, nếu ai không đi thì 50 tuổi việc lên lão làng 
bị đình lại.   
Dư luận xóm làng là công cụ để kiểm soát việc thực hiện hương ước của cư dân trong làng. Ở 
nông thôn, cá nhân ngay từ khi lọt lòng đã bị cột chặt vào "bầu không khí làng". Các thành 
viên của làng sống và cư xử với nhau theo phương châm "sợ tiếng để đời", "Trăm năm bia đá 
thì mòn - Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Dư luận XH có ảnh hưởng vô cùng lớn. 
 Tóm lại, làng Việt là một thiết chế độc đáo, thực hiện quản lý cư dân bằng hương ước 
và luật pháp. Với tính chất tự quản chặt chẽ, thiết chế làng đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình phát triển của đất nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay.   
- Thiết chế dòng họ là một nhóm xã hội không chính thức của những người cùng huyết thống. 
Với những tông pháp nghiêm ngặt, dòng họ tác động đến hành vi của các cá nhân, tạo nên mô 
hình quan hệ xã hội dòng họ hết sức chặt chẽ. Một cá nhân trong dòng họ mỗi khi làm một 
việc gì sai trái thì sẽ bị dòng họ phê phán, thậm chí bị anh em bà con bài trừ, hiếu hỉ họ cũng 
không đến.   
- Thiết chế pháp luật ở nông thôn:   
Thiết chế pháp luật ở nông thôn là chỉ hệ thống pháp luật ở nông thôn bắt buộc cư dân phải 
tuân thủ nhằm duy trì trật tự xã hội thể hiện bằng các văn bản pháp quy do Nhà nước và 
Chính phủ ban hành. Thiết chế pháp luật trước hết là hệ thống pháp luật Nhà nước triển khai 
cho mọi thành viên tuân thủ, thể hiện bằng các văn bản pháp quy, những điều luật được Nhà 
nước và Chính phủ ban hành. VD: Luật Đất đai, Quy chế dân chủ Nông thôn...   
c. Xã hội học nghiên cứu về văn hóa nông thôn:   
Văn hoá là sản phẩm của con người hình thành trong một quá trình lịch sử và được tích luỹ 
qua nhiều thế hệ, mang tính lịch sử và tạo ra văn hoá một bề dày, một chiều sâu. Văn hoá 
nông thôn là toàn bộ di sản văn hoá mà con người tích luỹ và tạo dựng thành nền văn hoá 
chung trong cộng đồng nông thôn.   
Văn hoá nông thôn là tập hợp những chân lý, giá trị, chuẩn mực, mục tiêu mà mọi người trong 
xã hội nông thôn cùng nhau chia sẻ trong hoạt động hang ngày của họ.Cộng đồng nông thôn 
trong quá trình lao động sản xuất nông nghiệp và sinh sống đã hợp nhất với nhau tạo nên một 
bản sắc văn hoá mang tính thuần nhất mang đậm nét dân gian. Ngoài nền văn hoá Việt nam, 
tồn tại những nét văn hoá nhóm đặc sắc theo vùng miền như: Văn hoá Tây bắc, văn hoá Tây 
Nguyên, Văn hoá dân tộc Thái, Văn hoá dân tộc Tày vv...   
Trong đó, văn hóa vật thể (Văn hoá vật chất ) là những sản phẩm lao động người nông thôn 
tạo ra nhằm thoả mãn nhu cầu văn hoá của họ. Thể hiện là Đình, đền, chùa, miếu, quy hoạch 
nhà cửa, điện đường trường trạm, thuỷ lợi, kênh mương, cống làng, điếm canh.... Đình- nơi 
hội họp của làng. Chùa- nơi đi lễ. Miếu - nơi thờ cúng quỷ thần. Nhà thờ họ- nơi hội họp giỗ 



77 
 

chạp của dòng họ. Bàn thờ trong gia đình - thờ cúng gia tiên vv... Văn hoá vật chất còn là cây 
đa, con đò, ngôi nhà người dân ở, hay con đường làng quanh co...hay chiếc khố, chiếc khăn, 
chiếc yếm đào...Nhà của người Việt không chia thành những buồng nhỏ như Phương Tây, 
giữa hai nhà thì ngăn bằng rặng cây (dâm bụt, mùng tơi...), xén thấp để hai bên dễ nói chuyện 
với nhau, khi cần thì sang thăm nhà nhau. Ở Tây Nguyên, ngôi nhà Rông là nơi hội họp của 
cả buôn vào những ngày lễ...Hay ở các làng quê, có cổng làng, có luỹ tre, có điếm canh đê 
hoặc làm ma cho những người chết đuối vv...Như vậy, có thể nói văn hoá vật chất nông thôn 
vô cùng đa dạng và phong phú, mang đậm nét bản sắc, không thể lẫn vào bất kỳ một nền văn 
hoá nào khác.   
Văn hóa phi vật thể (Văn hoá tinh thần) đáp ứng nhu cầu văn hoá, hình thành khuôn mẫu để 
củng cố hành vi ứng xử, lối sống của các thành viên. Thể hiện là các phong tục tập quán, các 
loại hình nghệ thuật lễ hội của từng địa phương... Phong tục tập quán nông thôn Việt nam vô 
cùng đa dạng và phong phú thể hiện ở nhiều lĩnh vực như ma chay, cưới hỏi. Thời Hùng 
Vương thì khi đám cưới đôi trai gái trao nhau một nắm đất và một gói muối, nắm đất tượng 
trưng cho lời nguyền gắn bó với đất đai, gói muối tượng trưng cho tình nghĩa đậm đà. Hay 
một số làng vẫn duy trì phong tục nộp cheo cho làng "Nuôi lợn thì phải vớt bèo- Lấy vợ thì 
phải nộp cheo cho làng - Lấy vợ mười heo không cheo cũng mất" vv... Trong tục ma chay 
nông thôn những nét riêng biệt, có tục "cha đưa mẹ đón" (tang cha đi sau, tang mẹ đi giật lùi 
về phía đầu quan tài), tục áo tang cha thì mặc đằng sống lưng ra, tang mẹ thì mặc sống lưng 
vô. Hay tục xây dựng nhà mồ ở Tây Nguyên vv...Trong tín ngưỡng tôn giáo cũng đa dạng: 
Một số vùng nông thôn vẫn duy trì thờ cúng sùng bái tự nhiên như thờ Giàng, thờ Bà Đất Bà 
Nước của một số dân tộc Phía Bắc. Miền Bắc thì thờ Thổ công, Miền nam thay thổ công bằng 
Ông Địa, Thần Tài vv...Người Khơmú có tục thờ quả hồ lô vì họ quan niệm thần Hồ lô sinh ra 
người Khơ mú. Trong nhà người Khơ mú luôn có thờ một quả Hồ lô, không giống người Kinh 
đặt quả hồ lô trên gác bếp lấy giống. Trong phong tục lễ hội, cũng được coi là lĩnh vực văn 
hoá truyền thống của nông thôn Việt nam. Lễ hội duy trì những phong tục tập quán như Hội 
làng, Hội Buôn vv... và cũng là nơi lưu giữ lại những nét văn hoá dân gian cổ truyền. VD: Hội 
Đền Hùng gắn với Hát xoan, hội Lim gắn với hát quan họ, Hội Chăm ở Sóc Trăng gắn với 
đua ghe, Hội Đồ Sơn gắn với thi chọi trâu, Hội dân tộc H'mông gắn với ném còn, thổi khèn 
vv... Có thể nói văn hoá tinh thần cư dân nông thôn vô cùng đa dạng, các em có thể tìm hiểu 
thêm ở vùng mình đang sống. 
 VH nông thôn được chia làm 6 vùng:   
+ Vùng VH Tây Bắc.   
+ Vùng VH Việt Bắc.   
+ Vùng VH châu thổ ĐB Bắc Bộ.   
+ Vùng VH Trung bộ.   
+ Vùng VH Tây Nguyên.   
+ Vùng VH ĐB Nam Bộ.   
Mỗi vùng nông thôn trên có những nét văn hoá riêng trong tổng thể nét nổi bật riêng về văn 
hoá Việt nam. Nói đến văn hoá Tây Nguyên là nói đến văn hoá cồng chiêng và nhà Rông, văn 
hoá Việt Bắc thì rất đa dạng và phong phú với những nét riêng của cộng đồng dân tộc Thái, 
Mường, Dao, H'mông... với nét đặc trưng là hát và múa. Múa xoè là múa của người Thái 
Trắng, múa khèn là của người H'mông, múa lắc mông, múa lượn eo của người Xinhmul và 
người Khơmú, Múa Xạp là điệu múa phổ biến ở vùng Tây bắc vv...   
d. Xã hội học nghiên cứu lối sống ở nông thôn:   
Lối sống là tổng thể những nét căn bản đặc trưng hoạt động sống hàng ngày của các cá nhân, 
các nhóm và các tập đoàn trong những điều kiện nhất định về mặt lịch sử nhằm thể hiện họ về 
mọi mặt. Với tư cách là một thực thể xã hội. Nông thôn, một cộng đồng dân cư chiếm hơn 80 
% dân số Việt nam, có một lối sống mang tính chất đặc thù:   
XHH nghiên cứu những điều kiện tự nhiên và xã hội đã tạo nên lối sống cư dân nông thôn: 
Nông thôn Việt nam gắn với nền Nông nghiệp lâu đời, các ngành nghề khác có nhưng vẫn 
chưa phát triển mạnh. Điều đó có nghĩa là cư dân nông thôn Việt nam sống trong quan hệ chặt 
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chẽ với tự nhiên. Việc ứng xử với môi trường tự nhiên đã tạo ra hai khả năng: những gì có lợi 
cho mình thì con người tận dụng và những gì là khó khăn thì phải ra sức ứng phó. Từ những 
thói quen đó, lối sống nông thôn cũng hình thành, tạo nên một bức tranh rất đa dạng.   
XHH nghiên cứu những nét đặc trưng của lối sống nông thôn. 
 Lối sống cư dân thích nghi với điều kiện nghèo khó, đề cao tính tiết kiệm. Người dân 
nông thôn quen với tính tự cung tự cấp, cơ cấu bữa ăn thiên về thực vật: "ăn không rau như 
đánh nhau không có người gỡ, ăn không rau như nhà giàu chết không kèn trống"... Ngay cả 
đồ uống cũng chỉ dùng cuốc lủi chưng cất từ gạo ngon quê nhà, hay thuốc lào, hái lá phơi khô 
rồi cho vào điếu mà hút. Người dân nông thôn sống rất tiết kiệm "có dưa, chừa rau, có cà thì 
tha gắp mắm, thịt cá là hoa, tương cà là gia bản. Ngày nay, mức sống được cải thiện nhưng 
đặc tính này vẫn tồn tại trong mỗi người dân nông thôn.   
Lối sống đề cao tính cộng đồng tạo thành từ nền sản xuất nông nghiệp và quá trình chống chọi 
với thiên tai, biểu hiện cụ thể bằng cách sống coi trọng tình nghĩa, coi trọng chữ tâm, chữ tín 
đạo hiếu nghĩa, thậm chí nhiều lúc hơi cục bộ.   
Tính cục bộ của lối sống nông thôn thể hiện rõ nhất ở cách sống "Phép vua thua lệ làng", 
nhiều khi những hủ tục vẫn cứ tồn tại mặc dầu nó là hình thức không tuân thủ pháp luật. Tục 
nộp cheo cho làng tại một số vùng quê vẫn duy trì mặc dù nhà nước đã có quy định cấm tục lệ 
này, hay tục tảo hôn, tục trọng nam khinh nữ, thói quen không coi trọng giờ giấc vv...là cách 
sống cần phải thay đổi cho cư dân nông thôn. Tính cộng đồng của cư dân nông thôn thể hiện 
rõ nét, riêng biệt so với đô thị. Người nông thôn dù bận việc đồng áng nhưng vẫn duy trì ăn 
chung cả nhà, có việc làng việc nước bận mấy cũng phải đi. Những người dân luôn giữ hoà 
khí với nhau "bán anh em xa mua láng giềng gần", hay khi đi đâu ngày lễ tết cũng về quê 
hương lo việc hiếu hỉ..   
Người nông thôn coi trọng tình nghĩa, coi trọng chữ tâm chữ tín và đạo hiếu. Nhiều khi cho 
nhau vay mượn của cải họ cũng chỉ thoả thuận bằng miệng.   
XHH nghiên cứu tác động lối sống cư dân nông thôn đến xã hội nông thôn. Những đặc trưng 
trong lối sống cư dân nông thôn đều có những mặt tích cực và những mặt tiêu cực nhất định.   
Mặt tích cực thể hiện trên một số góc độ như: lối sống tiết kiệm đi liền với tư tưởng sống lành 
mạnh làm cho con người biết quý trọng giá trị lao động và nâng cao tinh thần trách nhiệm với 
thế hệ con cháu. Lối sống cộng đồng là sợi dây đoàn kết cộng đồng nông thôn, tạo nên sự chia 
sẻ giữa người dân với nhau. Người nông thôn quan niệm "một miếng khi đói bằng một gói khi 
no", " Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc khó khăn đỡ đần", "bầu ơi thương lấy bí 
cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" vv...Lối 
sống đề cao tính hiếu nghĩa, chữ tâm là truyền thống tốt đẹp của người dân VN. Trong các 
làng xã, truyền thống tôn sư trọng đạo, kính lão đắc thọ thể hiện rõ nét trong mọi biểu hiện 
của đời sống. Hay một cư dân trong làng xóm có ma chay hiếu hỉ cả làng xúm lại mỗi người 
giúp một tay.   
Bên cạnh đó, chính lối sống này cũng thể hiện một số nét tiêu cực sau đây, lối sống tiết kiệm, 
hà tiện hạn chế những tính toán kinh tế của cư dân nông thôn, ngăn chặn quá trình dịch vụ hoá 
nền kinh tế nông thôn, chất lượng cuộc sống khó cải thiện vv...Cách tính toán chặt chẽ sẽ 
khiến người nông thôn trở nên bủn xỉn, hạn chế quan hệ xã hội. Hoặc trong quá trình đổi mới 
nền kinh tế hiện nay, mức độ tiêu dùng thấp là hố sâu ngăn cản người dân nâng cao chất 
lượng cuộc sống.   
Lối sống cục bộ ảnh hưởng đến việc thực thi quản lý nhà nước và tạo nên những mâu thuẫn 
cục bộ.: Một quốc gia chỉ có thể được coi là văn minh nếu cư dân quốc gia đó sống và làm 
việc theo luật pháp. Trong quá trình đổi mới nông thôn, nếu cư dân không dung hoà được các 
mối quan hệ sẽ dẫn đến những cuộc xung đột giữa các cư dân với nhau. 
 Lối sống hoang dã dẫn đến coi thường luật pháp của một số vùng nông thôn vùng sâu 
vùng xa cũng khá phổ biến.   
Tóm lại, xã hội hiện đại, bên cạnh những cái mới đang nảy sinh và phát triển, những giá trị 
truyền thống của xã hội nông thôn VN vẫn được duy trì và củng cố. Vượt qua luỹ tre làng để 
nghiên cứu các phong tục tập quán, tín ngưỡng, cơ cấu xã hội, văn hoá... trên cơ sở đó hoạch 
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định những chính sách xã hội phù hợp nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân nông thôn luôn là mục tiêu của các nhà nghiên cứu XHH nói riêng, toàn Đảng toàn 
dân ta nói chung. 
CÂU HỎI ÔN TẬP:   
1. Anh (chị) hãy phân tích cơ cấu lao động nghề nghiệp trong nông thôn Việt nam hiện nay? 
Anh (chị) đánh giá vai trò của ngành nông nghiệp ở nông thôn nước ta nhiện nay như thế nào 
khi sự chuyển đổi lao động nghề nghiệp ở nông thôn hiện đang diễn ra theo xu hướng giảm số 
lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng số lượng lao động trong lĩnh vực công 
nghiệp và dịch vụ.   
2. Anh (chị) hãy trình bày khái niệm nông thôn dưới góc độ xã hội học? Khi nghiên cứu về 
nông thôn, xã hội học Việt nam quan tâm nghiên cứu những nội dung cơ bản nào?   
3. Anh (chị) hãy trình bày khái niệm và những đặc trưng cơ bản của nông thôn? Khi nghiên 
cứu về nông thôn, xã hội học Việt nam quan tâm nghiên cứu những nội dung cơ bản nào?   
4. Anh (chị) hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của nông thôn dưới góc độ xã hội học? 
Theo anh (chị), trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hiện nay, những đặc 
trưng đó của nông thôn đang biến đổi như thế nào?   
5. Hãy phân tích những nội dung cơ bản của xã hội học nông thôn? Trong thời kỳ Đảng và 
Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, theo anh (chị) ban quản lý làng 
có vai trò như thế nào? 
8.2. XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ   
Cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, công nghiệp hoá và quá trình đô thị hoá mạnh mẽ đã làm 
nảy sinh vô số những vấn đề xã hội tiêu cực và phức tạp tại các đô thị và vì vậy đã thu hút sự 
chú ý của các nhà xã hội học của Phương Tây. Cho đến nửa sau thế kỷ 20, phần lớn cư dân ở 
các nước phát triển phương Tây đều sống ở đô thị và văn hóa đô thị đang chi phối mọi mặt 
hoạt động đời sống của họ. Càng về sau này, tầm quan trọng của các đô thị trong xã hội hiện 
đại càng được nhận thức rõ rệt hơn. Chính điều này đã thúc đẩy các nhà xã hội học đô thị cố 
gắng mô tả và lý giải nhiều các vấn đề trong cấu trúc và lối sống đô thị.   
Xã hội học đô thị được xem như là một chuyên ngành nhiều tuổi nhất của xã hội học. Nó ra 
đời vào đầu thế kỷ 20 gắn liền với quá trình công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa. Từ những năm 
1920, Châu Âu và Bắc Mỹ hình thành môn học Xã hội học về đời sống đô thị (sociology of 
urban life), hay xã hội học đô thị (urban sociology). Tại các nước phát triển (Anh, Pháp, Đức, 
Mỹ ) có nhiều trường và viện nghiên cứu, khảo sát, công bố nhiều ấn bản về đề tài xã hội học 
đô thị.   
Hội nghị đầu tiên của xã hội học đô thị được nhóm họp lần đầu tiên vào năm 1953 tại Đại học 
Columbia (Mỹ), với sự tham gia của nhiều nhà xã hội học trên thế giới. Đến năm 1956, một 
hội thảo khoa học được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) với chủ đề "Vấn đề phát triển đô thị, 
các nhân tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng tới đời sống đô thị các nước Châu Á" đã nói lên tầm 
quan trọng của xã hội học đô thị trong quá trình phát triển nhanh chóng của xã hội. 
 Ban đầu XHH Đô thị có đối tượng nghiên cứu hết sức rộng, theo A. Boskoff trong 
cuốn sách "Xã hội học về các vùng đô thị" (1962) hệ vấn đề nghiên cứu của xã hội học đô thị 
bao gồm: "Gia đình và hôn nhân, giáo dục trẻ em, tội phạm, đặc biệt là tội phạm trẻ em, sự di 
cư, vấn đề chủng tộc, người gia, sức khoẻ tâm lý, giai cấp xã hội, tôn giáo học vấn và các xu 
hướng trong các đời sống xã hội-đó là phạm vi các vấn đề xã hội học đô thị nghiên cứu". Điều 
này cho thấy trong các xã hội đô thị hóa cao, hệ vấn đề của xã hội học đô thị là rất gần gũi với 
hệ vấn đề chung của xã hội.   
Chuyên ngành xã hội học đô thị ra đời trong bối cảnh xã hội đang diễn ra sự phân biệt xã hội 
cổ truyền và sự phát sinh xã hội đô thị hiện đại (một xã hội rộng lớn, không thuần nhất, phát 
triển và biến đổi với tốc độ chưa từng thấy). Các nhà xã hội học đô thị cố gắng đi sâu vào tìm 
hiểu bản chất của những sự chuyển đổi này, tìm hiểu cơ cấu của xã hội đô thị, qua đó lý giải 
cơ sở khoa học và bản chất của đô thị, cộng đồng đô thị và đời sống đô thị. 
Với sự phát triển của nghiên cứu thực nghiệm, đặc biệt với sự phát triển của xã hội học đô thị 
Mỹ, đối tượng nghiên cứu được khu biệt hóa cụ thể hơn, rõ hơn. Ngày nay có nhiều định 
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nghĩa khác nhau về xã hội học đô thị nhưng định nghĩa chung nhất coi xã hội học đô thi một 
là một lĩnh vực nghiên cứu của XHH, nghiên cứu bản chất của cơ cấu và quá trình đô thị hóa, 
trong đó nêu rõ những ảnh hưởng, tác động qua lại của các quá trình này tới các tổ chức cá 
nhân và cộng đồng dân cư đô thị nói chung.. 
8.2.1. Khái niệm đô thị   
Các đô thị tồn tại ở khắp các quốc gia song vẫn không có một sự thống nhất hoàn toàn giữa 
các quốc gia về cách hiểu thế nào là một đô thị.Theo nghĩa chung nhất, đô thị là nơi quần cư 
của đa số dân cư hoạt động thương nghiệp, công nghiệp hoặc hành chính hay đô thị là vùng 
lãnh thổ mà cuộc sống của dân cư được tổ chức xung quanh hoạt động phi nông nghiệp. 
Đây là định nghĩa dựa trên đặc trưng cơ bản nhất của đô thị ngoài ra còn có các định nghĩa 
dựa trên chức năng chính trị của các đô thị, qui mô dân số hoặc tổ chức kinh tế xã hội của đô 
thị. Phân loại đô thị chủ yếu dựa vào độ lớn của dân số, ví dụ thành phố 10 triệu dân lớn hơn 
thành phố 8 triệu dân.   
8.2.2. Đặc trưng của đô thị   
Thứ nhất: có số dân tương đối đông, mật độ dân số cao và không thuần nhất: ví dụ Bombay: 
125,000 người/ dặm vuông. New York: 10 000 người/km2  
Thứ hai: Đa số dân cư hoạt động phi nông nghiệp 
Thứ ba: Cơ sở hạ tầng phát triển (hệ thống cấp thoát nước, bệnh viện trường học, đường giao 
thông) 
Thứ tư: Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của một nước, giữ vai trò chủ đạo đối 
với các vùng nông thôn xung quanh và toàn xã hội nói chung. 
Thứ năm: là môi trường trực tiếp tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển xã hội và 
cá nhân. 
Ở Việt nam, theo qui định hiện hành, điểm dân cư được coi là đô thị khi có dân số tối thiểu từ 
4000 người trở lên, trong đó ít nhất 65% dân cư phi nông .   
8.2.3. Cấu trúc của đô thị   
Từ góc độ xã hội học, mọi đô thị đều được cấu tạo từ 2 nhóm thành tố chủ yếu là:   
- Thành tố không gian vật chất: môi trường không gian hình thể do con người tạo ra: Kiến 
trúc, qui hoạch, cảnh quan đô thị, cơ sở hạ tầng, và điều kiện khí hậu sinh thái, tự nhiên. 
 - Các thành tố tổ chức - xã hội: Cộng đồng dân cư sinh sống ở đô thị và những thể chế 
luật lệ hiện hành tại đó. 
Trên thực tế hai nhóm thành tố này không thể tách rời nhau và được hiểu trong mối quan hệ 
giữa một bên là môi trường sống, điều kiện sống với một bên là những con người hoạt động 
trong đó. Các môn khoa học nghiên cứu về đô thị đều nhằm bảo đảm cho sự vận hành và phát 
triển của các đô thị, bao[ưr đảm sự liên kết tối ưu giữa hai thành tố cấu thành đô thị nói trên. 
Lịch sử của nhân loại đã chứng minh các đô thi lớn thường đóng vai trò là các trung tâm kinh 
tế chính trị thương mại của xã hội, các đô thị luôn giữ vai trò đầu tàu trên con đường đi tới 
văn minh và tiến bộ. Ngày nay quá trình đô thị hóa đang diễn ra một cách mạnh mẽ trong các 
quốc gia trên thế giới, việc tăng cường hiểu biết về đời sống đô thị có vai trò quan trọng trong 
quá trình phát triển của đô thị và phát triển của xã hội nói chung.   
8.2.4. Sự hình thành và phát triển của đô thị   
Quá trình hình thành và phát triển đô thị gắn liền với lịch sử phát triển của xã hội loài người. 
Sự ra đời của đô thị là kết quả của sự phát triển của lực lượng sản xuất, của sự phân công lao 
động xã hội ngày càng sâu sắc và của sự thay đổi về quan hệ sản xuất. Cho tới nay, người ta 
cho rằng đô thị phát triển qua ba cuộc cách mạng:   
a. Cuộc cách mạng đô thị lần thứ nhất   
Cách mạng đô thị lần thứ nhất diễn ra vào thời kỳ cuối của công xã nguyên thuỷ. Đô thị hình 
thành gắn với cuộc phân công lao động xã hội lớn lần thứ hai, khi thủ công nghiệp tách khỏi 
nông nghiệp. Thủ công nghiệp trở thành một ngành sản xuất chính tồn tại bên cạnh ngành 
nông nghiệp. Trong xã hội nông nghiệp truyền thống xuất hiện những nơi tập trung thợ thủ 
công và các hoạt động sản xuất thủ công nghiệp, trao đổi, buôn bán trên những phạm vi 
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không gian nhất định. Đó là những đô thị đầu tiên được hình thành và phát triển cho tới ngày 
nay.  
Đặc điểm của các đô thị thời kỳ này là số lượng đô thị còn ít; dân cư ở đô thị còn thưa thớt; đô 
thị chỉ thực hiện chức năng là trung tâm hành chính, thương mại, buôn bán. Chưa phải là 
những trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội. 
Đô thị phát triển rất chừng mực trong các xã hội chiếm hữu nô lệ và phong kiến. Thành thị 
trong các xã hội này chủ yếu là những nơi tập trung thợ thủ công, và các đền đài, lăng tẩm của 
vua chúa hay nói đúng hơn là các thành luỹ bảo vệ giai cấp thống trị.   
b. Cuộc cách mạng đô thị lần thứ hai   
Cách mạng đô thị lần thứ hai bắt đầu từ giữa thế kỷ 18, là hệ quả tất yếu của quá trình công 
nghiệp hoá tư bản chủ nghĩa xuất phát từ Tây Âu (Anh, Pháp) lan dần khắp Châu Âu, sau đó 
là Bắc Mỹ. Từ thời kỳ này, quá trình đô thị hoá trở thành một hiện tượng xã hội nổi bật trong 
lịch sử phát triển của nhân loại. Sự phát triển đô thị gắn liền với cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật, với sự phát triển của nền sản xuất đại cơ khí. Nền công nghiệp quy mô lớn này đã đẩy 
nhanh quá trình đô thị hoá cùng với sự tích tụ dân cư, phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng. 
Đô thị do cuộc cách mạng này đem lại phát triển theo hai chiều: Chiều rộng và chiều sâu. 
Cuộc cách mạng đô thị lần hai bắt đầu bằng việc phát triển theo chiều rộng, từ giữa thế kỷ 18 
cho đến những năm 50 của thế kỷ 20. Sự phát triển đô thị theo chiều rộng có dấu hiệu nổi bật 
là: số lượng đô thị mới ngày càng nhiều, tồn tại dưới nhiều hình thức như thành phố, thị xã, 
thị trấn, đồng thời số lượng dân cư cũng ngày càng tập trung đông đúc vào các đô thị. Sự phát 
triển đô thị theo chiều rộng đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ chuyển sự phát triển đô thị 
sang chiều sâu. 
 Sự phát triển đô thị theo chiều sâu bắt đầu từ những năm 50 của thế kỷ 20 cho đến 
nay. Đô thị phát triển theo chiều sâu, gắn liền với việc nâng cao vai trò của đô thị, cải thiện 
điều kiện sống của người dân đô thị và sự mở rộng ảnh hưởng của lối sống đô thị. Sự phát 
triển đô thị theo chiều sâu được tiến hành khi sự phát triển theo chiều rộng đã làm nảy sinh 
những vấn đề xã hội cần phải giải quyết như nạn ô nhiễm môi trường, sự khan hiếm nhà ở, 
thất nghiệp, tệ nạn xã hội... Phát triển đô thị theo chiều sâu nhằm tìm lối ra cho những vấn đề 
trên và cải thiện điều kiện sống của dân cư đô thị, quy hoạch phát triển đô thị theo hướng văn 
minh, hiện đại.   
c. Cuộc cách mạng đô thị lần thứ ba   
Cách mạng đô thị lần thứ ba diễn ra ở các nước thuộc thế giới thứ ba, trong các nước này hiện 
nay tỷ lệ dân đô thị chiếm khoảng 30% trong toàn bộ dân cư.   
Đặc điểm cơ bản của cuộc cách mạng đô thị lần thứ ba này là quá trình đô thị hoá diễn ra với 
tốc độ nhanh, phạm vi rộng ( trên 100 nước); sự tích tụ và gia tăng dân số quá nhanh, trong 
khi sự phát triển của không gian vật chất hình thể (cơ sở hạ tầng) không tương xứng với sự 
gia tăng dân số đô thị làm nảy sinh hiện tượng đô thị hoá quá tải . Đây chính là nguyên nhân 
của một loạt các hiện tượng xã hội như nạn khan hiếm nhà ở, sự phân hoá giàu nghèo, tệ nạn 
xã hội, ô nhiễm môi trường.  
Hiện nay, nhiều thành phố lớn trên thế giới (thành phố trên 10 triệu dân) đều thuộc về các 
nước thứ ba như Thượng Hải, Bombay, Cancuta, Rio de Janneiro...Năm 1960 có 19 thành phố 
trên 4 triệu dân trong đó có 9 thành phố ở các nước thế giới thứ ba, Năm 2000 có 50 thành 
phố như vậy và cũng có 35 thành phố ở các nước thế giới thứ ba. Dự báo đến năm 2025 sẽ có 
114 trên tổng số 135 thành phố trên 4 triệu dân nằm tại các nước thế giới thứ ba.   
Sự gia tăng dân số trong các thành phố ở các nước thế giới thứ ba cũng nhanh hơn ở các nước 
phát triển. Từ 1950 đến 1980, các thành phố ở các nước đang phát triển có dân số tăng gấp 4 
lần: từ 285 triệu (1950) lên 1, 13 tỉ ( 1985). Trong khi đó các thành phố ở các nước phát triển 
có dân số tăng gấp 2 lần: từ 450 triệu (1950) lên 840 triệu (1985). Tính trung bình từ 1920 đến 
1980 dân cư đô thị ở các nước đang phát triên tăng 10 lần (từ 100 triệu lên 1 tỉ) (Báo cáo 
thường niên của FORD, 2005) 
8.2.5. Nội dung chủ yếu của xã hội học đô thị   
a. Nghiên cứu quá trình đô thị hoá 
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- Khái niệm đô thị hoá   
Hiểu theo nghĩa chung nhất: đô thị hoá là quá trình tập trung dân cư ngày càng đông vào đô 
thị và nâng cao vai trò của thành thị đối với sự phát triển xã hội. 
Đô thị hoá hiểu theo chiều rộng là sự phát triển của các thành phố với những dấu hiệu đặc 
trưng là sự tăng số lượng các thành phố và tăng dân cư thành thị. 
Đô thị hoá hiểu theo chiều sâu là một quá trình KT -XH gồm nhiều mặt mà dấu hiệu đặc 
trưng là tập trung, tăng cường và phân hoá các hoạt động của thành thị, các cơ cấu không gian 
mới của thành thị và sự nâng cao vai trò của đô thị, cải thiện đời sống của người dân đô thị 
cũng như phổ cập rộng rãi lối sống thành thị. 
- Đặc trưng của quá trình đô thị hoá 
Về kinh tế, bao gồm quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại hóa, trong đó có 
những thay đổi trong cơ cấu lao động và những thay đổi về tỉ lệ phát triển kinh tế theo ngành 
(tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỉ trọng của các ngành nông nghiệp 
trong cơ cấu và khối lượng GDP). 
 Về xã hội, quá trình đô thị hóa bao gồm trong đó những biến đổi trong phương thức 
hay hình thức cư trú của nhân loại; những thay đổi lớn trong các quan hệ xã hội, các mô hình 
hành vi và ứng xử tương ứng với điều kiện sống công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa. 
Quá trình đô thị hóa làm tăng thêm sự đa dạng về xã hội và về văn hóa. Con người trong quá 
trình đô thị hóa ngày càng cơ động (dễ chuyển dịch theo vùng địa lý theo cơ cấu xã hội, theo 
địa điểm và tính chất lao động, và những điều kiện văn hoá sinh thái). 
Về dân số, Đô thị hoá có liên quan chặt chẽ với sự phân bố dân cư ngày càng tập trung trong 
các khu đô thị. Cơ cấu lứa tuổi, giới thay đổi nhiều, tỉ lệ sinh đẻ giảm thấp, số nhân khẩu bình 
quân trong gia đình giảm đi. 
Về sinh thái, trong quá trình đô thị hoá, môi trường có nhiều thay đổi trong phạm vi các thành 
phố và các vùng lân cận khiến cho cảnh quan thiên nhiên biến đổi nhanh chóng. 
Xã hội học đô thị nghiên cứu quá trình đô thị hoá nêu rõ những ảnh hưởng tác động qua lại 
của các quá trình này tới các tổ chức, các cá nhân và các cộng đồng dân cư. Đồng thời chỉ ra 
xu hướng của quá trình đô thị hoá hiện nay: vai trò của khu vực dịch vụ và hoạt động nghiên 
cứu khoa học tăng lên.  
b. Nghiên cứu cơ cấu xã hội và lối sống của cộng đồng dân cư đô thị   
Cộng đồng dân cư đô thị thường lớn, phức tạp và không thuần nhất về mặt xã hội (có sự khác 
biệt về thành phần và nguồn gốc dân cư) hoạt động kinh tế chủ yếu dựa trên sản xuất công 
nghiệp và thương mại.   
Cơ cấu xã hội đô thị bao gồm các tiểu cơ cấu sau:   
- Cơ cấu nhân khẩu (dân số) xã hội đô thị   
- Cơ cấu xã hội nghề nghiệp   
- Cơ cấu quản lý hành chính, quyền lực   
- Tổ chức xã hội và các đoàn thể xã hội, các hội, nhóm tự nguyện   
- Cơ cấu mức sống (sự phân tầng xã hội) ở đô thị   
- Cơ cấu văn hóa - lối sống đô thị   
- Cơ cấu quần cư (sự chiếm lĩnh không gian, đất đai)   
Lối sống đô thị là một chủ đề nghiên cứu lớn trong xã hội học đô thị, nó vừa là một vấn đề lý 
thuyết, vừa là vấn đề nghiên cứu thực tiễn. Đặc trưng của lối sống đô thị phụ thuộc vào trình 
độ phát triển, mức độ đô thị hóa của các quốc gia. Do đó có nhiều quan niệm khác nhau về lối 
sống đô thị. Tuy nhiên có thể chỉ ra một số đặc trưng cơ bản của lối sống đô thị như sau:   
- Tính cơ động nghề nghiệp xã hội và không gian xã hội cao   
- Sự phụ thuộc của các hoạt động trong đời sống thường ngày vào các dịch vụ công cộng 
(trong sự đối lập với tính tự cung tự cấp ở nông thôn).   
- Phạm vi giao tiếp rộng, với cường độ cao, tính ẩn danh trong giao tiếp, suy giảm các giao 
tiếp truyền thống, sơ cấp, tăng cường các giao tiếp thứ cấp, theo chức năng, vai trò, theo sở 
thích... sự khoan dung đối với các khác biệt và các chuẩn mực.   
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- Nhu cầu về văn hóa - giáo dục đa dạng và ngày càng phong phú do nhu cầu về nghề nghiệp 
và thông tin đòi hỏi.   
- Việc sử dụng thời gian nhàn rỗi rất đa dạng, góp phần phát triển nhân cách, cá tình tự do cá 
nhân   
- Tính tích cực xã hội, ý thức công dân và các hoạt động xã hội của cá nhân được khuyến 
khích.   
c. Nghiên cứu vấn đề nhà ở đô thị   
Xã hội học nghiên cứu vấn đề nhà ở đô thị tập trung nghiên cứu các vấn đề như: 
 
 � Chính sách nhà ở: là những hoạt động mà các chính phủ tiến hành để cung cấp các 
dịch vụ nhà ở cho dân cư. Mục tiêu của các chính sách nhà ở của các quốc gia là để trợ giúp 
người nghèo, cải thiện các điều kiện nhà ở nói chung, tạo điều kiện dễ dàng cho các khả năng 
chi trả, ổn định sản xuất và hướng tới các mục tiêu xã hội khác.   
� Những đa dạng và sự biến đổi nhu cầu về nhà ở,   
� Gia tăng mức sống dân cư, phân tầng xã hội và phân vùng xã hội trong nhà ở   
� Sự biến đổi của lối sống đô thị và nhà ở   
� Gia đình đô thị và nhà ở   
� Tâm lý, nguyện vọng, nhu cầu về nhà ở của dân cư đô thị   
d. Nghiên cứu vấn đề qui hoạch và phát triển đô thị   
Qui hoạch đô thị là một công việc phức tạp, mang tính liên ngành và có ảnh hưởng trực tiếp 
hay gián tiếp tới phúc lợi của người dân đô thị. Bản hân các nhà qui hoạch đô thị cũng có khá 
nhiều quan niệm khác nhau về môn khoa học này. Từ góc độ xã hội học, qui hoạch đô thị 
cũng được mọi người quan niệm không giống nhau.   
Qui hoạch đô thị được coi là một quá trình nhằm đề xuất những kiến nghị giúp đỡ những 
người hữu quan tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề đô thị. Việc tìm hiểu mối quan hệ giữa các 
yếu tố của công tác quy hoach với việc cải thiện các vấn đề đô thị chính là cầu nối giữa xã hội 
học đô thị và quy hoạch đô thị. Có ba loại hình qui hoạch đô thị cơ bản:   
- Qui hoạch tổng thể và phân vùng đô thị   
- Qui hoạch đô thị và cải tạo đô thị   
- Qui hoạch thành phố mới.   
Quá trình qui hoạch đô thị cần thiết phải có những thông tin tốt nhất về cuộc sống và những 
đặc điểm kinh tế xã hội của các nhóm dân cư thuộc vùng được qui hoạch. Do đó cần thiết phải 
tiến hành các điều tra xã hội học đối với dân cư. Nội dung xã hội học của qui hoạch nằm ở 
nhiều bộ phận của qui hoạch, ở nhiều bước của quá trình lập qui hoạch. 
Trong lĩnh vực qui hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, các cuộc nghiên cứu, khảo sát xã hội 
học có khả năng đóng góp cho quá trình này trên các hướng sau đây:   
- Cung cấp bức tranh mô tả khái quát bối cảnh xã hội hiện thời ở các đô thị   
- Phân tích những tác động quản lý của các chính sách tới sự phát triển của đô thị   
- Phát hiện ra những tác động cụ thể của các nhân tố xã hội tới quá trình qui hoạch, xây dựng, 
cải tạo, quản lý đô thị, phục vụ trực tiếp cho việc giải quyết các nhiệm vụ thực tế.   
8.2.6. Quá trình đô thị hóa ở Việt nam   
Là một nước nghèo trong số các nước đang phát triển, Việt nam không thoát khỏi những đặc 
trưng có tính qui luật của quá trình đô thị hóa quá tải. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa ở 
nước ta còn có những đặc điểm mang tính đặc thù. Có thể sơ lược quá trình đô thị hóa ở Việt 
nam như sau:   
a. Thời kỳ phong kiến (trước 1858)   
Các thành thị Việt Nam thời kỳ này chủ yếu là các trung tâm hành chính và thương mại, được 
hình thành trên cơ sở những thành luỹ, lâu đài của vua chúa phong kiến trên những khu vực 
có điều kiện địa lý tự nhiên thuận lợi cho giao lưu buôn bán, như Thăng Long, Phố hiến, Hội 
An. 
Các thành thị phong kiến Việt Nam hình thành và phát triển không bắt nguồn từ phân công 
lao động xã hội mà là từ việc phân phối lại sản phẩm xã hội cho nhu cầu tiêu dùng của bộ 
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máy cai trị và nhu cầu giao lưu buôn bán. Thời kỳ này các thành thị không có được vai trò và 
địa vị kinh tế quan trọng đối với nông thôn và toàn xã hội nói chung. Về xã hội quan hệ làng 
xã chiếm ưu thế tuyệt đối. Các nhân tố cần thiết cho sự phát triển công nghiệp buôn bán và 
sản xuất hàng hoá nói chung rất yếu ớt. Giai đoạn này quá trình đô thị hoá ở Việt Nam có thể 
xem là chưa xảy ra. 
 b. Thời kỳ thuộc địa (1858-1954)   
Dưới thời thực dân Pháp, để tăng cường khai thác tài nguyên, thực dân Pháp đã xây dựng các 
đường giao thông quan trọng, mở mang các thành phố cũ, xây dựng các thành phố mới và các 
thương cảng. Thành thị Việt Nam thời kỳ này chủ yếu giữ vai trò là các trung tâm hành chính 
của bộ máy chính quyền thực dân phong kiến, là trung tâm thương mại phục vụ cho việc khai 
thác thuộc địa của Pháp. Tuy nhiên, công nghiệp ở các thành phố chưa phát triển để có thể 
thay đổi tính chất nông nghiệp thuần tuý của xã hội Việt Nam. Địa vị kinh tế xã hội của các 
thành phố quá yếu để thu hút dân cư từ nông thôn ra thành thị, nhưng đã có sự mở đầu cho 
quá trình đô thị hoá đất nước. 
c. Thời kỳ 1955 -1975   
Miền Bắc: thời kỳ này quá trình đô thị hoá được tăng cường, mạng lưới các thành phố dần 
dần được hình thành và phát triển có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển nông thôn và xã 
hội nói chung. Từ 1965, do ảnh hưởng của chiến tranh các công trình công nghiệp quan trọng 
và 1 phần dân cư ở thành phố được chuyển về nông thôn tạo ra sự giải tán tạm thời các đô thị. 
Miền Nam do hoạt động chiến tranh và chính sách của Mỹ- Nguỵ làm hàng triệu nông dân 
buộc phải dời bỏ làng quê trở thành người tị nạn kéo vào thành phố, tạo ra quá trình đô thị hoá 
cưỡng bức. Do kết quả của quá trình đô thị hóa cưỡng bức này, dân số đô thị miền Nam tăng 
từ 15% năm 1960 lên 60% vào đầu năm 1970. Dân số Sài Gòn từ 300 ngàn đã tăng tới 3 triệu 
người. Ở Đà Nẵng, dân số tăng từ 25 vạn lên 300 ngàn người . Dòng tị nạn liên tục đổ tràn 
vào Sài Gòn đã biến nó trở thành một thành phố có mật độ dân số cao nhất thời giới 34 000 
người/km2. 
d. Thời kỳ từ 1975 đến nay   
Sau chiến tranh, quá trình đô thị hóa dần dần lấy lại được nhịp độ bình thường. Nhiều thành 
phố mới ra đời, nhiều điểm dân cư nông thôn trước đây, các thị trấn thị tứ trở thành các điểm 
dân cư đô thị. Mạng lưới đô thị của cả nước hình thành gồm hơn 500 thành phố, thị xã, thị 
trấn . Trong hai thập kỷ qua, dưới tác động của công cuộc đổi mới theo hướng kinh tế thị 
trường và quá trình công nghiệp hóa các đô thị không những phát triển theo bề rộng mà có 
những biến đổi về chất trong đời sống đô thị và quá trình đô thị hoá (ví dụ sự biến đổi trong 
cơ cấu lao động nghề nghiệp, của lối sống đô thị trong điều kiện mới, sự thay đổi kiến trúc, 
qui hoạch, giao thông, đô thị). Quá trình đô thị hóa ở nước ta có xu hướng tăng nhanh hơn thể 
hiện ở mức độ tập trung dân số và những thay đổi trong tỉ trọng dân số sống trong các khu 
vực đô thị. Thập kỷ 80, dân số đô thị ở nước ta là 19.7%, thập kỷ 90 là 23.5% , năm 2000 là 
25% hiện nay là khoảng 27.5%. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội với chính sách tiếp tục 
mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển nền kinh tế thị trường trong vài thập niên tới 
sẽ còn tác động mạnh mẽ đến quá trình đô thị hóa ở nước ta. 
CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Phân tích khái niệm và đặc trưng cơ bản của đô thị để so sánh đô thị và nông thôn   
2. Phân tích lịch sử hình thành và phát triển của đô thị. So sánh quá trình đô thị hóa do cuộc 
cách mạng đô thị lần thứ hai và lần thứ ba mang lại.   
3. Phân tích quá trình đô thị hóa ở Việt nam. Quá trình đô thị hóa ở nước ta có những đặc 
điểm gì đặc biệt? Trong giai đoạn hiện nay, tình trạng đô thị hóa quá tải có xảy ra ở nước ta 
không? Tại sao? 
 4. Phân tích những nội dung nghiên cứu chủ yếu của xã hội học đô thị.   
8.3. XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH:   
8.3.1. Khái niệm gia đình:   
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Gia đình luôn tồn tại và là nơi để đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho các thành viên của mình. 
Vì vậy, gia đình luôn là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học, trong đó có xã hội 
học. Vậy gia đình, dưới con mắt xã hội học, được nhìn nhận như thế nào?   
Gia đình là một nhóm xã hội được hình thành trên cơ sở quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết 
thống nảy sinh từ quan hệ hôn nhân đó, đồng thời, có thể có một số người được gia đình nuôi 
dưỡng tuy không có quan hệ máu mủ (quan hệ nhận nuôi con nuôi), cùng chung sống và các 
thành viên gắn bó với nhau về trách nhiệm và quyền lợi, giữa họ có những ràng buộc có tính 
pháp lý được Nhà nước thừa nhận và bảo vệ. Ở Việt Nam, quan hệ hôn nhân là quan hệ nền 
tảng của đời sống gia đình. Bên cạnh khái niệm gia đình, trong đời sống, chúng ta thường 
nhắc tới khái niệm hộ gia đình. Vì vậy, cần phân biệt hai khái niệm này.   
Hộ gia đình được hiểu là một nhóm người cùng chung sống dưới một mái nhà. Hộ có thể là 
một người, có thể rất nhiều người. Có thể là một tập hợp toàn phụ nữ, nam giới hoặc trẻ em 
chung sống với nhau do hoàn cảnh nào đó như học tập, lao động sản xuất, do phân phối nhà ở 
của cơ quan quản lý...Hộ cũng có thể là một gia đình hoặc một vài gia đình.   
Như vậy, khái niệm gia đình không đồng nhất với hộ gia đình. Hộ có ý nghĩa về mặt thống kê 
nhân khẩu học, còn gia đình là phạm trù xã hội học. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, mỗi 
gia đình sống trong một ngôi nhà riêng, tạo thành một hộ riêng. 
8.3.2. Nội dung nghiên cứu của xã hội học gia đình:   
a. Vấn đề hôn nhân:   
Hôn nhân là quan hệ xã hội mang tính văn hoá, tán đồng cho quan hệ tình dục và sinh sản. 
Khi cá nhân thực hiện hành động kết hôn là lúc cá nhân đó đạt được vai trò xã hội mới, vai trò 
của người chồng và vai trò của người vợ, kèm theo đó là những thái độ, bổn phận, mong đợi 
về hành vi sinh sản. Sau khi kết hôn, cá nhân được xã hội thừa nhận bắt đầu có cuộc sống gia 
đình.   
Như vậy, hôn nhân là sự liên kết giữa nam và nữ được xã hội thừa nhận dưới nhiều hình thức 
như sự phê chuẩn của chính quyền về mặt pháp lý; của gia đình, họ hàng, bạn bè dưới các 
hình thức nghi lễ theo phong tục tập quán, tôn giáo của địa phương.   
Một cuộc hôn nhân tốt, một gia đình hạnh phúc không chỉ là điều kiện để mỗi thành viên phát 
triển tài năng, trí tuệ mà còn là nơi sản sinh ra những công dân tương lai, những tế bào tốt cho 
xã hội.   
Theo các nhà xã hội học, hôn nhân có một số dạng cơ bản sau:   
- Hôn nhân nhóm (hôn nhân quần hôn): đây là dạng hôn nhân tồn tại trong xã hội công xã 
nguyên thuỷ, trong đó, có từ hai người đàn ông trở lên sống cùng với hai người đàn bà trở lên.   
- Hôn nhân đa thê (hoặc hôn nhân đa phu): Là kiểu hôn nhân có từ hai người vợ hoặc hai 
người chồng trở lên.   
- Hôn nhân một vợ một chồng: là kiểu hôn nhân tiến bộ nhất và được phổ biến rộng rãi ở 
nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới. Loại hôn nhân này được pháp luật bảo hộ.   
Có thể nói, hôn nhân là một vấn đề rất phức tạp. Đặc trưng dẫn đến hôn nhân là nam nữ kết 
hôn tự nguyên, do tình yêu, sự hoà hợp, đồng cảm về tinh thần giữa hai người. Tuy nhiên, 
trong quá khứ, hôn nhân thường không dựa trên cơ sở tình yêu. Mục đích của hôn nhân được 
xác định rõ ràng theo quy luật sinh tồn và cha mẹ quyết định việc cưới xin của con cái. 
 Nói chung, hôn nhân từ tình yêu là điều kiện đảm bảo cuộc sống gia đình ổn định, 
hạnh phúc. Tuy nhiên, việc giao tiếp, lựa chọn bạn đời là công việc hệ trọng, cần có sự giúp 
đỡ của gia đình, bạn bè. Đồng thời, nó còn bị chi phối, ràng buộc bởi các yếu tố khách quan 
như sự quy định về giai cấp, tôn giáo, sắc tộc, đẳng cấp; những hạn chế về hoàn cảnh như môi 
trường nông thôn, thành phố, nghề nghiệp...   
b. Các kiểu gia đình:   
Theo các nghiên cứu xã hội học, gia đình tồn tại dưới các hình thức:   
- Gia đình mở rộng (gia đình truyền thống): là gia đình có từ ba thế hệ trở lên, sống chung với 
nhau dưới một mái nhà. Trong kiểu gia đình này, ngoài thế hệ ông bà, cha mẹ, con cái, còn có 
thành viên họ hàng như cô dì, chú bác...Loại gia đình này khá thịnh hành trong các xã hội 
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nông nghiệp, phong kiến."Tam đại đồng đường", "Tứ đại đồng đường" là tiêu chuẩn quan 
trọng để đánh giá trình độ thuần phong mỹ tục của kiểu gia đình này.   
- Gia đình hạt nhân (gia đình hiện đại): là kiểu gia đình chỉ có cặp vợ chồng và con cái họ 
chưa thành niên. Đây là kiểu gia đình ngày càng phổ biến vì nó phù hợp với điều kiện của xã 
hội công nghiệp hoá.   
Trong gia đình hạt nhân, còn chia thành gia đình hạt nhân đầy đủ (có cả cha mẹ và con cái) và 
gia đình không đầy đủ (khuyết mất cha hoặc mẹ do một số nguyên nhân như li hôn, goá 
bụa...).   
- Gia đình pha trộn (gia đình ghép): kiểu gia đình này được hình thành trên cơ sở kết hợp các 
gia đình không đầy đủ trước đó.   
Thông thường, những gia đình vợ chồng được kết hôn lại, khi cả hai hoặc một trong hai người 
đã có con cái, đồng thời có thêm con cùng dòng máu sau khi kết hôn. Đây là kiểu gia đình 
phức tạp, các quan hệ không thuần khiết - bền vững như quan hệ giữa mẹ ghẻ với con chồng, 
bố dượng với con vợ...   
- Sống chung như vợ chồng: về phương diện pháp lý, hiện tượng một nam một nữ chung sống 
với nhau như quan hệ vợ chồng trong thời gian không xác định (thậm chí có con với nhau) 
không phải là một kiểu gia đình chính thức. Tuy nhiên, đây là hiện tượng thực tế vẫn tồn tại 
trong xã hội hiện đại.   
Hiện tượng này không chỉ có đối với tuổi thanh niên mà còn ở cả nhóm tuổi trưởng thành, 
thậm chí ở cả nhóm tuổi già. Đây là một hiện tượng xã hội phức tạp và ngày càng có xu 
hướng phát triển. Tìm kiếm giải pháp cho nó cần phải tính đến nhiều yếu tố khác nhau. Chẳng 
hạn, cần phân biệt cuộc sống chung của hai ông bà già cô đơn với cuộc sống chung của một 
đôi nam nữ với tư cách như một cuộc hôn nhân thử.   
Trong các kiểu gia đình trên thì kiểu gia đình hạt nhân ngày càng có xu hướng phát triển. Có 
hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng này:   
+ Do xu hướng giảm tỷ lệ sinh đẻ dưới tác động của công tác dân số kế hoạch hoá gia đình.   
+ Xu hướng phát triển ngày càng nhiều mô hình gia đình hạt nhân dưới tác động của các 
chính sách kinh tế - xã hội.   
Xu hướng này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thanh niên, cũng như tạo điều kiện 
cho giáo dục gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống...Mặt khác, cũng đặt ra nhiều vấn đề có 
tính xã hội phức tạp như sự phá vỡ truyền thống gia đình, vấn đề quan hệ giữa cha mẹ - ông 
bà - con cháu, vấn đề điều kiện phụng dưỡng người già.   
c. Các chức năng cơ bản của gia đình:   
Chức năng của gia đình là phương thức biểu hiện hoạt động sống của gia đình và các thành 
viên. Gia đình được sinh ra, tồn tại và phát triển với sứ mệnh đảm đương những chức năng 
đặc biệt mà tự nhiên và xã hội đã trao cho. Gia đình có những chức năng cơ bản sau: 
 - Chức năng tái sản xuất ra con người (tái sinh sản): nhằm thoả mãn nhu cầu tái sản 
xuất ra con người cho xã hội và thoả mãn nhu cầu có con, tạo niềm vui, hạnh phúc vợ chồng.   
Trước đây, với quan niệm trời sinh voi sinh cỏ, sinh đẻ là việc riêng của từng gia đình và phó 
mặc cho khả năng sinh sản tự nhiên, vì thế, chất lượng cuộc sống không được đảm bảo. Hiện 
nay, cần phải thực hiện kế hoạch hoá gia đình nhằm hạn chế việc sinh đẻ ở mức vừa phải, cho 
phép (mỗi gia đình chỉ có từ một đến hai con để nuôi dạy con cho tốt). Vì tái sản xuất ra con 
người không chỉ quan tâm tới số lượng mà còn chú ý tới chất lượng của thế hệ mai sau và thế 
hệ hiện tại (sức khoẻ của bà mẹ).   
- Chức năng giáo dục: là một chức năng quan trọng của gia đình mà xã hội (nhà trường, các tổ 
chức quần chúng...) không thể thay thế được. Gia đình giáo dục cho con cái những tri thức về 
cuộc sống, mong muốn con cái mình có những phẩm chất phù hợp với định hướng giá trị của 
xã hội ở từng giai đoạn phát triển nhất định.   
Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên nhằm hoàn thiện và củng cố nhân cách con người. 
Gia đình giúp trẻ nắm vững những vai trò xã hội, những chuẩn mực, giá trị theo sự đòi hỏi 
của xã hội để các cá nhân có thể phát triển một cách toàn diện. Tuy nhiên, việc giáo dục còn 
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tuỳ thuộc vào từng gia đình, vào các vấn đề như hoàn cảnh kinh tế gia đình, trình độ học vấn 
của bố mẹ, địa bàn cư trú của gia đình, sự định hướng giá trị - nghề nghiệp của gia đình...   
- Chức năng kinh tế: nhằm duy trì sự ổn định về đời sống vật chất cho các thành viên trong 
gia đình (sinh sống, ăn ở...). Tuỳ theo trình độ phát triển của xã hội, gia đình có thể trở thành 
đơn vị kinh tế cơ sở, nó hoạt động chủ động và tự chủ (như ở Việt Nam hiện nay) hoặc gia 
đình vẫn làm kinh tế, nhưng không hoạt động như một đơn vị độc lập, tự chủ. Dù trong điều 
kiện nào, gia đình cũng phải đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt vật chất và tinh thần của các 
thành viên được thoả mãn, thong qua đó, gia đình đóng góp vào việc tái sản xuất ra của cải 
vật chất và tinh thần cho xã hội. Đồng thời, gia đình trở thành một đơn vị tiêu dùng quan 
trọng thúc đẩy sự phát triển của sản xuất và phân phối, giao lưu hàng hoá cho xã hội.   
- Chức năng thoả mãn nhu cầu tình cảm, tâm lý của các thành viên trong gia đình: đây là chức 
năng góp phần củng cố độ bền vững của hôn nhân và gia đình. Bởi gia đình cần thoả mãn các 
nhu cầu tình cảm (kể cả sự hoà hợp về tình dục) giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái.   
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, gia đình là nơi nghỉ ngơi. Tất cả mọi căng thẳng trong quan 
hệ ở nơi làm việc, va chạm ở ngoài đường, chính gia đình là nơi để họ bình tâm lại, giảm nhẹ 
sự căng thẳng đó. Nếu không được thoả mãn các nhu cầu tình cảm, các thành viên dễ xích 
mích, căng thẳng với nhau, nhiều khi dẫn tới xung đột.   
- Chức năng chăm sóc người già và trẻ em: mặc dù các dịch vụ xã hội về y tế có phát triển thì 
chức năng này vẫn rất cần thiết cho cuộc sống của các thành viên trong gia đình. Bởi vì, đây 
không phải chỉ là vấn đề chữa bệnh mà còn là việc chăm sóc, an ủi kịp thời về mặt tâm lý, 
tình cảm đối với người ốm đau bệnh tật.   
d. Vấn đề ly hôn:   
Ly hôn là khái niệm dùng để chỉ sự tan vỡ của các quan hệ hôn nhân và gia đình về mặt tình 
cảm, kinh tế, pháp lý.   
Trong xã hội hiện nay, ly hôn đang trở thành một hiện tượng xã hội phổ biến. Nó là một trong 
những nguyên nhân quan trọng làm thay đổi cơ cấu gia đình. 
 Trong các xã hội truyền thống, hôn nhân gắn liền với quyền lợi dòng dõi và kinh tế, 
người phụ nữ chủ yếu là sinh con, nuôi con và phục vụ gia đình. Ly hôn được coi là một điều 
xấu về mặt đạo đức và điều cấm về mặt pháp lý, nhất là từ phía người vợ. Còn trong xã hội 
hiện đại, mối quan hệ hôn nhân chủ yếu dựa trên cơ sở sự tự nguyện của hai bên. Mặt khác, 
áp lực của quan hệ họ hàng không còn như trước nên việc ly hôn trở nên dễ dàng. Nhiều cặp 
vợ chồng, sau khi kết hôn, nhận thấy có nhiều bất đồng hoặc không hoà hợp về mặt tình cảm, 
có thể ly hôn để tìm bạn đời khác. Hơn nữa, thủ tục pháp lý về ly hôn ngày càng đơn giản, 
cùng góp phần thúc đẩy hiện tượng ly hôn phát triển.   
Khi đánh giá về vấn đề ly hôn, các nhà xã hội học cho rằng đây là một hiện tượng vừa có ý 
nghĩa tích cực vừa có ý nghĩa tiêu cực. Ly hôn sẽ là tích cực khi quan hệ gia đình xung đột 
kéo dài, không thể hàn gắn được, cuộc sống gia đình thực sự là nơi giam cầm của cả hai người 
thì ly hôn là giải pháp tốt nhất. Nhưng nó sẽ là tiêu cực khi những nguyên nhân ly hôn là giả 
tạo, không chính đáng như ruồng bỏ vợ (chồng) do suy thoái đạo đức, vô trách nhiệm đối với 
vợ (chồng) và đối với con cái, ngoại tình...   
Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều trường hợp ly hôn khó đánh giá là tích cực hay tiêu cực 
nhưng về mặt pháp lý, ly hôn được thừa nhận khi cả hai bên không thể sống chung với nhau 
được nữa. Bởi vì, bất kể nguyên nhân gì, ly hôn là điều không thể tránh khỏi khi quan hệ hôn 
nhân và gia đình bị tan vỡ, không thể hàn gắn.   
Ly hôn không chỉ là hiện tượng liên quan đến cá nhân, mà còn là một biểu hiện không bình 
thường của xã hội, nhất là khi tỷ lệ ly hôn quá cao. Nó chứng tỏ sự suy thoái đạo đức xã hội 
và để lại di chứng xã hội, đặc biệt là trong vấn đề nuôi dạy con cái và tái kết hôn.   
Trong những năm gần đây, tỷ lệ ly hôn có sự gia tăng, chủ yếu tập trung vào các cặp vợ chồng 
trẻ, mới cưới (do những quan niệm sai lầm về hôn nhân và tình yêu nên dễ dãi ly hôn, chủ 
nghĩa thực dụng và vật chất trong tình yêu, sự nóng vội đi đến hôn nhân, do sự mong đợi, yêu 
cầu quá cao của một trong hai thành viên trước khi kết hôn dẫn đến thất vọng, vỡ mộng...), 
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các cặp vợ chồng khó có con đầu lòng, tập trung vào nhóm cán bộ công chức và nhóm buôn 
bán.   
Muốn hạn chế tỷ lệ ly hôn thì phải có sự tác động về nhiều mặt, có sự tham gia của các lực 
lượng xã hội như các tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ...nhằm xây dựng một quan niệm về hôn 
nhân và gia đình đúng đắn. Ví dụ như xác định sớm các nguyên nhân, từ đó tác động, hướng 
dẫn các cặp vợ chồng, nhất là nam nữ thanh niên có sự chuẩn bị tối thiểu về tình cảm, tâm thế 
làm vợ, làm chồng và làm cha mẹ. Làm thay đổi nếp nghĩ, nếp sinh hoạt và nhu cầu của các 
thành viên trong gia đình. Đồng thời, phát triển các hoạt động tư vấn hôn nhân với các hình 
thức đa dạng: tư vấn tình yêu, kết hôn, hoà giải và tư vấn tái kết hôn.   
Hiện nay, ở nước ta, việc kết hôn là dấu hiệu chủ yếu xác định điểm khởi đầu của gia đình 
mặc dù tình trạng sống chung của đôi nam nữ ngoài hôn nhân đang trở thành phổ biến, nhất là 
ở các thành phố lớn.   
e. Gia đình Việt nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa:   
Trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá, gia đình Việt Nam đang có những biến đổi, 
vì thế cần quan tâm nghiên cứu những vấn đề:   
- Nghiên cứu sự bền vững của các gia đình.   
- Nghiên cứu sự bình đẳng về giới trong gia đình và sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt 
động xã hội. 
 - Nghiên cứu việc giáo dục con cái trong điều kiện mới.   
- Nghiên cứu vấn đề kế hoạch hoá gia đình và vấn đề gia tăng dân số. 
CÂU HỎI ÔN TẬP:   
1. Phân tích khái niệm và đặc trưng cơ bản của gia đình . Phân biệt khái niệm gia đình và hộ 
gia đình.   
2. Trình bày những nội dung nghiên cứu chủ yếu của xã hội học gia đình   
3. Trình bày các mô hình gia đình cơ bản? Hãy đánh giá xu hướng biến đổi mô hình gia đình 
ở Việt nam. 
Chương 9: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC 
Chương này sẽ trình bày các bước tiến hành nghiên cứu xã hội học, sau đó giới thiệu một số 
phương pháp nghiên cứu cơ bản có thể giúp những người mới nghiên cứu có thể tiến hành 
được một nghiên cứu xã hội học như phỏng vấn sâu, phỏng bằng bảng hỏi, phỏng vấn nhóm 
và phát vấn bằng bảng hỏi. Chương này kết thúc bằng việc giới thiệu cách thức xây dựng 
bảng hỏi trong nghiên cứu xã hội học.   
9.1. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC   
Trong nghiên cứu khoa học nói chung và xã hội học nói riêng, trong quá trình nghiên cứu, 
người nghiên cứu đều phải trải qua các giai đoạn nhất định để đạt đến đích của nghiên cứu. 
Đối với nghiên cứu xã hội học, các bước tiến hành được xác định như sau:   
9.1.1. Chuẩn bị   
a. Xác định vấn đề nghiên cứu   
Với bất cứ một công trình nghiên cứu nào, để bắt đầu, người nhiên cứu phải xác định được 
vấn đề nghiên cứu. Trong xã hội học, vấn đề nghiên cứu là các câu hỏi của người nghiên cứu 
về các hiện tượng, quá trình xã hội. Nói cách khác, thông qua vấn đề nghiên cứu người ta sẽ 
biết được khi nghiên cứu kết thúc nó sẽ trả lời cho câu hỏi nào.Cụ thể hơn, vấn đề nghiên cứu 
cho biết người nghiên cứu sẽ nghiên cứu cái gì. Vấn đề nghiên cứu không phải là lĩnh vực hay 
chủ đề nghiên cứu.   
Việc xác định vấn đề nghiên cứu một cách rõ ràng có vai trò rất quan trọng trong quá trình 
thực hiện nghiên cứu, nó quyết định sự thành công của nghiên cứu xã hội học. Theo Quyết & 
Thanh (2001), vấn đề nghiên cứu được sử dụng như kim chỉ nam của nghiên cứu. Xác định 
được vấn đề nghiên cứu giúp cho người nghiên cứu định hướng được nghiên cứu. Tuy nhiên, 
trong quá trình nghiên cứu nó cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nội dung nghiên 
cứu. Vấn đề nghiê cứu có thể được xác định dựa vào các yếu tố như sau:   
o Các tranh luận khoa học: là những tranh cãi của các nhà khoa học về những chủ đề nghiên 
cứu nào đó. Trên thực tế, đối với mỗi chủ để nghiên cứu, các nhà xã hội học có những cách 
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tiếp cận và lập luận khác nhau. Họ có thể đồng ý hay không đồng ý lẫn nhau. Đây là một căn 
cứ tốt để người nghiên cứu có thể bày tỏ lập luận của mình về chủ đề nghiên cứu đó, có thể 
ủng hộ, bác bỏ hay đưa ra lập luận hoặc tranh cãi hoàn toàn mới tùy thuộc vào hướng nghiên 
cứu của người nghiên cứu   
o Những lỗ hổng của những nghiên cứu trước đó. Với mỗi chủ đề nghiên cứu, thông thường, 
có rất nhiều khía cạnh khác nhau. Mặc dù, có thể chủ đề nghiên cứu không có gì mới nhưng 
chưa chắc đã bao quan hết được các khía cạnh. Việc người nghiên cứu nào đó tìm ra được 
những khía cạnh hay những mặt mà các nhà nghiên cứu trước đó chưa nghiên cứu sẽ là cơ hội 
tốt để phát triển nghiên cứu của mình.   
o Những thành công và thất bại từ các hiện tượng, vấn đề xã hội trong thực tiễn: theo cách 
này, người nghiên cứu có thể quan sát các hiện tượng thực tiễn trong xã hội, thông qua đó đặt 
câu hỏi cho các hiện tượng. Ví dụ, trong cùng một địa bàn, có một nhóm dân cư giải quyết tốt 
vấn đề tệ nạn xã hội, một nhóm khác thì thất bại. Khi đó người nghiên cứu có thể xác định 
vấn đề nghiên cứu của mình bằng việc đặt câu hỏi tại sao. 
 Như vậy, để xác định được vấn đề nghiên cứu, người nghiên cứu có thể dựa vào quan 
sát, kinh nghiệm cá nhân hoặc dựa vào những nguồn tài liệu đã xuất bản (sách, báo, báo cáo 
dự án...). Tuy nhiên, trong quá trình xác định vấn đề nghiên cứu, để tăng tính thuyết phục 
người nghiên cứu cần trả lời câu hỏi tại sao vấn đề đó là vấn đề nghiên cứu; tại sao vấn đề 
nghiên cứu đó cần được nghiên cứu chứ không phải nghiên cứu vấn đề khác. Bên cạnh đó, 
người nghiên cứu cũng cần xem xét tính khả thi của vấn đề nghiên cứu trước khi thực hiện 
nghiên cứu. Nó phải hội tụ đủ các điều kiện khách quan và chủ quan cho việc thực hiện 
nghiên cứu, từ kinh phí nghiên cứu đến đối tượng nghiên cứu và cách thức thu thập thông tin 
(Baker, 1995)   
b. Xác định mục tiêu nghiên cứu   
Mục tiêu nghiên cứu là những nội dung nghiên cứu cần đạt được, là cái đích mà nghiên cứu 
cần làm rõ. Mục tiêu nghiên cứu, về cơ bản, khác với mục đích nghiên cứu. Cụ thể, nếu mục 
tiêu nghiên cứu trả lời câu hỏi cần phải làm cái gì hay nghiên cứu cái gì để làm rõ vấn đề 
nghiên cứu thì mục đích nghiên cứu trả lời câu hỏi nghiên cứu để làm gì.   
Việc xác định mục tiêu nghiên cứu cần căn cứ vào các vấn đề do chính yêu cầu của công trình 
nghiên cứu đặt ra. Nói cách khác, nó phụ thuộc vào những vấn đề mà tác giả nghiên cứu 
muốn làm sáng tỏ.   
Thông thường mục tiêu nghiên cứu bao gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Mục tiêu 
tổng quát là mục tiêu hướng đến giải quyết vấn đề trung tâm xuyên suốt đề tài. Các mục tiêu 
cụ thể được phát triển dựa trên mục tiêu tổng quát đó. Việc giải quyết các mục tiêu cụ thể sẽ 
giúp làm rõ mục tiêu tổng quát. Như vậy, mục tiêu cụ thể là tập hợp các công việc cụ thể được 
coi như thành phần cấu thành nên mục tiêu tổng quát. Trong một đề tài nghiên cứu, số lượng 
mục tiêu cụ thể tùy thuộc vào nội dung cũng như tính phức tạp của công trình nghiên cứu đó.   
c. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu   
Giả thuyết nghiên cứu là những kết luận hay giả định của người nghiên cứu đối với vấn đề 
nghiên cứu nhằm xem xét, phân tích, kiểm chứng nó trong toàn bộ quá trình nghiên cứu. Nó 
là những dự đoán của người nghiên cứu về những cái mà họ hy vọng và chờ đợi từ nghiên 
cứu. Như vậy, trong một nghiên cứu khoa học, bên cạnh mục tiêu nghiên cứu, giải thuyết 
nghiên cứu có vài trò định hướng nghiên cứu. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu được coi như 
là một bước nhận thức sơ bộ về vấn đề nghiên cứu.   
Khi tiến hành xây dựng giả thuyết nghiên cứu, cần chú ý đến tính khả thi của giả thuyết (có 
thể kiểm định được hay không). Một nghiên cứu có thể có nhiều giả thuyết nghiên cứu, tuy 
nhiên, mỗi giả thuyết nghiên cứu thường gắn liền với một mục tiêu nghiên cứu cụ thể. Giả 
thuyết có thể đi ngược lại những kết luận của các nghiên cứu trước, song, trường hợp này 
được sử dụng khi người nghiên cứu có đủ bằng chứng để chứng minh. Giả thuyết nghiên cứu 
phải được khẳng định lại trong kết luận của đề tài nghiên cứu. Sự phù hợp hay không phù hợp 
của giả thuyết sau khi được kết luận/kiểm chứng đều có ý nghĩa.   
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Căn cứ vào nội dung diễn đạt trong giả thuyết, người ta chia giả thuyết nghiên cứu thành ba 
loại: Giả thuyết mô tả, giả thuyết giải thích và giả thuyết xu hướng.Giả thuyết mô tả chỉ ra 
những nét đặc trưng, thực trạng của đối tượng nghiên cứu. Giả thuyết mô tả không cho biết 
nguyên nhân của các sự kiện, tình huống. Giả thuyết giải thích: chỉ ra nguyên nhân của hiện 
tượng xã hội. Giả thuyết xu hướng: Chỉ ra xu hướng sẽ diễn ra trong tương lai của vấn đề 
nghiên cứu) 
 
 d. Xác định khung khung phân tích   
Khung phân tích là hệ thống các khái niệm liên quan đễn lĩnh vực nghiên cứu (Ngọ et al., 
1997). Khung phân tích có thể xuất hiện với tên gọi khác như: khung lý thuyết; mô hình lí 
luận; mô hình lý thuyết.   
Xác định khung phân tích là điều không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu. Khung phân 
tích cho biết vấn đề nghiên cứu sẽ được tiếp cận theo cách nào hay được phân tích như thế 
nào trong quá trình nghiên cứu. Khung phân tích có thể dựa vào một hay một vài mô hình lý 
thuyết hiện có hoặc được người nghiên cứu xây dựng trong quá trình nghiên cứu. Ví dụ khi 
nghiên cứu về sinh kế của hộ gia đình, người nghiên cứu có thể nhìn dưới dạng năm nguồn 
vốn: vật chất, tài chính, tự nhiên, con người và xã hội.   
e. Thao tác hóa khái niệm và xây dựng các chỉ báo   
Trong các nghiên cứu nói chung và nghiên cứu xã hội học nói riêng người nghiên cứu luôn 
phải sử dụng các những khái niệm để mô tả, đánh giá hay để giải thích những tình huống, 
những trường hợp riêng biệt nào đó. Những khái niệm này đôi khi mang hàm ý quá rộng hoặc 
có thể làm cho những người tham gia hiểu theo các cách khác nhau. Quá trình biến các khái 
niệm trừu tượng, phức tạp thành các khái niệm đơn giản hơn được gọi là thao tác hóa khái 
niệm.   
Kèm theo quá trình thao tác hóa khái niệm là việc xây dựng các chỉ báo. Chỉ báo là đặc tính 
của đối tượng nghiên cứu cho phép người nghiên cứu có thể quan sát, đo lường (Quyết & 
Thanh, 2001). Ví dụ khi nghiên cứu về địa vị xã hội các chỉ báo có thể là vị trí trong hệ thống 
tổ chức quản lý, thu nhập. Đối với mỗi khái niệm có thể có nhiều chỉ báo ở các cấp độ khác 
nhau. Tuy nhiên, cấp độ chỉ báo cuối cùng là chỉ báo thực nghiệm. Trên thực tế, trong các 
nghiên cứu xã hội học, chỉ báo thực nghiệm thường được đặc trung bởi hành vi của người 
thực hiện nghiên cứu được biểu hiện bằng lời nói hay bằng hành động. Theo Quyết & Thanh 
(2001), mỗi chỉ báo thực nghiệm có thể là một hoặc một vài câu hỏi trong bảng hỏi nhằm thu 
thập thông tin thực nghiệm. 
Khái niệm lý luận Chỉ báo   
Thao tác hóa   
Tính tích cực xã hội Tính tích cực kinh tế   
Tính tích cực chính trị   
Tính tích cực văn hóa - Số giờ đọc sách   
- Số giờ tham gia văn hóa nghệ thuật   
- Số tác phẩm sáng tác   
...... 
Nguồn: (Ngọ et al., 1997)   
f. Xác định phương pháp thu thập thông tin   
Phương pháp thu thập thông tin là toàn bộ những cách thức mà người nghiên cứu sử dụng để 
có được những thông tin phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Trong nghiên cứu xã hội học, 
phương pháp thu thập thông tin bao gồm: tổng quan/nghiên cứu tài liệu; quan sát; phỏng vấn; 
phát vấn. Các phương pháp thu thập thông tin chỉ được tiến hành sau khi người nghiên cứu 
thiết lập được các chỉ báo. Mỗi phương pháp thu thập thông tin cần được gắn với nội dung cụ 
thể. Thông tin nào? lấy ở đâu? Ai có thể cung cấp?   
g. Chuẩn bị bảng hỏi và điều tra thử   
Sau khi xác định phương pháp thu thập thông tin hợp lý, nếu trong quá trình thu thập chỉ báo 
cần thống kê ví dụ như bình quân thu nhập của các hộ hoặc có bao nhiêu người đồng ý hay 
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không đồng ý về một vấn đề nào đó thì người nghiên cứu cần chuẩn bị bảng hỏi. Nội dung 
nay sẽ được đề cập chi tiết trong phần sau, tuy nhiên, để sử dụng bảng hỏi, người nghiên cứu 
phải thực hiện điều tra thử tại hiện trường nghiên cứu trước khi tiến hành thực hiện chính thức 
vì luôn có sự khác biệt giữa thực tế và việc thiết kế bảng câu hỏi trên bàn giấy. 
 e. Lập phương án xử lý thông tin   
Công đoạn cuối cùng của chuẩn bị là lên phương án dự kiến xử lý thông tin. Đây là dự kiến 
của người nghiên cứu trong việc lựa chọn cách thức, mô hình xử lý thông tin đã được thu 
thập. Ví dụ, đối với các thông tin mang tính định lượng, người nghiên cứu cần xác định nhập 
số liệu như thế nào, dùng phầm mền gì để xử lý...  
9.1.2. Thu thập thông tin cá biệt   
Để thu thập thông tin cá biệt được hiệu quả, ngoài công tác chuẩn bị chung cho quá trình 
nghiên cứu, người nghiên cứu cũng cần phải có công tác chuẩn bị riêng. Thứ nhất, cần chọn 
thời điểm thích hợp để thu thập thông tin, đặc biệt là thu thập thông tin tại hiện trường. Ví dụ, 
trong phỏng vấn nông hộ nếu thiết kế đợt thu thập thông tin vào thời điểm mùa vụ thì người 
nghiên cứu sẽ gặp khó khăn trong tiếp cận đối tượng phỏng vấn. Bên cạnh đó, người nghiên 
cứu cần phải tiếp cận hiện trường trước khi đợt thu thập thông tin chính thức bắt đầu. Việc 
này nhằm thống nhất kế hoặc và tranh thủ sự giúp đỡ của địa phương nơi tiến hành nghiên 
cứu. Ngoài ra, việc nắm địa bàn thu thập số liệu sẽ giúp cho người nghiên cứu lập được kế 
hoạch chi tiết cho việc thu thập thông tin. Tiếp theo trong chuẩn bị thu thập thông tin cá biệt 
là công tác tập huấn. Bước này đặc biệt quan trọng khi việc thu thập thông tin cần có sự tham 
gia của nhiều người (phỏng vẫn bằng bảng hỏi với số lượng lớn hay phỏng vấn nhóm). Việc 
tập huấn cho những người cùng tham gia nhằm thống nhất cách thức và nội dung thu thập 
thông tin. Cuối cùng, để cho việc thu thập thông tin được thành công là công tác chuẩn bị về 
kinh phí.   
Trong quá trình thu thập thông tin cá biệt, đặc biệt tại hiện trường, sẽ có những can thiệp 
không mong muốn vào quá trình thu thập thông tin của người nghiên cứu làm ảnh hưởng đến 
mức độ chân thực của thông tin. Sự can thiệp không mong muốn này có thể xuất hiện trong 
quá trình chọn mẫu hoặc quá trình thu thập thông tin tại hiện trường 
9.1.3. Xử lý và phân tích thông tin   
Xử lý thông tin là quá trình chuyển các thông tin cá biệt thu thập được thành thông tin tổng 
hợp đặc trưng cho tổng thể nghiên cứu (Dong et al., 2001). Đây là giai đoạn hình thành kết 
quả cuộc nghiên cứu. Trọng tâm của xử lý thông tin là hình thành được các chỉ báo, các dẫn 
chứng minh họa cho các kết luận nghiên cứu. Việc xử lý thông tin luôn đi kèm với phân tích 
thông tin với công cụ và cách thức tiến hành như sau:   
a. Công cụ phân tích   
Việc lựa chọn các công cụ phân tích thông tin tùy thuộc vào loại thông tin thu thập được. Đối 
với những thông tin định tính, công cụ phân tích có thể là các bản tóm tắt hay những tổng hợp 
từ nhật ký thực địa theo từng nội dung hay vấn đề thu thập được. Bên cạnh đó người nghiên 
cứu có thể dùng nhật ký thực địa. Đây là những ghi chép của người nghiên cứu trong quá 
trình thực địa. Nhật ký thực địa thường bao gồm những nội dung như: gặp ai? ở đâu? Thu 
thập thông tin gì? Trong nhật ký thực địa cũng ghi chép lại thái độ của người được phỏng vấn 
về vấn được hỏi. Đối với những thông tin định lượng việc phân tích có thể dựa vào các phần 
mềm máy tính (software)   
b. Cách thức   
Tương tự như các công cụ phân tích thông tin, cách thức phân tích thông tin cũng được chia 
thành phân tích định tính và phân tích định lượng. Tùy vào thông tin thu thập được, cách thức 
phân tích có thể được tiến hành như sau: 
 - Phân tích định tính   
o Viết những bình luận, nhận xét ra lề hoặc đánh dấu một số thông tin nổi bật của ghi chép 
thực địa   
o Viết lại những ghi nhớ, những nhận xét từ quan sát.   
o Tóm tắt ghi chép thực địa   
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o Sử dụng những suy luận ẩn dụ (metaphor), xem xét những tương đồng, tương phản, so sánh   
o Sử dụng bảng, đồ thị, hình vẽ   
o Tạo chuỗi các sự kiện, bằng chứng một cách lô gic   
o So sánh những phát hiện, kết luận của nghiên cứu với khung lý thuyết hoặc cùng vấn đề 
nghiên cứu đó được thực hiện tại các điểm nghiên cứu khác nhau   
- Phân tích định lượng: có thể sử dụng các phần mềm máy tính để thực hiện các phân tích 
như:   
o Quan sát tần suất   
o Xem xét tương quan, hồi quy   
o Kiểm định theo các phân phối   
o Sử dụng các mô hình có tính chất toán học   
9.2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC   
9.2.1. Phân tích tài liệu   
a. Khái niệm   
Tài liệu là những vật lưu giữ thông tin dưới những hình thức nhất định. Tài liệu trong nghiên 
cứu là nguồn cung cấp các thông tin đáp ứng cho mục tiêu và đề tài nghiên cứu khoa học nói 
chung và xã hội học nói riêng. Nguồn thông tin này luôn luôn đa dạng, nó có thể tồn tại dưới 
dạng văn tự (Là loại tài liệu mà thông tin được lưu giữ dưới dạng chữ viết như: Sách, báo, 
bảng biểu, số liệu ... ) hoặc phi văn tự (Tồn tại dưới dạng hiện vật, phim ảnh, băng hình, ảnh)   
Phân tích tài liệu: Là phương pháp thu thập thông tin dựa trên sự phân tích nội dung những tài 
liệu sẵn có nhằm rút ra những kết luận hay nhận xét về một chủ đề cụ thể.   
b. Yêu cầu khi phân tích tài liệu   
Khi tiến hành phân tích tài liệu, người nghiên cứu cần phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu của 
việc phân tích tài liệu. Thứ nhất, cần có thái độ phê phán đối với tài liệu thu thập được. Liệu 
tài liệu đó có cần thiết cho nghiên cứu hay không? Tài liệu có đáng tin cậy hay không? Thứ 
hai, khi phân tích tài liệu cần viết lại theo ý hiểu của người nghiên cứu, điều này nhằm chứng 
minh mức độ hiểu của người nghiên cứu về nội dung tài liệu thu thập được. Thứ ba, vì những 
gì đã được viết trong tài liệu thường là thành quả nghiên cứu của người khác; nó được coi như 
tài sản của các tác giả đi trước về một vấn đề nghiên cứu do vậy khi nghiên cứu tài liệu, nếu 
sử dụng tài liệu đó, người nghiên cứu phải trích dẫn nguồn tài liệu.   
c. Ưu nhược điểm:   
o Ưu điểm:   
� Ít tốn kém về thời gian, kinh phí so với thời gian đi thực tế để quan sát hay phỏng vấn; 
không cần nhiều nhân công nghiên cứu.   
� Người nghiên cứu có rất nhiều cơ hội tìm kiếm tài liệu tại các nhà sách, thư viện, bảo tàng, 
Internet, hoặc tại các cơ quan quản lý và có thể có ngay những nguồn thông tin mà họ quan 
tâm. Chỉ cần một vài người đọc và ghi chép là thông tin đã được chiếm lĩnh.   
o Nhược điểm:   
� Tài liệu ít được phân chia theo những dấu hiệu mà ta mong muốn.   
� Độ chính xác và tin cậy luôn bị nghi ngờ, đặc biệt là những tài liệu trên mạng internet.   
� Có những vấn đề mới phát sinh thì tài liệu chưa thể có tính chất thẩm định qua thực tiễn 
cao ...   
� Khi sử dụng tài liệu cá nhân dễ gây ra những tranh cãi không cần thiết hoặc mang tính chất 
phiến diện.   
9.2.2. Quan sát   
a. Khái niệm:   
Quan sát là phương pháp thu thập thông tin thực nghiệm mà thông qua tri giác nghe, nhìn trực 
tiếp để thu nhận thông tin về các quá trình, hiện tượng xã hội dựa trên đề tài và mục tiêu của 
cuộc nghiên cứu (Dong et al., 2001). Trên thực tế, quan sát, với góc nhìn là một phương pháp 
nghiên cứu, luôn tuân theo mục tiêu nhất định, thực hiện bằng những phương thức nhất định 
và kết quả của quan sát là kiểm định một vấn đề trong khoa học. Điều này khác so với các 
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quan sát thông thường khác. Để thực hiện phương pháp quan sát, phương tiện thực hiện có thể 
bằng mắt thường hoặc các phương tiện kỹ thuật như máy camera, máy ghi âm, ống nhòm ... 
 b. Phân loại:   
Có nhiều tiêu chí phân loại phương pháp quan sát như dựa vào mức độ chuẩn bị, căn cứ vào 
mức độ tham gia, căn cứ vào vị trí của người quan sát nhưng có 4 loại phổ biến như sau:   
� Quan sát tham dự: Là loại quan sát có sự tham gia của người quan sát vào hoạt động của 
người được quan sát.   
� Quan sát không tham dự: Là loại quan sát mà người nghiên cứu không tham gia vào hoạt 
động của người được quan sát.   
� Quan sát bí mật: Là loại quan sát mà người nghiên cứu chủ động thực hiện hành vi quan sát 
mà không thông báo trước cho đối tượng quan sát. Loại quan sát này thường sử dụng cho 
nghiên cứu về các đối tượng đặc biệt khó tiếp cận như: Người nghiện, gái mại dâm, thanh 
niên sống thử trước hôn nhân, hành vi bạo lực trong gia đình...   
� Quan sát công khai: là quan sát có sự thống nhất giữa quan sát viên và người được quan 
sát.   
Ngoài ra còn có các loại quan sát như: quan sát chuẩn mực, quan sát không chuẩn mực, quan 
sát một lần, quan sát nhiều lần   
c. Các bước quan sát   
o Xác định khách thể quan sát   
o Xác định thời gian quan sát   
o Xác định cách thức quan sát   
o Tiến hành quan sát   
o Ghi chép   
c. Yêu cầu của phương pháp quan sát   
Để phương pháp quan sát có hiệu quả cao nhất, người nghiên cứu phải lưu ý những vấn đề 
sau đây:   
Thứ nhất: phải tuân thủ mục tiêu nghiên cứu. Khi tiến hành quan sát tránh sự thiếu tập trung 
hoặc quan sát theo góc độ chủ quan, không gần với mục tiêu nghiên cứu. Chẳng hạn nếu mục 
tiêu là nghiên cứu về một nhóm người như nhóm người nghiện ma tuý, thì trong khi quan sát 
người quan sát phải có sự sang lọc, quan sát tập trung để nhận biết được những vấn đề một 
cách tốt nhất.   
Thứ hai, tiến hành quan sát theo một cách thức nhất định. Khi nghiên cứu người nghiên cứu 
phải có sự chuẩn bị cụ thể, lựa chọn cách thức nghiên cứu phù hợp, tiên lượng được các tình 
huống có thể xảy ra trong quá trình nghiên cứu và tiến hành nghiên cứu đúng như kế hoạch.   
Thứ ba, phải có lưu giữ lại những thông tin đã thu thập được. Tuỳ theo loại hình quan sát mà 
có sự lưu giữ thông tin phù hợp. Chẳng hạn, khi người nghiên cứu lựa chọn cách thức nghiên 
cứu là quan sát không tham dự một lễ hội thì phải lưu giữ thông tin theo cách như: Ghi âm, 
quay camera, chụp ảnh vv... Hoặc theo cách cổ điển là ghi chép lại những gì mình quan sát 
được.   
c. Ưu nhược điểm.   
o Ưu điểm: Quan sát đạt được ấn tượng trực tiếp, không gò bó về mặt thời gian và chi phí ít. 
Quan sát cho biết ngay ấn tượng trực tiếp về hành vi của khách thể mà ta quan sát mà không 
phải mất công ngồi suy luận, dự đoán mà lại cho kết quả trung thực, cho phép người nghiên 
cứu ghi lại những biến đổi của đối tượng nghiên cứu một cách nhanh chóng và chính xác. Do 
vậy, quan sát thường được sử dụng cho những nghiên cứu phát hiện bản chất nội tại của hiện 
tượng, tìm hiểu sâu về nguyên nhân hành động, cơ cấu mối quan hệ hang ngày của một nhóm 
người.   
o Nhược điểm:   
� Với những mẫu có kích thước lớn, khó có thể tiến hành quan sát một cách hiệu quả.   
� Quan sát mất nhiều thời gian và công sức, nếu không có sự hỗ trợ của các phương tiện thì 
rất khó thực hiện. 
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 � Quan sát không thu được lịch sử của vấn đề, khó phát hiện những vấn đề nội tại của 
đối tượng.   
� Sự tham gia của người quan sát với quá trình quan sát làm ảnh hưởng đến tiến trình tự 
nhiên của quá trình xã hội mà họ nghiên cứu. Chẳng hạn khi ta tiến hành nghiên cứu một vấn 
đề đặc thù như bản sắc văn hoá của một cộng đồng, việc quan sát trong phạm vi một số cá 
nhân khó đưa ra được kết luận chính xác, hay khi quan sát một cá nhân hoặc nhóm nhỏ như 
nhóm sinh viên sống thử thì ta chỉ mới nhận biết được hành vi hiện tại của đối tượng, khó 
nhận biết được động cơ của hành vi cũng như quá trình phát sinh hành vi đó. Do vậy, quan sát 
chỉ là phương pháp hữu hiệu khi kết hợp nó với các phương pháp khác.   
9.2.3. Phỏng vấn   
a. Khái niệm:   
Phỏng vấn là phương pháp thu thập thông tin thông qua tác động tâm lý xã hội trực tiếp giữa 
người hỏi và người được hỏi nhằm thu thập thông tin phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ của 
đề tài nghiên cứu. Sự khác biệt giữa phỏng vấn trong các lĩnh vực khác nhau với phỏng vẫn 
như một phương pháp thu thập thông tin của xã hội học được thể hiện ở cách thức phỏng vấn, 
đối tượng phỏng vấn và nội dung của từng cuộc phỏng vấn. Theo Dong và các cộng sự 
(2001), nguồn thông tin phỏng vấn không những là toàn bộ những câu trả lời của người phỏng 
vấn mà bao gồm toàn bộ thái độ, hành vi của họ trong quá trình phỏng vấn.   
b. Yêu cầu   
Để phương pháp phỏng vấn đạt hiệu quả cao hơn, người nghiên cứu phải lưu ý những vấn đề 
sau đây:   
Thứ nhất, phải có sự chuẩn bị tốt về mặt nội dung và hình thức phỏng vấn. Nội dung câu hỏi 
phỏng vấn phải sát với đề tài nghiên cứu, sắp xếp câu hỏi hợp lý và kỹ năng gợi mở, khai thác 
vấn đề. Người nghiên cứu phải có sự chuẩn bị tốt về loại phỏng vấn, nội dung câu hỏi của 
cuộc phỏng vấn, tránh bị động trong khi phỏng vấn.   
Thứ hai, thời gian, địa điểm và thời lượng phỏng vấn phù hợp. Sự phù hợp là địa điểm, thời 
gian thời lượng sát với nội dung phỏng vấn và với đặc điểm của cuộc phỏng vấn. Như khi 
nghiên cứu lối sống gia đình thì tốt nhất chọn địa điểm tại nhà. Hay nghiên cứu suy nghĩa của 
nhân viên trước giám đốc thì không nên tiến hành ngay trong phòng làm việc vì dẫn đến sự e 
ngại.   
Thứ ba, người phỏng vấn phải giữ được tính trung lập khi nghiên cứu. Trong khi phỏng vấn, 
người nghiên cứu luôn phải ý thức được vị trí của mình, không gợi ý hoặc tác động tâm lý vào 
câu trả lời của người được phỏng vấn   
Thứ tư, lắng nghe và lưu giữ thông tin tốt. Trong quá trình phỏng vấn, các đối tường phỏng 
vấn khác nhau có thể có những cách thức trả lời khác nhau nên đòi hỏi người phỏng vấn phải 
biết lắng nghe. Mặt khác, lượng thông tin trong một cuộc phỏng vấn rất lớn, nên ngoài việc 
lắng nghe và hiểu rõ ý kiến của người được phỏng vấn, người phỏng vấn phải lưu giữ thông 
tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu như ghi âm, ghi hình, ghi chép... nội dung phỏng vấn để 
xử lý thông tin kiểm định giả thuyết.   
c. Một số loại phỏng vấn   
Căn cứ vào các tiêu chí khác nhau người ta chia phỏng vấn thành các loại khác nhau. Căn cứ 
vào việc chuẩn bị của cuộc phỏng vấn cũng như mục tiêu thu thập thông tin, phỏng vấn được 
chia thành phỏng vấn sâu và phỏng vấn theo bảng hỏi.   
o Phỏng vấn sâu   
Phỏng vấn sâu là phương pháp phỏng vấn nhằm tìm hiểu sâu, hiểu kỹ về một vấn đề nhất 
định. Ví dụ như muốn tìm hiểu động cơ, nguyên nhân hay bản chất của các hoạt động hay sự 
kiện xã hội. Do vậy, các câu hỏi được thực hiện trong phỏng vấn sâu thường là các câu hỏi 
mở, cụ thể là các câu hỏi tại sao và như thế nào. Hình thức này sẽ hiệu quả khi tiến hành 
phỏng vấn với từng cá nhân. Trong trường hợp số lượng người phỏng vấn nhiều (từ 3 người 
trở lên), phỏng vấn sâu dễ biến thành một thảo luận nhóm. 
 o Phỏng vấn bằng bảng hỏi   
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Phỏng vấn bằng bảng hỏi là hình thức phỏng vấn được tiến hành theo một bảng hỏi được 
chuẩn bị một cách chu đáo. Các thông tin cần thu thập được liệt kê, sắp xếp trước trong bảng 
hỏi, người phỏng vấn có vai trò làm rõ các thông tin đó trên cơ sở trao đổi, đặt câu hỏi với 
người được phỏng vấn. Phỏng vấn có sử dụng bảng câu hỏi được thực hiện theo hai cách:   
� Phỏng vấn với bảng hỏi cấu trúc/tiêu chuẩn: đây là cách thức phỏng vấn bằng bảng hỏi mà 
trong đó người phỏng vấn không được thay đổi câu hỏi cũng như trình tự câu hỏi.   
� Phỏng vấn với bảng hỏi bán cấu trúc/bán tiêu chuẩn: đây là cách thức phỏng vấn bằng bảng 
hoi mà trong đó người phỏng vấn không lệ thuộc vào bảng hỏi, có thể thực hiện theo cách 
riêng để đạt được kết quả theo nội dung đã chuẩn bị trong bảng hỏi. So với bảng hỏi cấu trúc, 
bảng hỏi bán cấu trúc có tinh linh hoạt hơn vì trên thực tế đối với cùng một câu hỏi, những 
người khác nhau dễ có những cách hiểu khác nhau nên người phỏng vấn phải căn cứ vào tình 
huống cụ thể để đạt câu hỏi nhằm thu được thông tin với độ chính xác cao nhất.   
Căn cứ vào số lượng người tham gia phỏng vấn, người ta chia phỏng vấn thành phỏng vấn cá 
nhân và phỏng vấn nhóm   
o Phỏng vấn cá nhân:   
Là phỏng vấn được tiến hành đối với các cá nhân. Khi tiến hành phỏng vấn loại này, các 
thông tin cần thu thập mang tính cá nhân của người được phỏng vấn, do vây, cần chú ý nhiễu 
ảnh hưởng đến thông tin mà cá nhân được phỏng vấn cung cấp. Nhiễu này thường xuất hiện 
khi thực hiện phỏng vấn cá nhân mà người phỏng vấn đi cùng người dẫn đường của địa 
phương hoặc trong trường hợp có nhiều người cùng có mặt trong khi thực hiện phỏng vấn.   
o Phỏng vấn nhóm   
Phỏng vấn nhóm là một cuộc thảo luận có kế hoạch giữa người phỏng vấn và một nhóm 
người trong một môi trường thân thiện và tự nguyên nhằm thu được nhận thức của nhóm 
người đó về một vấn đề xã hội. Như vậy, thông tin thu thập được trong phỏng vấn nhóm là 
những ý kiến chung của một nhóm người chứ không phải của một cá nhân và nhưng thông tin 
đó mang tính chất định tính là chủ yếu.   
Một phỏng vấn nhóm hiệu quả khi số người được mời tham gia phỏng vấn vừa đủ để người 
phỏng vấn có thể kiểm soát được, khoảng từ 6 đến 12 người. Những người này phải đồng nhất 
về tuổi, địa vị xã hội ... tùy theo tiêu chí của người nghiên cứu. Sở dĩ phải đồng nhất để những 
người được mời tham gia phỏng vấn nhóm có thể dễ dàng hơn khi chia sẻ ý kiến của họ.   
So với các phương pháp phỏng vấn khác, phỏng vấn nhóm có ưu điểm là nhanh, ít tốn kém và 
thông tin thu được có độ chính xác cao do có sự thảo luận của một nhóm người. Tuy nhiên, 
nhược điểm của phương pháp này là khó tập hợp được những người được phỏng vấn cùng 
một lúc; đối với một nhóm nhiều người, người phỏng vấn sẽ khó kiểm soát hơn so với phỏng 
vấn cá nhân. Bên cạnh đó, người phỏng vấn có thể gặp phải một vài cá nhân trong nhóm 
không tự tin tham gia vào quá trình phỏng vấn. Cuối cùng, để thực hiện tốt phỏng vấn nhóm, 
người phỏng vấn phải có kỹ năng hơn so với phỏng vấn cá nhân. 
 Căn cứ theo hình thức phỏng vấn người ta có thể chia thành phỏng vấn trực tiếp và 
phỏng vấn gián tiếp.   
o Phỏng vấn trực tiếp: Là loại phỏng vấn điều tra viên và người được phỏng vấn đối thoại trực 
tiếp với nhau theo chủ đề của cuộc nghiên cứu.   
o Phỏng vấn gián tiếp: Là loại phỏng vấn được thực hiện thông qua sự hỗ trợ của một phương 
tiện truyền tin như: Điện thoại, Internet, thư tín...   
2.3.4. Ưu nhược điểm của phương pháp phỏng vấn   
Phỏng vấn tuy là một phương pháp được sử dụng phổ biến nhưng cũng có những ưu và nhược 
điểm nhất định.   
Ưu điểm: Phương pháp phỏng vấn có tỷ lệ trả lời cao, có tính linh hoạt và cơ động cao, có thể 
kiểm soát được cung cách phản ứng của đối tượng để xác định được độ tin cậy của câu trả lời.   
Nhược điểm: Chi phí tốn kém, chịu sự tác động mạnh của bối cảnh phỏng vấn và tâm lý đối 
tượng được phỏng vấn, khó tiên lượng được những tình huỗng xảy ra khi phỏng vấn...   
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Như vậy, kết quả nghiên cứu chỉ có thể thành công tuyệt đối khi người nghiên cứu phải nhận 
thức được những mặt ưu và nhược điểm của phương pháp phỏng vấn và biết kết hợp phương 
pháp một cách nhuần nhuyễn và uyển chuyển.   
9.2.4. Phương pháp trưng cầu ký kiến bằng bảng hỏi (Ankét)   
a. Khái niệm   
Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi là phương pháp thu thập thông tin mà người 
được hỏi tự ghi thông tin trả lời vào bảng hỏi được chuẩn bị sẵn. Như vậy, với phương pháp 
này, nguồn thông tin trong trưng cầu ý kiến qua bảng hỏi là toàn bộ các câu trả lời của người 
được phỏng vấn. Sau khi nhận được bảng hỏi, việc trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào người 
được hỏi.   
So với các phương pháp phỏng vấn, phương pháp này không có sự tương tác giữa người hỏi 
và người được hỏi, do vậy, không thu thập được thông tin về hành vi và thái độ của người 
được hỏi về vấn đề cần nghiên cứu.   
b. Yêu cầu   
Vì trong phương pháp này, bảng hỏi là trung gian liên kết giữa người hỏi và người được hỏi 
nên sự thành công phụ thuộc vào nội dung nghiên cứu được thể hiện trong bảng hỏi và thiết 
kế bảng hỏi. Nội dung nghiên cứu thể hiện trong bản hỏi phải rõ ràng, lô gic. Điều này làm 
cho người trả lời câu hỏi hiểu được nội dung của thông tin cần cung cấp và không cảm thấy 
do dự khi cung cấp thông tin trong bảng hỏi. Bên cạnh đó, bố cục, hình thức và chất lượng 
giấy của bảng hỏi phải đảm bảo tính mỹ thuật để không gây sự nhàm chán đối với người trả 
lời câu hỏi. Không nên áp dụng phương pháp này đối với đối tượng được hỏi là người khiếm 
thị.   
c. Ưu nhược điểm   
Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi có lợi thế rất lớn đối với nghiên cứu định lượng. 
Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Đặc biệt, do bảng hỏi phải 
thống nhất cho mọi đối tượng được hỏi nên cần phải thử rất kỹ trước khi tiến hành chính thức. 
Mặt khác, do bảng hỏi được phát cho người trả lời và được thu lại sau một thời gian nhất định 
nên số lượng bảng hỏi được thu hồi chưa chắc trùng khớp với số bảng hỏi được phát ra. Bên 
cạnh đó, có thể người nghiên cứu sẽ không thu được những câu trả lời hoàn chỉnh trong bảng 
hỏi.   
9.2.5. Xây dựng bảng hỏi   
a. Khái niệm:   
Bảng hỏi là hệ thống các câu hỏi được sắp xếp trên cơ sở các nguyên tắc, tâm lý, lôgic và theo 
nội dung nhất định nhằm tạo điều kiện cho người được hỏi thể hiện được quan điểm của mình 
với những vấn đề thuộc đối tượng nghiên cứu và người nghiên cứu thu thập được thông tin cá 
biệt đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu nghiên cứu. Trong các công cụ được áp dụng trong quá 
trình thu thập thông tin xã hội học, bảng hỏi có thế mạnh trong thống kê và định lượng. Tuy 
nhiên, trước khi xây dựng bảng hỏi cần xác định rõ phương pháp tiến hành là phỏng vấn hay 
trưng cầu để thiết kế nội dung cho phù hợp. 
 b. Vai trò   
Một là, bảng hỏi luôn thể hiện nội dung nghiên cứu. Trên thực tế, sau khi hình thành các chỉ 
báo thực nghiệm, việc thu thập thông tin liên quan đến các chỉ bảo đó được thực hiện thông 
qua bảng hỏi. Do vây, thông qua bảng hỏi người ta có thể hình dung phần nào về nội dung 
nghiên cứu của đề tài.   
Hai là, trong quá trình thu thập thông tin, thông tin thu được từ người trả lời được ghi lại toàn 
bộ trong bảng hỏi nên ngoài việc thể hiện nội dung nghiên cứu, bảng hỏi còn có vai trò lưu 
giữ thông tin   
Như vậy, bảng hỏi có vai trò quan trọng trong quá trình thu thập thông tin, tuy nhiên, khi nào 
sử dụng bảng hỏi? Bảng hỏi có cần thiết cho mọi nghiên cứu xã hội học hay không? Vấn đề 
này tùy thuộc vào ý đồ của người nghiên cứu.   
c. Cấu trúc   
Một bảng hỏi gồm 3 phần chính như sau: Phần mở đầu - Phần nội dung và Phần kết luận.   
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Phần mở đầu: Giới thiệu tên bảng hỏi, tên cơ quan tổ chức nghiên cứu và giới thiệu mục đích, 
yêu cầu, hướng dẫn người được điều tra cách trả lời câu hỏi. Yêu cầu của phần này là ngắn 
gọn, khoa học, chính xác, tạo được sự tin tưởng, quan tâm, hứng thú của người trả lời, đặc 
biệt đối với bảng hỏi dùng cho phương pháp trưng cầu ý kiến.   
Phần nội dung bảng hỏi: Gồm hệ thống các câu hỏi được sắp xếp có chủ ý nhằm thu thập 
thông tin nghiên cứu. Các câu hỏi có thể được sắp xếp theo nguyên tắc đi từ cái chung đến cái 
riêng, tổng quát đến cụ thể hoặc từ thái độ chủ quan đến khách quan hoặc theo thứ tự thời 
gian tùy thuộc vào nội dung nghiên cứu.   
Phần kết luận: Bao gồm những thông tin về số bảng hỏi, ngày tháng năm và lời cảm ơn.   
d. Một số loại câu hỏi   
Phương pháp nghiên cứu bằng bảng hỏi chỉ có thể thành công khi người nghiên cứu xây dựng 
được hệ thống câu hỏi với lượng thông tin đầy đủ về vấn đề nghiên cứu. Căn cứ vào hình thức 
câu hỏi ta có câu hỏi đóng và câu hỏi mở.   
� Câu hỏi đóng:   
Là loại câu hỏi đã có sẵn phương án trả lời, người được hỏi chỉ việc lựa chọn câu trả lời.   
Câu hỏi đóng được chia thành 2 loại là câu hỏi đóng đơn giản và câu hỏi đóng phức tạp.   
- Câu hỏi đóng đơn giản: Là loại câu hỏi chỉ có 2 phương án trả lời, người được hỏi chỉ được 
lựa chọn một trong 2 phương án đó. Không nên đưa ra câu hỏi liên quan đến 2 sự kiện bởi 
khiến người được hỏi khó lựa chọn phương án và tránh đặt câu hỏi theo hướng phủ định vì dễ 
gây ra tính đa nghĩa trong câu trả lời.   
- Câu hỏi đóng phức tạp: Là loại câu hỏi có nhiều phương án trả lời, các chỉ báo chi tiết hơn.   
Câu hỏi đóng có ưu điểm dễ trả lời, thuận tiện cho việc xử lý thống kê. Tuy nhiên, cần chú ý 
các đáp án trả lời của câu hỏi đóng phải đầy đủ để người trả lời có thể xác định được vị trí trả 
lời của minh trong đó. Với câu hỏi đóng có hai khả năng loại trừ nhau thì không nên đặt câu 
hỏi phủ định   
� Câu hỏi mở:   
Là loại câu hỏi chưa có phương án trả lời, người được hỏi tự mình đưa ra câu trả lời riêng mà 
họ cho là phù hợp nhất với nhận thức quan niệm của mình.   
� Câu hỏi hỗn hợp (Kết hợp): Là câu hỏi kết hợp phương án trả lời sẵn và cả câu trả lời riêng 
của người được hỏi. 
 Ưu điểm của câu hỏi mở là người trả lời không phụ thuộc vào những đáp án chuẩn bị 
trước. Do vậy, loại câu hỏi này có thể mang lại cho người phỏng vấn những thông tin mới, 
ngoài dự đoán. Với lợi thế này, câu hỏi mở thường được sử dụng trong các nghiên cứu mới 
hay trong đó các hiện tượng, quá trình xã hội vẫn chưa được hiểu một cách đầy đủ. Mặc dù 
vậy, đối với câu hỏi mở, khi sử dụng cũng dễ nhận được những câu trả lời theo những ý hiểu 
khác nhau nên sẽ khó khăn trong quá trình tổng hợp số liệu.   
Căn cứ vào nội dung, có thể xây dựng được 3 loại câu hỏi là câu hỏi sự kiện, câu hỏi kiểm tra 
và câu hỏi tâm lý.   
� Câu hỏi tâm lý:   
Là câu hỏi có tác dụng tạo hứng thú, giải toả căng thẳng, sự mệt mỏi, mặc cảm của người trả 
lời để thu thập thông tin.   
� Câu hỏi sự kiện:   
Là câu hỏi về thân thế, nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, công việc vv... tất cả các 
sự kiện có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến đối tượng nghiên cứu.   
� Câu hỏi kiểm tra:   
Là loại câu hỏi nhằm kiểm tra mức độ hiểu biết cũng như tính trung thực trong phương án mà 
người trả lời lựa chọn.   
e. Yêu cầu đối với các câu hỏi trong bảng hỏi   
Để đảm tính hiệu quả của bảng hỏi trong quá trình thu thập thông tin, ngoài việc phải phù hợp 
với mục tiêu, nội dung nghiên cứu, việc thiết kế câu hỏi trong bảng hỏi phải đảm bảo yêu cầu 
sau:   
- Các câu hỏi phải dễ hiểu, phù hợp với trình độ văn hóa của đối tượng được hỏi   
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- Đảm bảo tính trung lập trong quá trình đặt câu hỏi, không để câu trả lời của người được hỏi 
bị ảnh hưởng bởi ý tưởng của người hỏi. Ví dụ, không nên đặt câu hỏi: Anh/ chị có ý kiến gì 
về việc vi phạm quy chế thi xấu xa hiện nay? Như vậy, với câu hỏi này, người đặt câu hỏi đã 
có hàm ý vi phạm quy chế thi là không tốt. Thực tế, người trả lời có thể có ý kiến khác nhau 
về vấn đề này.   
- Tránh đặt các loại câu hỏi ghép không hợp lý. Ví dụ, bạn có tham gia khóa học xã hội học 
đại cương và có thích khóa học này không? 1. Có 2. Không   
- Diễn đạt phải rõ ràng, hạn chế sử dụng các từ, cụm từ không xác định như: nhiều, ít, một 
vài, tương đối, ít khi...   
- Tìm cách đặt các câu hỏi để tạo nên sự thoải mái của người được hỏi khi trả lời chúng. Đặc 
biệt đối với những vấn đề đang bị xã hội lên án, phải làm sao cho người trả lời các câu hỏi 
không cảm thấy bị buộc tội. Trong trường hợp này, có thể dùng câu dẫn dắt để loại bỏ những 
băn khoăn của người được hỏi. Ví dụ, thay vì hỏi: Bạn có sử dụng tài liệu khi không được cho 
phép trong mùa thi vừa qua không?, chúng ta có thể hỏi: Trong một số trường hợp, sinh viên 
vẫn sử dụng tài liệu trong phòng thi khi không được cho phép. Bạn có trong trường hợp đó 
không? 1. Có 2. Không   
9.3. CHỌN MẪU   
Trong nghiên cứu xã hội học, người nghiên cứu có thể tiến hành thu thập thông tin trên toàn 
bộ các đơn vị của tổng thể. Tuy nhiên, cách này rất tốn kém về thời gian, nhân lực và kinh phí 
(Dong et al., 2001; Quyết & Thanh, 2001). Do vậy, các nghiên cứu xã hội học thường được 
tiến hành trên một phần đại diện các đơn vị của tổng thể. Nghiên cứu được tiến hành theo 
cách này bao gồm nghiên cứu trường hợp và nghiên cứu chọn mẫu.   
9.3.1. Nghiên cứu trường hợp (case study)   
Đây là dạng nghiên cứu được tiến hành chỉ trên một đơn vị của tổng thể. Đặc biệt đối với 
những hiện tượng xã hội mới nảy sinh mà chúng ta vẫn còn thiếu hiểu biết về nó (Dong et al., 
2001). Trong nghiên cứu trường hợp cần chú ý lý giải tính đặc thù của đơn vị nghiên cứu. Ví 
dụ với đề tài "Tác động của khu công nghiệp đến việc làm nông thôn, nghiên cứu trường hợp 
khu công nghiệp Quế Võ, xã Nam Sơn, Bắc Ninh" người nghiên cứu cần giải thích tại sao 
chọn Bắc Ninh chứ không phải các tỉnh khác; tại sao chọn khu công nghiệp Quế Võ chứ 
không phải khu công nghiệp nào khác ở Bắc Ninh ... Mặc khác, do nghiên cứu trường hợp là 
nghiên cứu mang tính cá biệt nên kết quả nghiên cứu khó thuyết phục khi suy rộng ra toàn 
tổng thể. Ví dụ với đề tài như trên, những kết luận chỉ được thực hiện đối với địa bàn nghiên 
cứu là khu công nghiệp Quế Võ và tại xã Nam Son mà thôi. 
 9.3.2. Nghiên cứu chọn mẫu   
Trước khi tiến hành chọn mẫu, người nghiên cứu cần xác định tổng thể của điều tra. Đó chính 
là toàn bộ những đơn vị hay phần tử chứa đựng những dấu hiệu, tính chất được xác định bởi 
khách thể nghiên cứu (Quyết & Thanh, 2001). Ví dụ, nếu trong nghiên cứu cần khảo sát chất 
lượng học tập của sinh viên trường Nông nghiệp Hà Nội thì tổng thể là toàn bộ sinh viên hiện 
đang học tại trường.   
Mẫu là một phần của tổng thể được lựa chọ theo những cách thức nhất định và dung lượng 
hợp lý. Điều tra chọn mẫu là việc thu thập thông tin trên các mẫu đã được chọn theo những 
cách thức nhất định đó (Quyết & Thanh, 2001). Tuy nhiên cách thức chọn nhất định ở đây là 
gì? Trong một cuộc điều tra cần chọn bao nhiêu mẫu? Trên thực tế có nhiều cách chọn mẫu, 
việc lựa chọn cách nào tùy thuộc vào nội dung và mục đích nghiên cứu. Trong phạm vi đề 
cương bài giảng, chúng tôi giới thiệu hai phương pháp chọn mẫu cơ bản: chọn mẫu ngẫu 
nhiên và chọn mẫu theo tỷ lệ.   
a. Chọn mẫu ngẫu nhiên   
Trong phạm vi bài giảng, chúng tôi giới thiệu hai phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên: chọn 
mẫu ngẫu nhiên thuần túy và chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Mẫu ngẫu nhiên thuần túy là 
mẫu được lấy một cách ngẫu nhiên trong tổng thể. Ví dụ, trong 100 hộ thuộc đối tượng điều 
tra thu thập thông tin, lấy ngẫu nhiên 30 hộ. Cách chọn có thể là rút thăm ngẫu nhiên hoặc 
dùng hàm random trong Microsoft Exel để chọn. Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc chọn mẫu 
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có tính ngẫu nhiên thì các đơn vị mẫu phải có khả năng như nhau khi tham gia vào lựa chọn, 
tức là xác suất được lựa chọn của các đơn vị mẫu là bằng nhau (Dong et al., 2001)   
Mẫu ngẫu nhiên có thể được lựa chọn một cách hệ thống, có nghĩa là căn cứ vào tổng thể và 
số mẫu sẽ chọn, người nghiên cứu xác định khoảng cách giữa các phần tử (k). Sau đó, chọn 
ngẫu nhiên phần tử đầu tiên, các phần tử sau sẽ được lựa chọn cách phần tử trước một khoảng 
là k. Theo Quyết và Thanh (2001), khoảng cách k được tính như sau:   
 Tuy nhiên, trước khi tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, cần xác định khung mẫu (danh 
sách của tổng thể). Việc thành lập khung mẫu không nên dựa vào một tiêu chí nhất định để 
tránh ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. Ví dụ, để nghiên cứu nhận thức về giới trong sinh 
viên, không nên lập khung mẫu theo kết quả học tập của sinh viên hay theo học bổng vì kết 
quả học tập, sinh viên được nhận học bổng hay không được nhận học bổng có thể ảnh hưởng 
đến nhận thức về giới của sinh viên. Thông thường để hạn chế ở mức thấp nhất tác động của 
khung mẫu vào kết quả nghiên cứu, khung mẫu có thể được sắp xếp theo thứ tự a, b, c. Song 
với những nghiên cứu về xu hướng đặt tên thì cách sắp xếp này sẽ là không hợp lý (Quyết & 
Thanh, 2001). 
 Trong quá trình chọn mẫu ngấu nhiên, cần chú ý chọn mẫu dự trữ, ở Việt Nam, tỷ lệ 
dự trữ này là 10% (Quyết & Thanh, 2001). Khi đó, khoảng cách giữa các phần tử được xác 
đinh như sau:   
 b. Chọn mẫu theo tỷ lệ   
Đây là cách chọn mẫu căn cứ vào đặc trưng của tổng thể. Các đặc trưng này có thể là tuổi, 
giới tính, trình độ... tùy thuộc vào nội dung, mục tiêu cần nghiên cứu. Ví dụ để tìm hiểu chất 
lượng học tập của sinh viên trường Nông nghiệp Hà nội, mục tiêu nghiên cứu là so sánh giữa 
sinh viên chính quy và sinh viên tại chức thì đặc trưng của mẫu có thể lào loại hình đào tạo. 
Nếu tỷ lệ sinh viên của hai hệ này trong trường là 50 : 50 thì trong quá trình chọn mẫu cũng 
phải thỏa mãn đặc điểm này của mẫu. Giả sử chọn ngẫu nhiên 100 sinh viên thì phải đảm bảo 
50 chính quy và 50 tại chức. 
Câu hỏi ôn tập   
1. Hãy trình bày các giai đoạn trong một cuộc điều tra xã hội học. Trong các giai đoạn đó, giai 
đoạn nào mang ý nghĩa quyết định?   
2. Tại sao nói giai đoạn chuẩn bị là giai đoạn quyết định thành công của một cuộc điều tra xã 
hội học? Để tiến hành điều tra xã hội học, cần có những bước chuẩn bị cơ bản nào?   
3. Hãy trình bày phương pháp phân tích tài liệu và phương pháp quan sát trong điều tra xã hội 
học. So sánh ưu điểm và nhược điểm của hai phương pháp này?   
4. So sánh phỏng vấn nhóm và phỏng vấn cá nhân   
5. Trong thu thập thông tin bằng bảng hỏi, việc thu thập thông qua phỏng vấn và phát vấn có 
gì giống và khác nhau   
6. Hãy trình bày phương pháp chọn mẫu trong điều tra xã hội học. Tại sao trong điều tra xã 
hội học người ta thường sử dụng nhiều cách chọn mẫu? 
Bài tập:   
Hãy xác định một vấn đề nghiên cứu của xã hội học, qua đó, xác định mục tiêu nghiên cứu 
(bao gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể). Từ mục tiêu nghiên cứu, thao tác hóa khái 
niệm, xác định các chỉ báo và phương pháp thu thập thông tin. Thông qua các phương pháp 
thu thập thông tin, chọn lọc các thông tin cần thu thập thông qua bảng hỏi để thiết kế bảng câu 
hỏi. 
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