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XÃ HỘI HỌC TRONG CÁCH MẠNG
TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HÓA

T

ư tưởng và văn hóa là đối tượng quan trọng của xã hội học. Xã hội học
văn hóa là một môn xã hội học chuyên biệt đang được đẩy mạnh mẽ ở
các nước xã hội chủ nghĩa, có nhiệm vụ điều tra nghiên cứu về tình hình
tư tưởng và thái độ chính trị, về nhu cầu văn hóa, và thị hiếu của các tầng lớp nhân
dân về hiệu quả của các chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước.
Xã hội học văn hóa phục vụ cho cách mạng tư tưởng và văn hóa mà Đảng ta đã
nêu lên từ mấy chục năm nay, mà Nghị quyết trung ương lần thứ IV lại đặc biệt
nhấn mạnh:
“Văn hóa, xã hội là một lĩnh vực rất quan trọng hiện nay đang có nhiều vấn đề
mà Đảng và Nhà nước ta cần đặc biệt quan tâm. Yêu cầu hàng đầu của cách mạng
tư tưởng và văn hóa la xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, không ngừng bồi
dưỡng và phát huy lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản, ý
thức là chủ tập thể, tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao trình độ văn hóa khoa
học, làm cho hệ tư tưởng Mác – Lênin giữ vị trí thống trị xã hội”.
Xã hội học phục vụ yêu cầu trên đây của Đảng từ cả hai mặt lý luận và thực
tiễn.
Về mặt lý luận, xã hội học quán triệt những quan điểm của Đảng ta về tư tưởng
và văn hóa, từ đố giải thích chính xác những khái niệm tư tưởng, văn hóa và xác
định cụ thể đối tượng và nhiệm vụ của cách mạng tư tưởng và văn hóa.
Về mặt thực tiễn, xã hội học phải phản ánh được đúng đắn và phân tích sâu sắc
những diễn biến phong phú và phức tạp của tư tưởng và văn hóa ở các tầng lớp,
trên mọi lĩnh vực.
Từ lý luận thực tiễn, xã hội học kiến nghị những biện pháp khoa học nhằm thúc
đẩy cách mạng tư tưởng và văn hóa, góp phần xây dựng đạo đức mới, lối sống mới
cho toàn thể nhân dân.
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A – VỀ KHÁI QUÁT TƯ TƯỞNG VĂN HÓA
1. Tư tưởng là gì ? Tư tưởng nói đơn giản là sự suy nghĩ của con người, là sự
phản ánh hiện thực khách quan vào đầu óc con người. Đó cũng là sự nhận thức của
con người về thiên nhiên, về xã hội, về bản thân mình. Tư tưởng của con người vì
thế bao gồm những ý nghĩ, những nguyện vọng, những ý định của con người trước
hiện thức khách quan.
Tư tưởng nói trong cách mạng tư tưởng mang một nội dung rộng hơn, đó là
những thành phần nằm trong hệ tư tưởng của một giai cấp, một tập thể xã hội, đó
là những ý nghĩ, những động cơ có tính chất ổn định, hằng ngày chi phối thái độ và
hành vi của giai cấp ấy, tập đoàn xã hội ấy.
Nói công tác tư tưởng là noi sự hoạt động của Đảng trên lãnh vực hệ tư tưởng
(travail idéologique). Cũng như nói cách mạng tư tưởng là nói cuộc cách mạng trên
lãnh vực hệ tư tưởng (révolution idéologique).
Hệ tư tưởng là một bộ phận của thế giới quan. Thế giới quan là hệ thống những
quan điểm, khái niệm về thế giới nói chung gồm cả tự nhiên và xã hội. Hệ tư tưởng
là thế giới quan về xã hội. Có thể nói nó là “xã hội quan”. Hạt nhân của hệ tư
tưởng là triết học. Nội dung của nó bao gồm cả những quan điểm về xã hội của xã
hội học, kinh tế, chính trị, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo v.v…
Hệ tư tưởng là sự phản ánh hiện thực xã hội và sự phản ánh ấy có thể đúng mà
cũng có thể sai. Mác và Ăngghen gọi là hệ tư tưởng cũ là “nhận thức giả” nghĩa là
nó bao gồm những quan niệm sai lệch của con người xã hội, nghĩa là nó không
phản ánh đúng hiện thực xã hội và nhất là cơ sở kinh tế của xã hội.
Khác với hệ tư tưởng cũ, chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ tư tưởng khoa học của
giai cấp công nhân. Nó là hệ thống những quan điểm, nhận thức, động cơ của giai
cấp công nhân, được hình thành trên cơ sở khoa học và thực tiễn cách mạng.
Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân không thể dung hòa với hệ tư tưởng phong
kiến, hệ tư tưởng tư sản và những thành kiến tư tưởng phi vô sản khác.
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Cách mạng khoa học chủ nghĩa là cuộc cách mạng triệt để trên mọi lãnh vực
kinh tế, chính trị và tư tưởng. Mục tiêu của cách mạng tư tưởng là đập tan hệ tư
tưởng phong kiến và tư sản, là đấu tranh chống những biểu hiện của mọi hệ tư
tưởng phi vô sản khác, là giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và xây dựng hệ tư tưởng
hoàn chỉnh của giai cấp công nhân cho toàn xã hội.
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng là thời kỳ đấu tranh gay gắt giữa hai
con đường: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, biểu hiện trên lãnh vực tư tưởng
thành cuộc đấu tranh quyết liệt giữa hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và hệ tư
tưởng của giai cấp tư sản.
2. Văn hóa là gì ? Văn hóa theo nghĩa rộng là sự vun trồng (culture). Văn hóa
thể hiện trình độ được vun trồng của con người, của xã hội, nghĩa là làm cho con
người và xã hội ngày một tiến bộ hơn, khiến cho con người và xã hội ngày một đổi
mới so với trạng thái nguyên thủy giới động vật, xa dần những đặc tính của động
vật để khẳng định đặc tính của con người.
Đảng ta luôn luôn xuất phát từ những quan điểm cơ bản của xn Mác – Lênin về
con người và xã hội để đề ra những phương hướng trước mắt và lâu dài nhằm xây
dựng tư tưởng mới và văn hóa mới.
Hiện nay, chúng ta có thể thống kê hàng trăm định nghĩa khác nhau về văn hóa.
Những định nghĩa ấy sẽ phiến điện nếu như không gắn vấn đề văn hóa với các mặt
phát triển của con người, với các bộ phận của hình thái kinh tế xã hội.
Sự phát triển của lực lượng sản xuất, của cơ sở vật chất của một xã hội chỉ báo
về văn hóa của xã hội đó. Tuy nhiên, chủ nghĩa đế quốc không thể coi là có văn
hóa khi nó dựa vào sự phát triển của cơ sở vật chất và kỹ thuật để chế tạo vũ khí,
phát động chiến tranh và hủy diệt loài người.
Mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người cũng là một chỉ báo của văn hóa. Tuy
nhiên, một nước có những phong tục tập quán tốt đẹp, những cử chỉ văn minh vẫn
chưa đủ để gọi là một nước có văn hóa nếu như trình độ sản xuất và trình độ kiến
thức còn quá kém.
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Cũng không thể xuất phát từ lãnh vực ý thức của xã hội, từ trình độ phát triển
của tư tưởng triết học, đạo đức mà đánh giá một xã hội là văn hóa hay không văn
hóa.
Chúng ta nhìn văn hóa một cách toàn diện hơn. Mộ con người có văn hóa phải
là người lao động giỏi, có quan hệ tốt đẹp với xã hội, được phát triển cao về trí tuệ
và tài năng.
Một xã hội có văn hóa phải là một xã hội phát triển trên mọi lĩnh vực của hình
thái kinh tế xã hội, từ lực lượng sản xuất đến quan hệ sản xuất, từ hạ tầng cơ sở
đến thượng tầng kiến trúc. Với ý nghĩa trên, chúng ta coi văn hóa là trình độ mà
con người đã đạt được trong chinh phục thiên nhiên, xây dựng xã hội và xử lý đối
với bản thân mình.
Văn hóa biểu hiện ở cả giá trị vật chất và giá trị tinh thần mà con người đã tạo
ra. Người ta có thể nhìn thấy trình độ văn hóa ở những sản phẩm vật chất mà con
người đã đạt được như: quần áo, nhà ở, lâu đài, máy móc, kỹ thuật, các phương
tiện giao thông v.v… Người ta cũng có thể nhìn thấy trình độ văn hóa mà con
người đã đạt được ở những sản phẩm tinh thần như: triết học, khoa học, nghệ thuật,
ở những quan hệ xã hội như giai cấp, dân tộc, gia đình, ở những phẩm chất tư
tưởng của con người như thế giới quan, nhân sinh quan, lý tưởng, đạo đức…
Văn hóa theo nghĩa rộng bao gồm cả hệ tư tưởng. Vì thế, ở nhiều nước người ta
chủ nói cách mạng văn hóa thôi là đi vì tư tưởng đã nằm trong văn hóa rồi. Chúng
ta nói cách mạng tư tưởng và văn hóa là muốn nhấn mạnh thêm mặt tư tưởng trong
cuộc đấu tranh này.
B – CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA TƯ TƯỞNG VĂN HÓA
Tư tưởng và văn hóa là những thành phần của ý thức xã hội. Vì thế nó phản ánh
tồn tại xã hội và thay đổi theo tồn tại xã hội.
1. Tư tưởng và văn hóa thay đổi qua các thời đại
Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều có một hệ tư tưởng và văn hóa phù hợp với nó,
nên khi nó sụp đổ thị hệ thống tư tưởng và văn hóa nó cũng sụp đổ theo và được
thay thế bằng hệ
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thống tư tưởng và văn hóa mới phù hợp với hình thái kinh tế xã hội mới.
Chúng ta đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. Chúng ta đang vượt
qua muôn vàn khó khăn để cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới. Hình thái
kinh tế xã hội chủ nghĩa đang từng bước hình thành trên đất nước ta. Ba cuộc cách
mạng được tiến hành đồng thời đang dần dần thay đổi bộ mặt của đất nước ta trên
mọi lĩnh vực: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và thượng tầng kiến trúc.
Cách mạng khoa học và kỹ thuật sẽ xóa bỏ lối làm ăn lạc hậu kéo dài hàng ngàn
năm lịch sử. Công tác giáo dục của Nhà nước, tinh thần học tập của toàn thể nhân
dân đang đưa đất nước ta tới đỉnh cao của trí tuệ loài người. Chế độ chiếm hữu tư
nhân về tư liệu sản xuất được xóa bỏ. Trên cơ sở của chế độ chiếm hữu công cộng
đã nảy sinh mối quan hệ mới giữa người với người.
Với việc đẩy mạnh cả ba cuộc cách mạng, tư tưởng làm c hủ tập thể trở thành tư
tưởng thống trị của xã hội mới. Văn hóa mới được phát triển hài hòa, trong mọi
quan hệ của con người: đối với thiên nhiên, đối với xã hội, và đối với bản thân
mình.
Để góp phần xây dựng nền văn hóa mới, xã hội học sẽ nghiên cứu toàn bộ lối
sống của nhân dân ta trong xã hội ngày nay, đấu tranh khắc phục tàn dư của lối
sống lạc hậu, xây dựng những con người mới lấy lao động, tình thương và lẽ phải
làm lẽ sống của mình.
2. Tính giai cấp của tư tưởng văn hóa.
Dưới sự thống trị của giai cấp bóc lột, nhân dân lao động không được hưởng
những thành tựu văn hóa mà xã hội đã tạo ra. Ánh sáng của khoa học không vào
tới những túp lều nghèo khổ của nhân dân.
Tư tưởng thống trị của một thời đại là tư tưởng của giai cấp thống trị. Quần
chúng nhân dân không những bị áp bức về chính trị, bóc lột về kr, mà còn bị giai
cấp thống trị nô lệ dịch về tư tưởng và văn hóa. Cuộc đấu tranh giai cấp vì thế mà
không chỉ diễn ra trên lĩnh vực chính trị và kinh tế mà còn diễn ra trên lĩnh vực tư
tưởng và văn hóa nữa. Giai cấp phong kiến cũng như giai cấp tư sản, đều luôn luôn
che đậy tính giai cấp của tư tưởng bằng cách đưa
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ra thành kiểu đạo đức, những kiểu lối sống của giai cấp chúng làm cho những thứ
ấy không có tính giai cấp mà có tính toàn nhân loại.
Ngày nay, cuộc đấu tranh giai cấp đang diễn ra hết sức gay go và phức tạp trên
phạm vi toàn thế giới. Tư tưởng và văn hóa đang được chủ nghĩa đế quốc sử dụng
như võ khí tấn công của Nghị quyết hội nghị lần thứ IV của Trung ương đã nhận
định: “Hiện nay, cấu kết với Đế quốc Mỹ và cá loại phản động khác, bọn phản
động Trung Quốc đang ráo riết tiến hành một kiểu chiến tranh phá hoại về nhiều
mặt đối với nước ta bằng các thủ đoạn hết sức thâm độc, xảo quyệt, đồng thời
chúng vẫn tiếp tục chuẩn bị chiến tranh xâm lược ba nước Đông dương”.
Trong tình hình này, xã hội học phải tập trung nghiên cứu những thủ đoạn thâm
độc của kẻ địch trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, vạch ra tính giai cấp phản động
của chúng trong các sách báo, băng nhạc, phim ảnh, các chương trình phát thanh từ
nước ngoài.
Tư tưởng mơ hồ, mất cảnh giác đang là miếng đất thuận lợi cho sự tiến công
của địch trên trận địa tư tưởng và văn hóa.
3. Tính dân tộc của tư tưởng và văn hóa.
Sự khác nhau có tính chất đối kháng vẫn là sự khác nhau về giai cấp. Giai cấp
công nhân và nhân dân lao động của tất cả các nước có những màu sắc khác nhau
về cuộc sống hàng ngày, nhưng lại tiếp thu và bổ sung cho nhau những điều tốt
đẹp. Họ cùng đoàn kết với nhau để chống kẻ thù chung là giai cấp bóc lột. Đó là
cuộc đấu tranh giai cấp không thể điều hòa được về mặt kinh tế, chính trị và tư
tưởng giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, giữa đế quốc và thuộc địa, giữa chủ
nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội.
Tuy nhiên, mỗi dân tộc lại có những phong tục tập quán riêng có cách tổ chức
cuộc sống, có những nét đặc thù trong sinh hoạt văn hóa. Phát huy mặt tốt đẹp và
khắc phục những mặt lạc hậu trong truyền thống dân tộc là điều kiện cần thiết để
xây dựng con người mới, văn hóa mới.
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Chúng ta chống tư tưởng bảo thủ của những người muốn khư khư giữ lại tất cả
những gì của quá khứ, dù là lỗi thời. Chúng ta chống tư tưởng hư vô của những
người muốn xóa sạch mọi di sản của quá khứ. Chủ nghĩa Mác đòi hỏi chúng ta
phải tiếp thu toàn bộ di sản văn hóa của dân tộc và loài người để gạn đục khơi
trong, gạt bỏ những cái không còn thích hợp, và phát huy tất cả những gì cần giúp
ích cho chúng ta trong việc xây dựng xã hội mới.
Xã hội học có trách nhiệm điều tra nghiên cứu để phân tích những mặt tiến bộ
cần phát huy, những mặt tiêu cực cần xóa bỏ trong truyền thống lâu đời của dân
tộc.
Đảm bảo tính chất dân tộc của văn hóa là tạo những điều kiện thuận lợi nhất để
phát triển nội dung xã hội chủ nghĩa của văn hóa và nhanh chóng đưa nền ch của
dân tộc tới đỉnh cao của thời đại.
C- CÁCH MẠNG TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HÓA LÀ MỘT BỘ PHẬN
TẤT YẾU CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1. Cách mạng là triệt để xóa bỏ cái cũ và xây dựng cái mới. Cách mạng xã hội
là sự xóa bỏ toàn bộ hình thái kinh tế xã hội cũ để xây dựng hình thái kinh tế xã
hội mới.
Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng xóa bỏ chế độ phong kiến và xây dựng
chế độ tư bản. Nhà nước do giai cấp phong kiến thống trị đã được thay thế bằng
Nhà nước dân chủ của giai cấp tư sản. Nền kinh tế tự túc tự cấp của chế độ phong
kiến đã nhường chỗ cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa xây dựng trên cơ sở của công
nghiệp và kỹ thuật phát triển. Bóc lột địa tô của giai cấp phong kiến đã bị thủ tiêu.
Bóc lột mới của giai cấp tư sản đã được thực hiện phổ biến: bóc lột giá trị thặng
dư.
Tuy nhiên, cuộc cách mạng tư sản vẫn chưa được triệt để, bởi nó chỉ thay thế
chế độ bóc lột này bằng chế độ bóc lột khác. Nhân dân lao động vẫn tiếp tục bị nô
dịch về mọi mặt.
Cách mạng xã hội chủ nghĩa thì khác. Nó không những thay đổi triệt để đời
sống xã hội về mọi mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa mà còn lần đầu tiên trong lịch
sử nhân dân xóa bỏ mọi áp
Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Xã hội học số 3 - 1983

136

Thường thức xã hội học

bức bóc lột, triệt để giải phóng cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Đối với nhiều nước nông nghiệp tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không qua con
đường phát triển chủ nghĩa tư bản, cách mạng xã hội chủ nghĩa càng phải là cuộc
cách mạng triệt để trên mọi lĩnh vực.
Sau khi dành được chính quyền về tay nhân dân lao động và thiết lập chuyên
chính vô sản, Đảng và Nhà nước phải triệt để phát huy quyền làm chủ tập thể của
nhân dân lao động, đồng thời đẩy mạnh ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ
sản xuất cách mạng khoa học và kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa.
2. Bởi là cuộc cách mạng triệt để nên cách mạng xã hội chủ nghĩa nhất thiết
phải được đẩy mạnh trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa. Không có tư tưởng mới và
văn hóa mới thì cách mạng xã hội chủ nghĩa không thể hoàn thành được.
Làm thế nào bảo vệ trật tự và an ninh, quản lý được bộ máy nhà nước rộng lớn
từ Trung ương đến xã nếu như cán bộ không có một trình độ, kiến thức nhất định
và không có quyết tâm học tập và tư dưỡng bản thân.
Làm thế nào nhanh chóng xóa bỏ được nền chiếm hữu tư nhân về nhà máy, hầm
mỏ và ruộng đất, biến mọi tư liệu sản xuất thành tài sản chung của Nhà nước và tập
thể, nếu như nhân dân không nhận thấy con đường vinh quang của cách mạng và
tương lai rực rỡ của đất nước, không đặt lẽ sống và hoài bão của mình vào sự
nghiệp chung.
Làm thế nào nhanh chóng tiếp thu những thành tựu mới nhất nhất của loài
người về khoa học kỹ thuật để nhanh chóng thay đổi bộ mặt của đất nước nếu như
chúng ta không nhanh chóng phát triển hệ thống giáo dục phổ thông và đại học,
nhanh chóng đào tạo những nhà khoa học và kỹ thuật của đất nước.
3. Chúng ta đẩy mạnh cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa để nhanh chóng xây
dựng được tư tưởng mới, văn hóa mới, con người mới, nhưng mục tiêu cuối cùng
ấy không phải chỉ một mình cách mạng tư tưởng và văn hóa đạt được. Kết quả ấy
là sản phẩm tổng hợp cả ba cuộc cách mạng.
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Làm sao có đầy đủ những tư tưởng mới, những tư tưởng hăng say lao động, tinh
thần phấn khởi lạc quan nếu như cách mạng và quan hệ sản xuất không được hoàn
thiện, việc quản lý xã hội và phân phối sản phẩm không được công bằng.
Làm thế nào đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển tinh
thần phấn khởi lạc quan, nếu như không đẩy mạnh cách mạng khoa học và kỹ
thuật.
Làm thế nào không ngừng xây dựng những tư tưởng lớn, tình cảm, cổ vũ lao
động và đấu tranh nếu như không triệt xóa bỏ những tư tưởng phản động của
phong kiến và tư sản, những thành kiến sai lầm, những tập tục lạc hậu.
Ba cuộc cách mạng cần được tiến hành đồng thời, xen kẽ vào nhau và bổ sung
cho nhau mới đạt được những kết quả tốt đẹp trên mọi lĩnh vực của đời sống.
Trong ba cuộc cách mạng ấy, vai trò chủ động của con người nghĩa là ý thức tự
giác, kiến thức và tài năng của quần chúng nhân dân có một ý nghĩa đặc biệt quan
trọng.
Chính vì thế mà cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa cần được đẩy mạnh để
phát huy cao nhất tính năng động chủ quan của con người trong sự nghiệp cách
mạng.
Chính vì thế mà xã hội học cần đi sâu nghiên cứu những diễn biến phức tạp
trong lao động và chiến đấu, trong sinh hoạt và tư tưởng, trong tâm tư nguyện vọng
của các tầng lớp nhân dân để có những biện pháp khoa học nhất trong cách mạng
tư tưởng văn hóa.
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ể tiến hành việc điều tra nghiên cứu xã hội học, người ta đã sử dụng
nhiều phương pháp khác nhau mà thông dụng nhất là các phương pháp
sau:

1. Phương pháp quan sát: Trong phương pháp này điều tra viên quan sát và ghi
lại trực tiếp mọi hành động và hiện tượng xảy ra trong nhóm đối tượng được
nghiên cứu.
2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu và văn bản: Tức là nhà nghiên cứu dùng
những tài liệu và văn bản đã được cất giữ ở các cơ quan lưu trữ để nghiên cứu.
3. Phương pháp phỏng vấn trực tiến hay gọi là phương pháp hỏi và đáp. Trong
phương pháp này, điều tra viên trực tiếp phỏng vấn đối tượng được nghiên cứu.
4. Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng câu hỏi (bảng Enquête).
Trong bài viết này, xin đi sâu giới thiệu và phân tích phương pháp dùng bảng
câu hỏi, một phương pháp được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu xã hội học.
Phương pháp này được chia thành hai loại: dùng bảng câu hỏi phát trực tiếp cho
đối tượng và phát qua báo chí. Ở nước ta hiện nay, người ta thường sử dụng loại
thứ nhất. Trong bảng câu hỏi, người nghiên cứu đã ghi lần lượt các câu hỏi mà qua
đó họ muốn thu nhận những thông tin cần thiết cho mục đích của đề tài nghiên
cứu. Đối tượng được hỏi tức là những cá nhân được tham khảo ý kiến sẽ lần lượt
ghi lại những thông tin trả lời vào phiếu hoặc đánh dấu vào những phần đã quy
định sẵn.
Bằng phương pháp này người nghiên cứu xã hội học có thể thu nhận những
thông tin về động cơ, hành vi, thậm chí cả những thông tin về các hành vi thực tế
của họ trong quá khứ, hiện tại và cả những dự định của họ trong tương lai.
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Qua nhiều đề tài nghiên cứu xã hội cụ thể, các nhà xã hội học nhận thấy: mức
độ chính xác của thông tin (tức là sự phù hợp của thông tin đó với thực tế khách
quan) càng cao khi đối tượng được nghiên cứu càng trả lời chân thực những vấn đề
mà học được hỏi. sự chính xác này còn có phần nào phụ thuộc vào lượng mẫu
nghiên cứu. Bằng kinh nghiệm thực tế, các nhà xã hội học thấy tùy từng trường
hợp cụ thể khác nhau mà lượng mẫu được sử dụng khác nha, để tránh lãng phí về
người và của mà vẫn thu được kết quả tốt nhất.
Trong nghiên cứu xã hội học, vấn đề quan trọng nhất là sử dụng câu hỏi. Câu
hỏi có thể được phân loại theo hình thức, nội dung và chức năng.
Về hình thức: Người ta phân thành ba loại câu hỏi: Câu hỏi đóng, câu hỏi ,ở,
câu hỏi kết hợp.
Câu hỏi đóng là câu hỏi được đặt ra mà người trả lời chỉ cần ghi vào phiếu (có)
hay (không). Hạn chế của loại câu hỏi này là không đi sâu được vào nội dung tâm
tư, tình cảm đối tượng. Ví dụ: câu hỏi đặt ra: Trong năm qua, đồng chí có được
phân công giúp đỡ các đoàn viên tích cực trở thành đối tượng của Đảng không?

Trả lời:

- Có
- Không

Câu hỏi đóng còn là những câu hỏi mà dự án trả lời đã được định sẵn ở dưới,
người trả lời chỉ cần đánh dấu vào câu hỏi mà họ đồng ý. Ví dụ: Bạn có hài lòng
với công việc của bạn không?

Dự án để trả lời:

- Rất hài lòng
- Hài lòng
- Không hoàn toàn hài lòng
- Rất không hài lòng
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Câu hỏi mở là câu hỏi cho phép trả lời tự ý ghi ý kiến cụ thể của mình vào
phiếu. Loại câu hỏi này sâu sắc hơn, nhiều mặt hơn. Song loại này dễ đưa đối
tượng đi lạc đề dẫn đến việc khó xử lý tài liệu. Loại câu hỏi này ít khi sử dụng
trong bảng enquête.
Câu hỏi kết hợp: là loại câu hỏi được sử dụng tương đối rộng rãi. Vì thực tế
nhiều khi nhà xã hội học không lường được hết các dự án trả lời, nên không được
hết các dự án có thể xảy ra, vì ta phải đưa một kiểu dự án trả lời nữa như: vì các lý
do khác không hiểu, khó trả lời, chưa nghĩ kỹ… ở phần cuối cùng của các dự án.
Ví dụ: Bạn có thường tới câu lạc bộ không?
Vì lý do gì

Dự án trả lời:

- Có
- Không
- Nghe nhạc
- Xem phim
- Đi họp
- Vì các lý do khác

Về nội dung: Người ta phân thành các loại câu hỏi sự kiện, câu hỏi nội dung,
câu hỏi chức năng.
Câu hỏi sự kiện thường là câu hỏi đóng, dùng để hỏi về những sự kiện, hành
động xảy ra trong quá khứ, hiện tại cũng như các sản phẩm của hoạt động.
Câu hỏi nội dung thường là những câu hỏi (mở hoặc kết hợp) để hỏi về đông cơ,
nhận xét hay ý kiến của cá nhân tham gia trả lời, thậm chí cả những phương hướng
được dự kiến trong tương lai. Qua câu hỏi này, người nghiên cứu có thể biết được
những hiểu biết khách quan của đối tượng được hỏi.
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Câu hỏi chức năng là những câu hỏi đã được sàng lọc kỹ càng, đó là những câu
hỏi về lý lịch. Bằng câu hỏi kiểm tra mà chất lượng thông tin sẽ được chính xác
hơn.
1. Phần mở đầu bảng câu hỏi là phần tương đối quan trọng. Nó nhằm thu hút sự
quan tâm của đối tượng. Vậy ngay phần mở đầu này phải nêu rõ cơ quan nào tiến
hành điều tra, nói vắn tắt nội dung, mục đích điều tra. Kết quả điều tra sau khi thu
được sẽ sử dụng ra sao. Cần nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc tham gia trả
lời đối với công trình nghiên cứu. Vào cuối phần này nêu rõ nguyên tắc lời hay
đánh dấu vào phong phiếu, nên có chỉ dẫn cụ thể, dễ hiểu nhằm giúp người trả lời
nắm ngay được cách thức cần phải làm.
2. Phần chính: Đây là phần phức tạp hơn cả, nó gồm tất cả các câu hỏi được sắp
xếp một cách thức tự theo lôgic của vấn đề. Vấn đề nào sẽ đặt sau trước, vấn đề
nào sẽ đặt sau, tất cả đều phụ thuộc vào mục đích điều tra.
Theo các nhà xã hội học Liên xô, đầu tiên nên đưa vào những câu hỏi nhằm thu
hút sự chú ý và tạo nên mối cảm tình đối với người được hỏi. Rồi dần dần đưa đối
tượng vào quá trình điền phiếu, thường gọi là những câu hỏi mở đầu, kích thích
người trả lời.
Ví dụ: những câu hỏi tính chất thông tin:
1. Trong năm vừa qua chi bộ của đồng chí đã tổ chức được bao nhiêu buổi
tuyên truyền cho thanh niên về mục đích của Đảng?
2. Qua đợt tổng kết 6 tháng cuối năm vừa rồi, ở xí nghiệp của bạn có bao nhiêu
người đạt danh hiệu tiên tiến?
Sau những câu hỏi mà ở đầu là những câu hỏi chính, tức là những câu hỏi về
nội dung. Đây là phần phức tạp nhất, gồm tất cả những câu hỏi khó nhất nhằm nêu
rõ phương hướng, ý kiến và sự đánh giá của cá nhân. Những câu hỏi này chủ yếu
tìm hiểu những thông tin khó, lại có quan hệ trực tiếp với mục đích của đề tài
nghiên cứu.
Ví dụ: - Ông, bà, (anh, chị) nhận thấy sự bất hòa giữa vợ chồng thường xẩy ra
vì lý do gì và tại sao?
- Theo bạn đối với những người già (trên 60 tuổi) lại không có con cái, thì xã
hội nên có biện pháp gì để nuôi dưỡng các cụ?
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Những câu hỏi cuối của phần chính thường là những câu hỏi có tính chất kiểm
tra, đồng thời là những câu hỏi thân tình nhằm tìm hiểu sâu thêm, rõ thêm những
thông tin mà người được hỏi đã trả lời ở trên.
3. Phần kết thúc, là phần sơ yếu lý lịch. Để hiểu rõ đối tượng nghiên cứu, nhà
xã hội học phải đưa vào cuối phiếu phần sơ yếu lý lịch. Phần này nhằm đề cập tới
địa vị khách quan của cá nhân được hỏi. Nói chung, nên hỏi ngắn gọn, dễ hiểu,
tránh cho người trả lời phải làm việc căng thẳng, ghi chép dài dòng.
Ví dụ có thể hỏi: Bạn có thể cho biết một số chí tiết về bản thân
Bàn là:

- Nam hay nữ
- Trình độ văn hóa
- Nghề nghiệp
- Đoàn viên

(ghi rõ nghề)
hay Đảng viên

……………………….
Phần này được đưa vào cuối phiếu là tốt hơn cả. Nó tránh được sự mặc cảm về
mặt tâm lý, người nghiên cứu có thể dự đoán thêm sự chính xác của thông tin đã
thu nhận được qua những trả lời ở trên khi tiến hành xử lý kết quả.
Nhưng đây cũng chính là một trong những mặt hạn chế của bảng câu hỏi. Phần
này trong bảng câu hỏi làm cho đối tượng được hỏi sợ rằng sẽ không đảm bảo tính
vô danh tuyệt đối của phiếu. Vì vậy sẽ dẫn tới tình trạng trả lời không trung thực
hoặc không trả lời. Để tránh hạn chế này, điều tra viên phải bằng mọi cách giải
thích để đối tượng thông suốt.

*
* *

Muốn có một kết quả nghiên cứu cao, điều cơ bản là phải có một bản câu hỏi
đem lại nhiều thông tin nhất. Câu hỏi phải dùng từ ngữ rõ ràng, dễ hiểu, tránh dùng
lời lẽ văn hoa không đại chúng.
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Một điều quan trọng nữa là không bao giờ đưa phiếu điều tra những câu hỏi
thừa, không ăn nhập gì với mục đích điều tra để tránh làm phân tán tư tưởng người
trả lời và đem lại những thông tin thừa. Hơn thế nữa thông tin thừa lại gây lãng phí
trong việc xử lý tài liệu.
Trong thực tế điều tra xã hội cụ thể, các nhà xã hội học đã sử dụng nhiều
phương pháp để nghiên cứu. Mỗi một phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm
riêng của nó.
Phương pháp dùng bảng câu hỏi không phải là phương pháp duy nhất để nghiên
cứu xã hội học. Hơn nữa, nếu câu hỏi đặt ra không đúng đắn, không khoa học sẽ
gây nên những tác hại lớn. Thực tế đã có nhiều trường hợp sử dụng bản câu hỏi tùy
tiện, trong đó gợi ra những câu trả lời tiêu cực, sai trái, tỏ ra coi thường đối tượng
và không đưa đến một mục đích nghiên cứu nghiêm túc. Có người muốn điều tra
về hiện tượng mê tín đã nêu câu hỏi : 3 tháng qua bạn đã đi lễ, đi bói mấy lần ?
Câu hỏi ấy tự nó hàm ý rằng người được hỏi là người mê tín. Lại có người muốn
hỏi về luyến ái quan của thanh niên đã đưa ra trong bản câu hỏi nhiều gợi ý u ám
hoàn toàn xa lạ với tuổi trẻ nước ta. Người ta thấy ngay ở bản câu hỏi những dụng
ý không lành… dù người soạn thảo vô tình hay hữu ý.
Bảng câu hỏi là kết quả lao động nghiêm túc của người nghiên cứu. Nó quán
triệt tư tưởng cao và tính khoa học chặt chẽ của công trình nghiên cứu. Không thể
chấp nhận những trường hợp chưa hề có học hỏi về xã hội học mà tùy tiện tiến
hành điều tra phân phát bảng câu hỏi.
Viện xã hội học vào một chế độ quản lý có trách nhiệm đưa việc điều tra xã hội
học vào một chế độ quản lý đúng đắn. Việc soạn thảo các bảng câu hỏi là công
việc thận trọng, có sự kết hợp chặt chẽ giữa các yêu cầu nghiên cứu và yêu cầu
quản lý xã hội. Đó là công việc của những người có chuyên môn cao trong nghiên
cứu Xã hội học.
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