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Phương pháp dạy và học

• Giảng viên
– Giảng những khái niệm, luận điểm,… KH cơ bản, 

quan trọng trong giáo trình;

– Đặt câu hỏi gợi mở để SV động não suy nghĩ tích 
cực; 

– Đặt bài tập tình huống để áp dụng kiến thức lý thuyết 
vào giải quyết tình huống;

– Giới thiệu những tài liệu tham khảo;

– Hướng dẫn SV làm bài tập & thảo luận nhóm



Hà Trọng Nghĩa 3

Phương pháp dạy và học

• Sinh viên
– Ôn bài cũ, làm bài tập (nếu có) và đọc bài mới trước khi đến lớp.

– Tích cực trao đổi với GV các vấn đề còn chưa hiểu.

– Làm bài tập nhóm theo yêu cầu của GV

• Các dạng bài tập
– Ứng dụng lý thuyết đã học trên lớp;

– Đọc và tóm tắt tài liệu tham khảo  dưới dạng viết tiểu luận hoặc 
xây dựng thành powerpoint;

– Khai thác tư liệu (Internet, tạp chí, sách,…) theo chủ đề;

– Làm bài tập nhóm 
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Liên lạc với giảng viên

• ĐT: 0838405994 (ngày trực)

• E-mail: hatrongnghia_gv@yahoo.com.vn
– Chủ đề/ Đính kèm tập tin (attach files)

• Cá nhân : Lop_Ho va ten_Ten bai tap

• Nhóm : Lop_Ten nhom_Ten bai tap

– Cuối thư ghi: Họ và tên sinh viên hoặc Tên nhóm

• Trao đổi trực tiếp

– Giờ ra chơi

– Sau giờ học

– Tại VPK ngày trực
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Tài liệu tham khảoTài liệu tham khảo

• Tập bài giảng Xã hội học nông thôn

• Bùi Quang Dũng, “Xã hội học nông thôn”, 
NXB.KHXH, 2007

• Tống Văn Chung, “Xã hội học nông thôn”, 
NXB.ĐHQG.HN, 1996

• Tô Duy Hợp, “Xã hội học nông thôn”, 
NXB.KHXH, 1997

• Viện Xã hội học, “Những nghiên cứu chọn lọc 
về Xã hội học nông thôn”, NXB.KHXH, 2004
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Bài 1: NHẬP MÔN Bài 1: NHẬP MÔN 
XÃ HỘI HỌC NÔNG THÔNXÃ HỘI HỌC NÔNG THÔN

1.1. Quá trình hình thành XHHNT1.1. Quá trình hình thành XHHNT

1.2. Đối tượng nghiên cứu XHHNT1.2. Đối tượng nghiên cứu XHHNT

1.3. Nội dung nghiên cứu XHHNT1.3. Nội dung nghiên cứu XHHNT

1.4. Chức năng của XHHNT1.4. Chức năng của XHHNT
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1.1. Quá trình hình thành XHHNT1.1. Quá trình hình thành XHHNT

1.1.1. Hoàn cảnh ra đời1.1.1. Hoàn cảnh ra đời

• Các nước phát triển: Khủng hoảng kinh Các nước phát triển: Khủng hoảng kinh 
tế - xã hội (1890 - 1929 – 1940)tế - xã hội (1890 - 1929 – 1940)

• Các nCác nướước đang phát triển: Lệ thuộc và c đang phát triển: Lệ thuộc và 
nghèo đóinghèo đói

• Khuynh hướng quay về nông thônKhuynh hướng quay về nông thôn

• Nhu cầu nghiên cứu xã hội nông thônNhu cầu nghiên cứu xã hội nông thôn
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1.1.2. Lịch sử nghiên cứu1.1.2. Lịch sử nghiên cứu

• Giữa thế kỷ XIX: được coi trọng và có hệ Giữa thế kỷ XIX: được coi trọng và có hệ 
thống; tạo tiền đề cho sự ra đời của thống; tạo tiền đề cho sự ra đời của 
XHHNTXHHNT

• Thế kỷ XX: Thế kỷ XX: XHHNT đã ra đời tại MỹXHHNT đã ra đời tại Mỹ  

• Sau đó nhanh chóng lan sang châu Âu, Sau đó nhanh chóng lan sang châu Âu, 
Châu Á (Nhật, Ấn Độ, Trung Quốc,…)Châu Á (Nhật, Ấn Độ, Trung Quốc,…)

• Việc nghiên cứu xã hội học ở Việt NamViệc nghiên cứu xã hội học ở Việt Nam
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1.2. Đối tượng nghiên cứu XHHNT1.2. Đối tượng nghiên cứu XHHNT

1.2.1. Những quan niệm về XHHNT1.2.1. Những quan niệm về XHHNT

• G.M.GlletteG.M.Gllette : Đời sống NT: Đời sống NT

• P.L.VogteP.L.Vogte : Văn hóa NT: Văn hóa NT

• C.C.TaglerC.C.Tagler : Vấn đề xã hội NT: Vấn đề xã hội NT

• H.B.Hanthorn: Xã hội hóa đời sống NTH.B.Hanthorn: Xã hội hóa đời sống NT

• D.SandersonD.Sanderson: Tổ chức xã hội NT: Tổ chức xã hội NT

• N.L.SinsN.L.Sins : So sánh với xã hội đô thị: So sánh với xã hội đô thị
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1.2.2. Định nghĩa XHHNT1.2.2. Định nghĩa XHHNT
• Hai xu hướng: Tổng hợp và Đa dạng hóaHai xu hướng: Tổng hợp và Đa dạng hóa

• ““Là một chuyên ngành của XHH, XHHNT là Là một chuyên ngành của XHH, XHHNT là 
khoa học nghiên cứu các mối tương tác xã khoa học nghiên cứu các mối tương tác xã 
hội của các thành tố trong hệ thống xã hội hội của các thành tố trong hệ thống xã hội 
nông thôn và nghiên cứu lối sống của cư nông thôn và nghiên cứu lối sống của cư 
dân nông thôn - với tư cách là chủ thể xã dân nông thôn - với tư cách là chủ thể xã 
hội trong hệ thống xã hội ấy”hội trong hệ thống xã hội ấy”

• Khái niệm: hệ thống xã hội, tương tác xã Khái niệm: hệ thống xã hội, tương tác xã 
hội, lối sống, chủ thể xã hộihội, lối sống, chủ thể xã hội
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1.2.3. XHHNT và các khoa học khác1.2.3. XHHNT và các khoa học khác

• Đạo đức họcĐạo đức học

• Các khoa học tự nhiênCác khoa học tự nhiên

• Địa lýĐịa lý

• Kinh tế họcKinh tế học

• Tâm lý họcTâm lý học

• Sử họcSử học

• Luật họcLuật học
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1.3. Nội dung nghiên cứu

• Các lý thuyết tiếp cậnCác lý thuyết tiếp cận

• Phương pháp, kỹ thuật nghiên cứuPhương pháp, kỹ thuật nghiên cứu

• Hệ thống xã hội nông thônHệ thống xã hội nông thôn

• Sự biến đổi của xã hội nông thônSự biến đổi của xã hội nông thôn

• Chiến lược phát triển nông thônChiến lược phát triển nông thôn

• Ứng dụng xã hội học nông thônỨng dụng xã hội học nông thôn

• Thiết lập đề cương nghiên cứu xã hội Thiết lập đề cương nghiên cứu xã hội 
học nông thônhọc nông thôn



Hà Trọng Nghĩa 13

1.4. Chức năng của XHHNT1.4. Chức năng của XHHNT

4.1. Chức năng lý luận4.1. Chức năng lý luận

- Nhận thứcNhận thức

- Phương pháp nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu

4.2. Chức năng thực tiễn4.2. Chức năng thực tiễn

- Ứng xử phù hợp với hoàn cảnhỨng xử phù hợp với hoàn cảnh

- Xây dựng, áp dụng các chính sách xã Xây dựng, áp dụng các chính sách xã 
hội đối với xã hội nông thôn.hội đối với xã hội nông thôn.



14Hà Trọng Nghĩa

Bài 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUBài 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Các lý thuyết tiếp cận2.1. Các lý thuyết tiếp cận

2.2. Phương pháp nghiên cứu2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.3. Phương pháp PRA2.3. Phương pháp PRA



Hà Trọng Nghĩa 15

2.1. Các lý thuyết tiếp cận

2.1.1. Lý thuyết là gì

2.1.2. Các cách tiếp cận cổ điển

2.1.3. Các cách tiếp cận hiện đại
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2.2.1. Lý thuyết là gì?2.2.1. Lý thuyết là gì?

• Lý thuyết là tập hợp các định lý (hình học), Lý thuyết là tập hợp các định lý (hình học), 
định luật (vật lý), nguyên lý (công nghệ), định luật (vật lý), nguyên lý (công nghệ), 
quy luật (xã hội),v.v… được sắp xếp một quy luật (xã hội),v.v… được sắp xếp một 
cách có hệ thống, được kiểm chứng bằng cách có hệ thống, được kiểm chứng bằng 
thực nghiệmthực nghiệm

• Đặc điểm: tính khách quan, tính hệ thống, Đặc điểm: tính khách quan, tính hệ thống, 
có thể kiểm chứngcó thể kiểm chứng



Hà Trọng Nghĩa 17

2.1.2. CỔ ĐIỂN2.1.2. CỔ ĐIỂN

• Ferdinand ToenniesFerdinand Toennies  

– XH cổ truyền (XH nông nghiệp) sang XH hiện đại (XH XH cổ truyền (XH nông nghiệp) sang XH hiện đại (XH 
hiệp hội) và mỗi XH có những đặc điểm khác nhauhiệp hội) và mỗi XH có những đặc điểm khác nhau

– Bi quan về HĐH Bi quan về HĐH 

• Emile DurkheimEmile Durkheim
– Quá trình chuyển đổi: XH Nông nghiệp-nông thôn Quá trình chuyển đổi: XH Nông nghiệp-nông thôn 

sang XH công nghiệp-đô thị; và khác nhau ở sự sang XH công nghiệp-đô thị; và khác nhau ở sự 
PCLĐXHPCLĐXH

– Lạc quan hơn. Lạc quan hơn. 
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• Max WeberMax Weber

– Sự chuyển biến những khuôn mẫu tư tưởng Sự chuyển biến những khuôn mẫu tư tưởng 
của con người trong quá trình HĐHcủa con người trong quá trình HĐH

– Quá trình duy lý hóa đời sống xã hộiQuá trình duy lý hóa đời sống xã hội

• Karl MarxKarl Marx

– Phân biêt NT và ĐT bằng tính chất lao độngPhân biêt NT và ĐT bằng tính chất lao động

– Quá trình vô sản hóaQuá trình vô sản hóa

– Thành thị bóc lột nông thônThành thị bóc lột nông thôn

– Quốc tế: Các nước chậm phát triển chủ yếu Quốc tế: Các nước chậm phát triển chủ yếu 
cung cấp nguyên liệu và bán nông sảncung cấp nguyên liệu và bán nông sản
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• TchayanovTchayanov

– Môi trường nông thôn có những giá trị Môi trường nông thôn có những giá trị 
tích cựctích cực

– Nền sản xuất nông nghiệp khuyến Nền sản xuất nông nghiệp khuyến 
khích sự sáng tạokhích sự sáng tạo

– Đề cao nông thôn, sản xuất nông Đề cao nông thôn, sản xuất nông 
nghiệp, nông dânnghiệp, nông dân
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2.1.3. HIỆN ĐẠI2.1.3. HIỆN ĐẠI

• R. Redfieeld, R. Dumon, J. LauweR. Redfieeld, R. Dumon, J. Lauwe

– Nông nghiệp là một lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp là một lĩnh vực sản xuất 
đặc biệt, XH nông thôn có những đặc đặc biệt, XH nông thôn có những đặc 
điểm, giá trị, mục tiêu riêngđiểm, giá trị, mục tiêu riêng

– Có cái nhìn lạc quan về sự tồn tại của Có cái nhìn lạc quan về sự tồn tại của 
nông thôn, ca ngợi lối sống nông thônnông thôn, ca ngợi lối sống nông thôn

– Chủ trương: Chống di dân ra thành phố; Chủ trương: Chống di dân ra thành phố; 
nên bảo hộ sản xuất nông nghiệpnên bảo hộ sản xuất nông nghiệp
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• Công nghiệp hóa nông nghiệpCông nghiệp hóa nông nghiệp

– Áp dụng kỹ thuật sản xuất, phương Áp dụng kỹ thuật sản xuất, phương 
pháp kinh doanh công nghiệp vào nông pháp kinh doanh công nghiệp vào nông 
nghiệpnghiệp

– Tăng cường phân công lao độngTăng cường phân công lao động

– Chủ trương: Khuyến khích di dân ra Chủ trương: Khuyến khích di dân ra 
thành thị; không bảo hộ nông nghiệpthành thị; không bảo hộ nông nghiệp
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• Lý thuyết chức năngLý thuyết chức năng

– Xã hội có 2 bộ phận: Nông thôn & Đô thịXã hội có 2 bộ phận: Nông thôn & Đô thị

– Mỗi bộ phận có những chức năng riêng Mỗi bộ phận có những chức năng riêng 
hỗ trợ lẫn nhauhỗ trợ lẫn nhau

– Nông thôn phát triển dần dần và tiến tới Nông thôn phát triển dần dần và tiến tới 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa.công nghiệp hóa - hiện đại hóa.



Hà Trọng Nghĩa 23

• Quan điểm phê phánQuan điểm phê phán

– Nông nghiệp là một lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp là một lĩnh vực sản xuất 
đặc biệt và không thể đi theo mô hình đặc biệt và không thể đi theo mô hình 
sản xuất công nghiệp ở đô thịsản xuất công nghiệp ở đô thị

– Chủ trương: phát triển một nền nông Chủ trương: phát triển một nền nông 
nghiệp bền vững (không làm ô nhiễm nghiệp bền vững (không làm ô nhiễm 
môi trường, sản xuất không chạy theo môi trường, sản xuất không chạy theo 
lợi nhuận)lợi nhuận)
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• Lý thuyết dân túy mớiLý thuyết dân túy mới
– Ca ngợi, cỗ vụ việc duy trì lối sống nông thôn Ca ngợi, cỗ vụ việc duy trì lối sống nông thôn 

và sản xuất nông nghiệpvà sản xuất nông nghiệp
– Phê phán quá trình CNH trên quy mô lớn đã Phê phán quá trình CNH trên quy mô lớn đã 

gây ra những thiệt hại to lớn hơn cả những lợi gây ra những thiệt hại to lớn hơn cả những lợi 
ích mà nó đem lại.ích mà nó đem lại.

– Chủ trương: Xây dựng các xí nghiệp quy mô Chủ trương: Xây dựng các xí nghiệp quy mô 
nhỏ, duy trì nông nghiệp và SX tiểu thủ công nhỏ, duy trì nông nghiệp và SX tiểu thủ công 
nghiệp; duy trì làng mạc và các thành phố quy nghiệp; duy trì làng mạc và các thành phố quy 
mô nhỏ; công bằng trong phân phối của cải và mô nhỏ; công bằng trong phân phối của cải và 
lợi tức.lợi tức.
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Kết luậnKết luận

• Có nhiều quan điểm khác nhau về xã hội Có nhiều quan điểm khác nhau về xã hội 
nông thôn, và biện pháp phát triển nông nông thôn, và biện pháp phát triển nông 
thôn.thôn.

• Sự đan xen giữa cái nhìn lạc quan và bi Sự đan xen giữa cái nhìn lạc quan và bi 
quan, quan, 

• Sự bối rối trong lựa chọn mô hình phát Sự bối rối trong lựa chọn mô hình phát 
triển cho tương lai nông thôn.triển cho tương lai nông thôn.

• Việc phát triển nông thôn phải dựa vào Việc phát triển nông thôn phải dựa vào 
một nền tảng lý thuyết nhất định. một nền tảng lý thuyết nhất định. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. QUAN SÁT2.2.1. QUAN SÁT

• Quan sát tham dự: Nhà XHH vừa là người Quan sát tham dự: Nhà XHH vừa là người 
quan sát các yếu tố một cách khách quan, quan sát các yếu tố một cách khách quan, 
vừa là người tham dự vào môi trường XH vừa là người tham dự vào môi trường XH 
được nghiên cứu, với mục đích mô tả đời được nghiên cứu, với mục đích mô tả đời 
sống của những người được nghiên cứu.sống của những người được nghiên cứu.

• Quan sát gián tiếp: dùng những kỹ thuật Quan sát gián tiếp: dùng những kỹ thuật 
quan sát có mục đích ít tác động, ít ảnh quan sát có mục đích ít tác động, ít ảnh 
hưởng chừng nào hay chừng đó đến bối hưởng chừng nào hay chừng đó đến bối 
cảnh xã hội đang được nghiên cứu.cảnh xã hội đang được nghiên cứu.
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CÁC THỬ NGHIỆMCÁC THỬ NGHIỆM

• Thử nghiệm có kiểm soátThử nghiệm có kiểm soát

– Nhà nghiên cứu sử dụng một biến số độc Nhà nghiên cứu sử dụng một biến số độc 
lập nhằm quan sát và đo lường một biến số lập nhằm quan sát và đo lường một biến số 
phụ thuộc khác.phụ thuộc khác.

– Nhà nghiên cứu thành lập một Nhà nghiên cứu thành lập một nhóm được nhóm được 
thử nghiệmthử nghiệm  – là nhóm sẽ trải qua một biến  – là nhóm sẽ trải qua một biến 
đổi trong biến số độc lập, và đổi trong biến số độc lập, và nhóm kiểm nhóm kiểm 
soát soát – là nhóm không chịu sự tác động của – là nhóm không chịu sự tác động của 
thử nghiệm, được dùng để so sánh, đối thử nghiệm, được dùng để so sánh, đối 
chiêu với nhóm chịu thử nghiệm.chiêu với nhóm chịu thử nghiệm.
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• Thử nghiệm trên thực địaThử nghiệm trên thực địa

– Được dùng rộng rãi trong việc lượng Được dùng rộng rãi trong việc lượng 
giá các chương trình công cộng có liên giá các chương trình công cộng có liên 
quan đến những vấn đề XH cụ thể.quan đến những vấn đề XH cụ thể.

– Người ta chia thành 2 nhóm: Người ta chia thành 2 nhóm: nhóm nhóm 
được nghiên cứuđược nghiên cứu  là những nhóm người  là những nhóm người 
tham dự vào chương trình và một tham dự vào chương trình và một nhóm nhóm 
kiểm trakiểm tra  bao gồm những người không  bao gồm những người không 
tham dự vào chương trình. Sau đó so tham dự vào chương trình. Sau đó so 
sánh sự khác nhau giữa 2 nhóm đósánh sự khác nhau giữa 2 nhóm đó..
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2.2.2. NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA2.2.2. NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA

• Đặc biệt hữu dụng khi muốn tìm giải đáp Đặc biệt hữu dụng khi muốn tìm giải đáp 
cho những vấn đề không thể quan sát cho những vấn đề không thể quan sát 
trực tiếp được.trực tiếp được.

• Là phương pháp tiếp xúc với những cá Là phương pháp tiếp xúc với những cá 
nhân để có được những câu trả lời cho nhân để có được những câu trả lời cho 
những vấn đề mình muốn tìm hiểunhững vấn đề mình muốn tìm hiểu
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2.2.3. PHÂN TÍCH THỨ CẤP2.2.3. PHÂN TÍCH THỨ CẤP

• Trong nhiều trường hợp nhà XHH phải sử Trong nhiều trường hợp nhà XHH phải sử 
dụng những số liệu do người khác thâu dụng những số liệu do người khác thâu 
thập.thập.

• Việc sử dụng những dữ kiện do người Việc sử dụng những dữ kiện do người 
khác thâu thập được gọi là khác thâu thập được gọi là phân tích thứ phân tích thứ 
cấpcấp, như việc sử dụng các số liệu của các , như việc sử dụng các số liệu của các 
cơ quan thống kê, của các nhà XHH khác.cơ quan thống kê, của các nhà XHH khác.
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• PRA là gì?PRA là gì?

– PRA là một tập hợp các phương pháp giúp người PRA là một tập hợp các phương pháp giúp người 
dân chia sẻ, nâng cao và phân tích kiến thức về dân chia sẻ, nâng cao và phân tích kiến thức về 
cuộc sống và điều kiện sống của chính họ, để từ cuộc sống và điều kiện sống của chính họ, để từ 
đó lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá đó lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá 
kế hoạch.kế hoạch.

– Các phương pháp trong PRA dùng trong nghiên Các phương pháp trong PRA dùng trong nghiên 
cứu và đánh giá có thể thay thế hoặc bổ sung cứu và đánh giá có thể thay thế hoặc bổ sung 
cho phương pháp dùng bảng hỏi.cho phương pháp dùng bảng hỏi.

2.3. Phương pháp PRA2.3. Phương pháp PRA
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Các công cụ PRACác công cụ PRA
• Tìm hiểu điều kiện sinh tháiTìm hiểu điều kiện sinh thái

- Bản đồ nguồn lực- Bản đồ nguồn lực
- Bản đồ lát cắt- Bản đồ lát cắt
- Lịch mùa vụ- Lịch mùa vụ

• Tìm hiểu trình độ phát triển kinh tếTìm hiểu trình độ phát triển kinh tế
- Sơ đồ di chuyển- Sơ đồ di chuyển
- Sơ đồ thể chế- Sơ đồ thể chế
- Sơ đồ dịch vụ- Sơ đồ dịch vụ
- Phân tích xu hướng- Phân tích xu hướng

• Phân tích tình hìnhPhân tích tình hình
- Phân tích SWOT- Phân tích SWOT
- Phân tích lực tác động- Phân tích lực tác động
- Xếp hạng vấn đề- Xếp hạng vấn đề
- Cây vấn đề- Cây vấn đề
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Bài 3: NÔNG THÔN VIỆT Bài 3: NÔNG THÔN VIỆT 
NAMNAM

3.1. Lịch sử xã hội nông thôn3.1. Lịch sử xã hội nông thôn

3.1.1. Trên thế giới3.1.1. Trên thế giới

3.1.2. Ở Việt Nam3.1.2. Ở Việt Nam

3.2. Hệ thống xã hội nông thôn Việt Nam3.2. Hệ thống xã hội nông thôn Việt Nam

3.2.1. Không gian nông thôn3.2.1. Không gian nông thôn

3.2.2. Cơ cấu xã hội nông thôn3.2.2. Cơ cấu xã hội nông thôn

3.2.3. Phân tầng xã hội ở nông thôn Việt Nam3.2.3. Phân tầng xã hội ở nông thôn Việt Nam
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3.2.1. Không gian nông thôn 3.2.1. Không gian nông thôn 

• Những đặc thù của không gian nông Những đặc thù của không gian nông 
thônthôn

– Con người sử dụng lãnh thổ để sản xuất Con người sử dụng lãnh thổ để sản xuất 
những tư liệu duy trì sự sống của mình là những tư liệu duy trì sự sống của mình là 
nông nghiệp và chăn nuôi.nông nghiệp và chăn nuôi.

– Dân cư có xu hướng phân tán hơn là tập Dân cư có xu hướng phân tán hơn là tập 
trung (mật độ dân cư thấp)trung (mật độ dân cư thấp)

– Ngoài không gian nông thôn là: ngoại thành, Ngoài không gian nông thôn là: ngoại thành, 
ngoại ô và thành phố.ngoại ô và thành phố.
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• Đo không gian nông thôn

–Không gian vật chất

• Số lượng dân

–Pháp                     :     <= 2000 ng

–Mỹ                         :     <= 2500 ng

• Mật độ DS + Tính chất nghề nghiệp

–Làng nông nghiệp :    < 200 ng/km2

–Làng nghề             :    200 - 1000 ng/km2

• Tự nhiên + KT-XH + CN+ XHH + TL
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– Con ngườiCon người

• Nơi cư trúNơi cư trú

• Sự gắn bó kinh tếSự gắn bó kinh tế

• Sự tham gia đời sống xã hội ở nông thônSự tham gia đời sống xã hội ở nông thôn

• Dấu ấn văn hóaDấu ấn văn hóa

• Những đặc điểm tâm lýNhững đặc điểm tâm lý
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• Quần cư nông thôn Việt NamQuần cư nông thôn Việt Nam

– Làng xã: Sông Hồng, miền Trung, Sông Làng xã: Sông Hồng, miền Trung, Sông 
Cửu LongCửu Long

– Quần cư nông thôn ở miền núi (“bản”, Quần cư nông thôn ở miền núi (“bản”, 
“buôn”): Nơi cư trú của các dân tộc ít “buôn”): Nơi cư trú của các dân tộc ít 
người, sống ở các vùng núi, vùng caongười, sống ở các vùng núi, vùng cao

– Quần cư ngư nghiệp: Nhóm cố định, nhóm Quần cư ngư nghiệp: Nhóm cố định, nhóm 
di độngdi động
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• Các khuôn mẫu cư trúCác khuôn mẫu cư trú

– Trang trại phân tánTrang trại phân tán

• Bắc MỹBắc Mỹ

• Các trang trại bao quanh 1 thị trấn trung tâmCác trang trại bao quanh 1 thị trấn trung tâm

– Cụm làngCụm làng

• Châu Á, Mỹ - Latinh, châu PhiChâu Á, Mỹ - Latinh, châu Phi

• Người dân sống trong làng cách xa đất đai của họNgười dân sống trong làng cách xa đất đai của họ

– Làng theo tuyếnLàng theo tuyến

• Bang Lousiana, châu Âu, Bang Lousiana, châu Âu, Việt NamViệt Nam

• Người dân sống dọc hai bờ sông hoặc trục lộ, đất canh Người dân sống dọc hai bờ sông hoặc trục lộ, đất canh 
tác phân bố thành các mảnh dài và hẹptác phân bố thành các mảnh dài và hẹp
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3.2.2. Cơ cấu xã hội nông thôn3.2.2. Cơ cấu xã hội nông thôn

• Cơ cấu xã hội là gì?Cơ cấu xã hội là gì?

- Định nghĩa: Mô hình các mối quan hệ giữa - Định nghĩa: Mô hình các mối quan hệ giữa 
các thành phần cơ bản trong một hệ thống các thành phần cơ bản trong một hệ thống 
XH.XH.

- Các thành tố:- Các thành tố:

- Nhóm XH- Nhóm XH - Vị thế xã hội- Vị thế xã hội

- Thiết chế XH.- Thiết chế XH. - Vai trò xã hội- Vai trò xã hội

- Mạng lưới xã hộiMạng lưới xã hội
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3.2.2. Cơ cấu xã hội nông thôn3.2.2. Cơ cấu xã hội nông thôn

• Cơ cấu xã hội nông thôn Việt NamCơ cấu xã hội nông thôn Việt Nam
– Nghiên cứu về cơ cấu xã hội nông thôn Việt Nghiên cứu về cơ cấu xã hội nông thôn Việt 

Nam cần lưu ý đến những nhóm xã hội và Nam cần lưu ý đến những nhóm xã hội và 
những thiết chế xã hội ở địa bàn nông thôn.những thiết chế xã hội ở địa bàn nông thôn.

– Cần tìm ra những đặc trưng của các nhóm Cần tìm ra những đặc trưng của các nhóm 
xã hội và thiết chế xã hội làm nền tảng cho xã hội và thiết chế xã hội làm nền tảng cho 
hệ thống xã hội nông thôn.hệ thống xã hội nông thôn.

– Cũng cần nghiên cứu về sự phân tầng xã hội Cũng cần nghiên cứu về sự phân tầng xã hội 
nông thôn từ truyền thống đến hiện đạinông thôn từ truyền thống đến hiện đại
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Bài 4: SỰ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI Bài 4: SỰ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI 
NÔNG THÔNNÔNG THÔN

4.1. Khái quát về sự biến đổi xã hội4.1. Khái quát về sự biến đổi xã hội

4. 2. Đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng 4. 2. Đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng 
đến sự biến đổi xã hội nông thônđến sự biến đổi xã hội nông thôn

4. 3. Biến đổi xã hội nông thôn Việt Nam4. 3. Biến đổi xã hội nông thôn Việt Nam
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4.1. Khái quát về sự biến đổi xã hội

4.1.1. Định nghĩa

4.1.2. Các lý thuyết của sự biến đổi xã hội

4.1.3. Nguyên nhân của sự biến đổi xã hội

4.1.4. Đề kháng sự biến đổi xã hội

4.1.5. Kế hoạch hóa xã hội
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4.1.1. Định nghĩa

• Biến đổi xã hội: “là sự thay đổi về 
cấu trúc xã hội. Sự thay đổi này 
ảnh hưởng sâu sắc đến phần lớn 
các cá nhân trong một xã hội” 
(B.J.Cohen:1995)

• Đó là sự thay đổi trong các đơn vị 
văn hóa và các đơn vị xã hội



Hà Trọng Nghĩa 44

4.1.2. Các lý thuyết về sự BĐXH

• Các lý thuyết tiến hóa

– Vico, A. Comte, H. Spencer, K. Marx

– Hình dung xã hội phát triển qua các giai đoạn 

từ đơn giản đến phức tạp.

– Nhấn mạnh tính ưu việt của xã hội sau đối với 

xã hội trước
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• Các lý thuyết chức năng
– XH thường xuyên ở trạng thái quân bình do 

các thành tố của nó thực hiện các chức năng 
với nhau một cách hài hòa.

– Sự biến đổi xã hội xảy ra do các chức năng 
tiềm ẩn và phản chức năng phát triển mạnh, 
làm mất thăng bằng của hệ thống.

– Tuy nhiên, sự mất thăng bằng này chỉ mang 
tính tạm thời
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• Các lý thuyết xung đột
– XH là sự liên kết giữa những nhóm xung đột 

với nhau.
– Sự biến đổi xảy ra khi các nhóm đấu tranh 

giành lấy của cải vật chất, địa vị xã hội, quyền 
lực chính trị,…

– Sự ổn định xã hội là nhất thời và là điều kiện 
cho sự biến đổi.
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4.1.3. Nguyên nhân của sự BĐXH
• Sự truyền bá

• Phát minh

• Khám phá

• Sáng chế

• Môi trường tự nhiên

• Kỹ thuật

• Dân số
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• Thiếu nguồn nhân lực, vật lực cần thiết để 
duy trì sự biến đổi

• Có sự xung đột giữa những giá trị của 
một xã hội và sự biến đổi không xảy ra

• Những người nắm giữ quyền lực kinh tế 
và chính trị sợ bị giảm sút quyền lợi nên 
không ủng hộ sự biến đổi

• Xã hội cố tình sống biệt lập với các xã hội 
bên ngoài

4.1.4. Đề kháng sự BĐXH
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• Là việc lập ra những mục tiêu phát triển 

xã hội và các kế hoạch hành động để đạt 

được mục tiêu đó.

• Vai trò của các nhà xã hội học

– Cố vấn

– Cung cấp kết quả nghiên cứu

4.1.5. Kế hoạch hóa xã hội
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4.2. Đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng 
đến sự biến đổi xã hội nông thôn

4.2.1. Lịch sử (Xem 3.1.1)

• XHNT nguyên thủy

• XHNT cổ đại

• XHNT trung đại

• XHNT cận đại

• XHNT hiện đại
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4.2.2. Đặc điểm

• Hệ thống XH khép kín   Biến đổi chậm 
chạm

• Hệ thống XH phức tạp   Hợp lực thúc 
đẩy hoặc kìm hãm sự biến đổi

• Sự bất cân bằng trong hệ thống XH nông 
thôn  Biến đổi đa dạng
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4.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng

• Hoàn cảnh địa lý

• Dân số

• Văn hóa

• Phương thức sản xuất
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4.3. Biến đổi XHNT Việt Nam

4.3.1. Vấn đề ruộng đất

4.3.2. Thiết chế kinh tế

4.3.3. Lối sống
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BÀI 5: CHIẾN LƯỢC PHÁT BÀI 5: CHIẾN LƯỢC PHÁT 
TRIỂN NÔNG THÔNTRIỂN NÔNG THÔN

5.1. Khái niệm5.1. Khái niệm

5.2. Nội dung của chiến lược phát triển nông 5.2. Nội dung của chiến lược phát triển nông 
thônthôn

5.3. Tư tưởng chỉ đạo của chiến lược phát 5.3. Tư tưởng chỉ đạo của chiến lược phát 
triển nông thôntriển nông thôn

5.4. Mục tiêu và hệ thống chỉ đạo chiến lược 5.4. Mục tiêu và hệ thống chỉ đạo chiến lược 
phát triển nông thônphát triển nông thôn

5.5. Sách lược về thực hiện mục tiêu chiến 5.5. Sách lược về thực hiện mục tiêu chiến 
lược phát triển nông thônlược phát triển nông thôn

5.6. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông 5.6. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông 
thônthôn
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5.1. Khái niệm

• Chiến lược phát triển nông thôn: là dựa vào quy luật 
khách quan của sự phát triển xã hội, đặt nông thôn 
vào trong phạm vi của toàn xã hội để nghiên cứu và 
đặt xã hội nông thôn trong một thời kỳ nhất định, 
dưới sự tác động của sự phát triển khoa học kỹ thuật, 
lấy sự phát triển của nền kinh tế nông thôn làm cơ sở 
và nòng cốt, bao gồm quy hoạch phát triển toàn diện 
về các mặt trong đời sống xã hội như: tổ chức xã hội 
nông thôn, quan niệm giá trị xã hội và hoàn cảnh sinh 
thái nông thôn. Chiến lược phát triển nông thôn là 
một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển 
tổng thể của đất nước.
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5.2. Nội dung chiến lược

• Kinh tế: Cải cách thể chế KT, quy mô chung 
về nền kinh tế, hiệu quả kinh tế, mục tiêu của 
ngành kinh tế, mức độ tiêu dùng của cư dân

• Khoa học kỹ thuật: Lựa chọn chiến lược sử 
dụng kỹ thuật, mối liên quan của nghiên cứu 
các hạng mục khoa học kỹ thuật.

• Xã hội: Cơ cấu xã hội, quan hệ xã hội, trật tự 
xã hội, lối sống nông thôn.
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5.3. Tư tưởng chỉ đạo

• Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn

• Chủ nghĩa nhị nguyên

• Quan niệm về sự đột biến của vùng nông thôn
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5.4. Mục tiêu và hệ thống chỉ đạo chiến 
lược phát triển nông thôn

• Nông, lâm, thủy sản tăng trưởng 3,5 – 
4%/năm; thu nhập gặp trên 2,5 lần so với nay

• Lao động nông nghiệp chiếm 30%, LĐNT qua 
đào tạo trên 50%; 50% xã đạt tiêu chuẩn nông 
thôn mới

• Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gần mức các 
đô thị trung bình

• Đầu tư ngân sách nhà nước 5 năm sau cao gấp 
5 lần 5 năm trước

Nguồn: NQ Hội nghị lần thứ 7 BCNTW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
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5.5. Sách lược về thực hiện mục tiêu 
chiến lược phát triển nông thôn

3

2

1

TT

Phát triển thị trường lao động

Có chính sách di dân hợp lý

Cho vay vốn học nghề

Phân tán các khu ĐT và các khu CN lớn về vùng NT

Hình thành các khu SX tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
NT tập trung

Cung cấp tín dụng và vốn

Xây dựng kết cấu hạ tầng

Tích tụ đất đai, vốn

Phát triển kinh tế trang trại, kinh tế nông hộ quy mô lớn

Phát triển các hình thức HTX

Chính sách

Làm thuê

Phi nông

Nông 
nghiệp

Nông dân
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5.5. Sách lược về thực hiện mục tiêu 
chiến lược phát triển nông thôn (tt)

• Nông nghiệp
– Tăng tỷ lệ đầu tư, hướng vào các lĩnh vực quan trọng: phát 

triển CSHT, KHCN, thu hút doanh nghiệp về nông thôn, 
đào tạo nhân lực…

– Xây dựng cơ chế chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KHCN, 
khuyến khích đưa tri thức về làm việc tại nông thôn.

– Bảo vệ quỹ đất lúa để đảm bảo ANLT, đảm bảo quỹ đất 
phục vụ các nhu cầu về môi trường và quốc phòng, tạo điều 
kiện tập trung hóa ruộng đất

– Hỗ trợ xây dựng hệ thống HTX kiểu mới (tự nguyện, tự 
nuôi, tự quản)
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5.5. Sách lược về thực hiện mục tiêu 
chiến lược phát triển nông thôn (tt)

• Nông thôn

– Quy hoạch nông thôn về CSHT  Giảm chi phí 
cho SX nông nghiệp, tạo điều kiện chuyển đổi cơ 
cấu KT theo hướng hiện đại

– Đưa các khu công nghiệp, chế xuất, du lịch giải trí 
và các công trình công cộng về nông thôn

– Xây dựng phong trào nông thôn mới: XH hiện đại 
+ Tinh thần cộng đồng + Bản sắc văn hóa dân tộc
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5.6. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông thôn

Ruộng đất

Di dânMôi trường
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Vấn đề ruộng đất

• Vấn đề

– Tập trung đất: NSLĐ cao + BBĐ + Giảm các 
QHXH truyền thống

– Chia nhỏ đất: BĐ + NSLĐ thấp

– Kết hợp: NSLĐ tăng + BBĐ (nếu hỗ trợ cả chủ 
trang trại lớn lẫn tiểu nông)
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• Kinh nghiệm

– Nhật, Đài Loan, TQ: trang trại nhỏ, tiểu nông

– Hà Lan

• Khuyến khích mở rộng trang trại, không k/k thuê đất, 

không k/k thuê l/đ nông nghiệp

• Giới hạn hợp lý cho việc mở rộng quy mô là mức độ lao 

động toàn thời gian trong các trang trại
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Vấn đề di dân nông thôn – đô thị

• Trong khi đô thị quá tải vì di dân thì làng xóm 
nông thôn bị bỏ hoang, kèm theo đó là sự mai 
một của văn hóa dân tộc nông thôn cổ truyền 
và môi trường sinh thái nông nghiệp hài hòa

• Kinh nghiệm của

– Trung Quốc: 
• “Ly nông bất ly hương”

• Phát triển các đô thị ở NT
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–Hàn Quốc

• “Tăng trưởng cân đối giữa công nghiệp 
và nông nghiệp”, “Phong trào làng mới”

• Tự tin, hợp tác, tự chủ  Tăng thu nhập 
(áp dụng KHCN, xây dựng HTX)

• NN hỗ trợ kinh phí, vật tư   ND tự 
nguyện đóng góp đất, lao động, vật tư 
 NN cho vay và trợ cấp
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Vấn đề môi trường

• Ô nhiễm môi trường, tàn phá cảnh quang sinh thái, 

giảm sút đa dạng sinh học, thiên tai, giảm độ phì 

nhiêu của đất, phá hoại tầng ozon, biến đổi khí hậu 

toàn cầu 

• Thiệt hại về KT, bất ổn về XH

 Phát triển bền vững = KT + XH + MT
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