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Giáo sư - tiến sĩ triết học,
Viện trưởng Viện Xã hội học Liên Xô
Tuyên truyền cộng sản chủ nghĩa giải quyết những nhiệm vụ muôn hình muôn vẻ nhằm giáo dục
quần chúng, bồi dưỡng và động viên họ tích cực tham gia xây dựng xà hội mới, là một yếu tố hết sức
quan trọng của công tác tư tưởng.
Đại hội lần thứ XXVI của Đảng. Hội nghị toàn thể tháng 6 (1983) của Ủy ban Trung ương Đảng
Cộng sản Liên Xô đã đặt ra nhiệm vụ nâng cao cơ sở khoa học cho tuyên truyền của chúng ta, tính tiến
công, thiết thực và linh hoạt của nó, vạch trần một cách có cơ sở hơn và sâu sắc hơn thực chất phản
nhân đạo của hệ thống tư tưởng và chính sách của chủ nghĩa đế quốc hiện nay.
Trong việc giải quyết nhiệm vụ này. cùng với các khoa học xã hội khác, xã hội học Mác - Lê-nin
có một vại trò lớn. Cộng tác chặt chẽ với các khoa học xã hội khác, nó có sứ mệnh đảm bảo cung cấp
cho các cán bộ tư tưởng nòng cốt nhưng thông tin cần thiết có những phẩm chất như đầy đủ, thiết thực,
có thể so sánh được, có độ tin cậy. V. I. Lê-nin đã nhấn mạnh tầm quan trọng lớn lao của việc hiểu biết
tình hình thực tế, toàn bộ các sự kiện liên quan đến một vấn đề này hay khác (1) .
Hiện nay đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm vận dụng bộ máy khái niệm và các phương pháp của
xã hội học trong việc nghiên cứu những đặc tính chất lượng vả số lượng của quá trình tuyên truyền :
các khía cạnh và yếu tố riêng lẻ của nó, những xu hướng và vấn đề vốn có của nó, trong việc tìm ra
những con đường và cách thức tối ưu để giải quyết chúng thành công.
“Về nội dung, tuyên truyền đối nội không phải gì khác hơn là giải thích cho quần chúng tính chất
những lợi ích căn bản của họ; vạch ra mối liên hệ của lợi ích cá nhân, tập thể và các nhóm xã hội với
lợi ích của xã hội ; nêu rõ những con đường cụ thể đấu tranh nhằm thực hiện những lợi ích này ; khơi
gợi sức mạnh, tập trung ý chí và phối hợp những nỗ lực của quần chúng trong quá trình đấu tranh
này” (2) .
Từ định nghĩa này, ta thấy rõ tuyên truyền đối nội với tính cách một dạng xác định trong hoạt động
cần thiết về mặt xã hội luôn luôn gắn liền với những yếu tố này hay khác thuộc cơ cấu xã hội của xã
hội hay với xà hội nói chung. Về thực chất mối

(1)
(2)

Xin xem V. I. Lênin: Toàn tập, t. 30, tr. 351
Cơ sở tuyên truyền cộng sản M. 1978, tr. 37
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liên hệ hữu cơ này không phải gì khác hơn là sự quy định xã hội của tuyên truyền, mà việc tính đến nó
cho phép biến chân lý khoa học, những nguyên lý và mục tiêu của lý luận Mác - Lê-nin và chính sách
của Đảng Cộng sản thành tài sản của quần chúng, thành niềm tin và kim chỉ nam cho hành động của
họ.
Tuyên truyền đối nội hiện nay là một hệ thống hết sức phức tạp, đồng thời linh hoạt và rõ ràng, bao
gồm các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức và phương pháp tác động tư tưởng (học chính
trị, hệ thống học vấn kinh tế, tuyên truyền theo bai giảng. báo chí, vô tuyến truyền hình, đài phát thanh,
v.v..) (3)
Đối tượng của các cuộc khảo sát xã hội học về tuyên truyền chủ yếu là các hiện tượng và quá trình
nảy sinh trong ý thức và hoạt động của các nhóm xã hội - dân số và các nhóm nghề nghiệp khác nhau
trong dân cư do ảnh hưởng của tuyên truyền ( của các hình thức, khuynh hướng cơ bản của tuyên
truyền, v.v...). Việc làm sáng tỏ những hiện tượng và quá trình đó nhờ các cuộc khảo sát xã hội học cho
phép trả lời câu hỏi về sự hình thành một trạng thái nhất định trong ý thức quần chúng, thế giới quan,
định hướng giá trị và hành vi xã hội tương ứng, tìm ra các phương pháp và phương tiện tối ưu để đưa
hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa vào ý thức các nhóm xà hội - dân số và nghề nghiệp khác nhau trong dân
cư.
Nguyên tắc xuất phát để nghiên cứu tuyên truyền là phải xem xét nó trong mối liên hệ qua lại mật
thiết với những điều kiện xả hội xung quanh nó. Không thể rút ra những kết luận và kiến nghị đúng
đắn nhằm xác định những phương Pháp tác động tối ưu của tuyên truyền và nội dung của nó, nếu
không cân nhắc đặc trưng trong đời sống xã hội của giai cấp, nhóm, tầng lớp này hay khác. nêu không
ý rằng toàn bộ nếp sống tạo nên khuynh hướng xà hội chủ nghĩa của ý thức cá nhân, tạo ra những tiền
đề tích cực (hay tiêu cực) để lĩnh hội thông tin được truyền bá.
Nguyên tắc này tạo nên sự thống nhất hữu cơ và mối liên hệ qua lại giữa các cuộc điều tra xã hội
học về tuyên truyền với việc nghiên cứu lối sống xã hội chủ nghĩa, tính tích cực lao động và chính trị xã hội của quần chúng, cơ cấu xã hội và cơ cấu dân tộc của xã hội xã hội chủ nghĩa, đời sống tinh thần
của nó, v.v… Nguyên tắc đó được cụ thể hóa trong các chương trình và phương pháp khảo sát xã hội
học mà đối tượng là các khía cạnh khác nhau của quá trình tuyên truyền: các yếu tố cơ cấu của nó, các
hình thức, phương tiện, hiệu quả của chúng, những đặc điểm vận dụng vào những điều kiện này hay
khác, tác động trở lại của tuyên truyền đối với chúng. v.v… Đồng thời cần vạch rõ rằng về cơ bản các
phương pháp nghiên cứu xã hội học về tuyên truyền tương tự với các phương pháp thu thập và xử lý
thông tin sơ cấp trong quá trình khảo sát các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, học vấn, khoa học, văn
hóa, v.v…
Khâu trung tâm của tuyên truyền đối nội là giáo dục chính trị. Năm 1982 có 16,6 triệu người học
trong hệ thống giáo dục của Đảng, trong số đó có trên 13 triệu người nghe là đảng viên, trên 744.000
tuyên truyền viên làm việc trong đó (4) .
Đại hội lần thứ XXVI Đảng Cộng sản Liên Xô đã chú ý đến sự cần thiết phải kiên quyết xoay
chuyển tình hình nhằm cải tiến chất lượng học tập, nâng cao hiệu quả

(3)
(4)

Xin xem: Từ điều tra cứu vắn tắc của người cổ động viên và thông tin viện chính trị, M. 1980, tr. 238.
Xin xem: Tự học chính trị, 1982, số 6, tr. 54
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của nó (5) . Tiền đề chủ yếu để nâng cao hiệu quả là tăng cường khuynh hướng thế giới quan của nó,
đào sâu và làm cho nội dung trở nên thiết thức.
Những vấn đề hiệu quả và kết quả học tập chính trị luôn luôn chiếm vị trí trung tâm trong nội dung
những cuộc khảo sát xã hội học về hình thức tuyên truyền đối nội này. Trong quá trình tiến hành các
cuộc khảo sát này đã xác định được hệ thống các chỉ báo cho phép nhận định học tập chính trị về chất
lượng và số lượng, lập những bảng câu hỏi mẫu, bảng biểu phỏng vấn và hệ công cụ khác về phương
pháp đã được vận dụng rộng rãi ngay cả khi nghiên cứu các yếu tố và hình thức khác của tuyên truyền.
Hệ thống các chỉ báo đã có vào nửa sau những năm 70 cho phép ghi nhận không chỉ những biến
đổi diễn ra trong việc tổ chức học tập và kiến thức của người nghe, mà cả trong hoạt động lao động và
xã hội của họ. Đặc biệt đã đưa vào được hệ thống này những chỉ báo như: trình độ hiểu biết, kỹ năng,
kỹ xảo thâu lượm được trong quá trình học tập, tính tích cực tư tưởng - nhận thức, tính tích cực lao
động và chính trị - xã hội. Theo đó đã đưa vào các bảng câu hỏi và bảng biểu phỏng vấn cho các tuyên
truyền viên và người nghe những câu hỏi cho phép thu được thông tin cần thiết. Các câu hỏi được xác
định gồm các câu hỏi ghi nhận, tức là phản ánh các khí cạnh khác nhau của thực tại, câu hỏi đánh giá
(khi người được hỏi là chủ thể đánh giá hoặc nhận xét từng khí cạnh riêng biệt của thực tại) và câu hỏi
nêu động cơ, tức là lý giải mục đích hành vi của người được hỏi (6) .
Bộ các câu hỏi đề ra cho những người trả lời trong mỗi trường hợp cụ thể được quy định bởi những
đặc điểm của đối tượng điều tra và trình độ đào tạo chung của toàn bộ những người nghe giảng được
hỏi ý kiến. Việc thường xuyên tuân theo nguyên tắc này có tầm quan trọng lớn để thu nhận thông tin
xã hội học khá đầy đủ và xác thực trong tiến trình nghiên cứu xã hội học về các khuynh hướng và hình
thức tuyên truyền khác nhau.
Một ví dụ tiêu biểu là cuộc điều tra xã hội học do Viện nghiên cứu xã hội học thuộc Viện Hàn lâm
khoa học Liên Xô tiến hành phối hợp với thành ủy Đảng Sochi (7) mà đối tượng được xác định là quá
trình hình thành thế giới quan Mác - Lê-nin ở người nghe các lớp cao cấp trong hệ thống giáo dục
Đảng.
Nói chung, trong những năm 70, các cuộc khảo sát xã hội học ngày càng mang tính tổng hợp, đã
trở thành một yếu tố quan trọng trong việc tổ chức học tập của Đảng.
Giáo dục kinh tế cho người lao động có vai trò rất lớn trong tuyên truyền đối nội. Nó có nhiệm vụ
tích cực thúc đẩy sự hình thành tư duy kinh tế hiện đại, sự tháo vát và linh hoạt theo tinh thần xã hội
chủ nghĩa, sự tham gia hằng ngày của những người lao động vào việc quản lý sản xuất, củng cố kỷ
luật, triển khai phong trào chung nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
Vào những năm 70, trong nước đã xây dựng được hệ thống giáo dục kinh tế thật sự: hằng năm,
trung bình gần 34 triệu người đã qua đào tạo kinh tế, 21 triệu người nghiên cứu kinh nghiệm sản xuất
tiên tiến (8) .

(5)
(6)
(7)
(8)

Xin xem: Văn kiện Đại hội lần thứ XXV Đảng Cộng sản Liên Xô, tr. 77
Xin xem: Giáo dục chính trị. Hệ thống, phương pháp, phương pháp luận, M. 1976, tr. 174 - 177.
Xin xem: Tự học chính trị, 1981, số 7 tr. 85 - 89.
Xin xem: Vì chất lượng và hiệu lực cao của công tác tư tưởng, M. 1981, tr. 48.
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Công nhân và nông trang viên là công chúng đông đảo nhất của giáo dục kinh tế. Ví dụ, trong năm
học 1977-78, hơn 19,1 triệu công nhân và gần 7 triệu nông trang viên và công nhàn nông trường quốc
doanh, 5,5 triệu chuyên gia và cán bộ lãnh đạo các xí nghiệp, nông trường quốc doanh và nông trang
tập thể đã nghiên cứu những vấn đề kinh tế.
Trong tiến trình nghiên cứu, hiệu quả tác động của học tập kinh tế đến các phẩm chất chính trị và
đạo đức của cá nhân được xác định nhờ các chỉ báo giống y như trong quá trình nghiên cứu học tập
Đảng. Phân tích hiệu quả giáo dục kinh tế ở các tập thể các nhà máy chế tạo điện máy nặng U-ran, chế
tạo động cơ tuốc-bin, sửa chữa điện, các liên hợp “giấy U-ran” và các xí nghiệp khác thuộc tỉnh Xvéclốp-xcơ, đã cho thấy rằng trong thời gian học tập, hơn một nửa học viên đã có những đề nghi nhằm cải
thiện tổ chức sản xuất, gần 80% tích cực tham gia thảo luận các vấn đề đời sống của các tập thể mình
tại các cuộc họp công nhân, tham gia kiểm tra xã hội và các khía cạnh hoạt động khác nhau của các tập
thể. Các cuộc điều tra xã hội học đã cho phép rút ra kết luận rằng việc phổ biến kiến thức kinh tế đã
dẫn đến nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác, làm người ta mong muốn tham gia quản lý sản
xuất (9) .
Đồng thời, các cuộc khảo sát xã hội học đã giúp tìm ra những tiềm lực dự trữ còn chưa được sử
dụng trong học tập kinh tế. Nhiệm vụ mà đại hội lần thứ XXVI Đảng Cộng sản Liên Xô đặc ra là hoàn
thành việc chuyển nền kinh tế lên con đường phát triển theo chiều sâu đòi hỏi phải có một trình độ
kiến thức kinh tế mới hẳn về chất, điều đó đã được vạch riêng trong Nghị quyết của Ủy ban Trung
ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Hội đồng Trung ương các Công đoàn
Liên Xô và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Lê-nin Liên Xô “Về việc tiếp tục cải tiến giáo dục
và học vấn kinh tế cho người lao động” (10) .
Việc phân tích kinh nghiệm tiên tiến của học tập kinh tế bằng các công cụ khoa học của xã hội học
chắc chắn là bổ ích để giải quyết thực tiễn những nhiệm vụ mà nghị quyết nêu ra.
Tuyên truyền theo bài giảng là một trong những hình thức tuyên truyền phổ cập nhất được sử dụng
rộng rãi để giải thích các nguyên lý của học thuyết Mác - Lệ-nin, những vấn đề cấp thiết trong chính
sách đối nội và đối ngoại của Đảng Cộng sản và Chính phủ Xô-viết.
Hiện nay đã tích lũy được không ít kinh nghiệm khảo sát xã hội học về tuyên truyền bằng bài
giảng. Có thể lấy ví dụ tiêu biểu là cuộc điều tra xã hội học tiến hành ở nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Xô-viết, Lát-vi-a mà mục đích là xác định vị trí và vai trò của tuyên truyền bằng bải giảng trong
hệ thống chung của hệ thống tuyên truyền cải tiến các nhân tố tạo nên hiệu lực của nó, xây dựng mô
hình tối ưu của tuyên truyền theo bài giảng ở nước Cộng hòa (11) .

(9)

Xin xem: Cơ sở tuyên truyền cộng sản, tr. 167, 174, 179. Tosorchenko: Hệ tư tưởng và kinh tế học, Ma. 1981
tr. 45
(10)
Xin xem: Người cộng sản, 1982, số 10, tr. 3.
(11)
Xin xem A.A. Lindumniek: Kinh nghiệm tiến hành và sử dụng các kết quả điều tra xã hội học về hiệu quả
tuyên truyền bằng báo giảng, trong cuốn: Tuyên truyền bằng bài giảng: những vấn đề hiệu quả và chất lượng
(theo tài liệu hội nghị khao học thực tiễn toàn Liên bang) M. 1978, tr. 162 - 165; Những vấn đề tuyên truyền
bằng bài giảng, quyển 7, M. 1972, tr. 89 - 92.
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Theo chương trình, trong giai đoạn đầu tiên của cuộc điều tra đã nghiên cứu thành phần các giảng viên
và hoạt động của họ, hỏi ý kiến hơn 3 nghìn giảng viên, đại biểu tất cả các đội ngũ ngành nghề của
giới trí thức nước Cộng hòa.
Trong giai đoạn thứ hai đã nghiên cứu công chúng của tuyên truyền bằng bài giảng. Trong tiến
trình nghiên cứu đã xác định mức đảm bảo các bài giảng cho các nhóm và các tầng lớp cư dân khác
nhau, mức độ thỏa mãn của họ với phương hướng đề tài và nội dung các bài giảng, tính tích cực của
người nghe và mức độ đã nghe giảng bài của họ đối với các bài giảng khác nhau về đề tài. Số lượng
người nghe đông nhất là dự các bài giảng và đề tài luật pháp : 76.8%, về đề tài qua hệ quốc tế : 67,7 %
,về các vấn đề đạo đức, luân lý và thẩm mỹ : 4l,0% , văn học và nghệ thuật: 37,8% , y tế : 31% .
Cuộc điều tra đã phát hiện rằng, về cơ bản, đề tài các bài giảng được đọc đều phù hợp với hứng thú
của công chúng. Đồng thời về hàng loạt chuyên ngành tri thức hứng thú của người nghe không được
thỏa mãn đầy đủ, nhất là về các khoa học kỹ thuật, giáo dục học và tâm lý học, văn học và nghệ thuật,
y học sinh vật học và một số ngành khác.
Số liệu cuộc điêu tra hứng thú của người nghe theo lứa tuổi đã cho thấy rằng thanh thêu từ 18 đến
23 tuổi thích nghe nhất những bài giảng về các vấn đề sinh hoạt quốc tế, các vấn đề văn học và nghệ
thuật, đạo đức, giáo dục học, văn hóa thể chất và thể dục thể thao. Và bắt đầu từ tuổi 24, dấu hiệu lứa
tuổi không ảnh hưởng quan trọng đến hứng thú của người nghe về mặt đề tài.
Cuộc điều tra đã cho phép đi đến những kết luận mà sau đã được tính đến trong thực tiễn công tác
của tổ chức “Tri thức” của nước Cộng hòa: cơ sở để nâng cao hơn nữa hiệu quả của tuyên truyền bằng
bài giảng là kiện toàn thành phần chất lượng các cán bộ giảng viên, hoàn thiện sự đào tạo của họ về
nghề nghiệp và phương pháp bằng cách có quan điểm phân biệt cụ thể trong việc tổ chức bồi dưỡng
cho họ. Đã đề ra những kiến nghị đề cập đến những hình thức làm việc của các giảng viên, các hội
đồng và tiểu ban phương pháp - khoa học.
Những cuộc điều tra tương tự như vậy đã được hội “Tri thức” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Liên bang Nga, U crai-na, E-xtô-ni-a và các nước Cộng hoa liên bang và tự trị khác tiến hành (12) .
Hiện nay đã tích lũy được kinh nghiệm hết sức phong phú trong việc nghiên cứu bằng các phương
pháp xã hội học hoạt động của các phương tiện thông tin đai chúng và tuyên truyền. Điều đó trước hết
là do công chúng ta thực tế là toàn bộ cư dân của đất nước (dĩ nhiên điều đó không loại trừ rằng có
những công chúng có mục đích như thanh niên, những người về hưu, cán bộ nông nghiệp, giao thông
vận tải, v,v…).
Các cuộc khảo sát xã hội học mang tính chất toàn Liên bang cũng như khu vực. Chương trình khảo
sát bao gồm việc nghiên cứu công chúng của mỗi kênh tuyến của

(12)

Xin xem: N.I Mekhonxev, N.N. Mikhaijlov, M.F. Menashev: Giảng viên của người nghe, M. 1975; N.X.
Afonin: Hiệu quả tuyên truyền bằng bài giảng, M. 1975; Iu. K. Fishevskij: “Điều tra xã hội học về hiệu quả
tuyên truyền bằng bài giảng trong tổ chức hội Tri thức”. Nghiên cứu xã hội học, 1975, tr. 4; Những vấn đề
nghiên cứu cử tọa đại chúng nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hi : công tác giảng giải bài, Ta-lin, 1981
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thong tin và tuyên truyền đại chúng, làm sáng tỏ mức độ trang bị thông tin (kiến thức, sự am hiểu) của
các nhóm dân cư khác nhau, đặc biệt do những nghị quyết này hay khác của Đảng và Chính phủ, các
biến cố có ý nghĩa thế giới, v.v..., tìm hiểu mức độ thỏa mãn của công chúng đối với công tác của các
phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền, động cơ thích các kênh tuyến thống tin này hay khác,
đánh giá nội đung các tài liệu và chương trình khác nhau.
Đáng chú ý là kinh nghiệm điều tra tổng hợp về hoạt động của các phương tiện thông tin và tuyên
truyền đại chúng và sự tham gia của cư dân vào quá trình thông tin được tiến hành ở các thành phố Tagan-rốt. Mát-xcơ-va, Rô-xtốp trên sông Đông (13) ,các cuộc điều tra xã hội bọc vê công chúng của các
phương tiện thông tin đại chúng ở Lê-nin-grát, Tbi-li-xi, A-sơ-kha-bát, Tâ-lin, Ri-ga, v.v... (14) .
Đặc điểm nổi bật của các cuộc điều tra này trước hết là việc nghiên cứu hành vi giao tiếp của các
nhóm dân cư khác nhau được tiến hành trên cơ sở cân nhắc đầy đủ mọi mặt sự thông nhất về chính trị xã hội và tư tưởng của xã hội Xô-viết, và mặt khác, sự phân háo xã hội của nó. Những khác biệt kinh
tế và xã hội còn tồn tại trong giai đoạn phát triển hiện nay của xã hội xã hội chủ nghĩa đã tạo ra sự
không đồng nhất về chất trong phong thái tinh thần của các nhóm dân cư khác nhau trong nước. Mỗi
nhóm xà hội dân số của xã hội Xô - viết có những đặc điểm riêng, những lợi ích đặc thù, những truyền
thống, tập tục riêng, v.v... Trong quá trình tổ chức và tiến hành các cuộc điều tra xã hội học, đã tìm
hiểu và cân nhắc những đấu hiệu của các công chúng khác nhau và phân loại hình công chúng. Với
tính cách là khách thể tác động tuyên truyền, công chúng được chia ra thành công chúng “công nhân”,
“nông thôn”, “thanh niên”, “sinh viên”, v v...
Việc nghiên cứu hành vi giao tiếp của công chúng các loại khác nhau cho phép rút ra những kết
luận cần thiết về kết quả và hiệu lực hoạt động của báo chí, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình.
Có thể trực tiếp giải quyết được những nhiệm vụ trong chương trình điều tra xã hội học nhờ một hệ
thống chỉ báo đặc biệt mà ta có thể chia ước lệ ra thành bốn nhóm chính.
Nhóm chỉ báo đầu tiên liên quan đến việc phân tích các nguồn thông tin đại chúng, phương hướng
đề tài của chúng, mục tiêu, cơ cấu nội dung các thông báo của chúng. Nhóm các chỉ báo này được ấn
định trên cơ sở phân tích nội dung các thông bao được truyền theo mỗi nguồn thông tin đại chúng hoạt
động ở khu vực này hay khác.
Nhóm chỉ bảo thứ hai gắn liền với việc ghi nhận hành vi giao tiếp thực tế của công húng, thái độ
của họ đối với các phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng đang hoạt động rãi một lĩnh vực
này hay khác. Những chỉ báo thuộc nhóm này phản ánh tần số và cường độ thu nhận thông tin theo
kênh tuyến này hay khác, quy mô công

(13)

Xin xem: Thông tin đại chúng ở thành phố công nghiệp Xô-viết, M. 1980
Xin xem: X.S.Korobejnikov: Giao tiếp tinh thần. Trao đổi thông tin. Đấu tranh tư tưởng M. 1976, Những
vấn đề xã hội học của dư luận xã hội và hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng, M. 1976; B.M.
Firsov: Những con đường phát triển các phương tiện giao tiếp đại chúng, L, 1977.
(14)
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chúng của các nguồn thông tin riêng biệt, sự tin tưởng đối với thông tin thu được những động cơ khiến
công chúng tìm đến các kênh truyền và các nguồn thông tin khác nhau, mức độ phù hợp giữa khuynh
hướng đề tài của các thông báo thuộc nguồn tin với hứng thú của công chúng.
Nhóm thứ ba gắn liền với việc nghiên cứu sự tác động của các thông báo phát ra từ các nguồn khác
nhau đối với ý thức công chúng. Các chỉ báo này ghi nhận những biến đổi trong ý thức công chúng do
tác động của quá trình thông tin đại chúng.
Nhóm chỉ bảo thứ tư gắn liền với việc phân tích quan hệ của công chúng với các điều kiện khách
quan của quá trình thông tin đại chúng, các điều kiện này bộc lộ không chỉ trong những đánh giá các
điều kiện này, mà cả trong kết quả hoạt động thực tiễn (chính trị- xã hội và lao động).
Việc sử dụng nhóm chỉ bảo này đưa các nhà nghiên cứu ra ngoài khuôn khổ quá trình thông tin đại
chúng, nhưng nó cần thiết để đảm bảo tiếp cận tổng bợp để nghiên cứu các quá trình này hay ảnh
hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) đến quá trình này.
Các chỉ báo nhóm thứ tư đã được kiểm nghiệm trong hàng loạt cuộc điều tra xã hội học cho phép
nghiên cứu hoạt động thực tế của tất cả mọi nguồn tin chính (đài phát thanh, báo chí, vô tuyến truyền
hình) và vạch ra những biện pháp nhằm cải tiến hoạt động đó. Cùng với những chỉ báo về hiệu quả của
các hình thức tuyên truyền đối nội khác, các chỉ báo nhóm thứ tư này đã trở thành nội dung của xã hội
học tuyên truyền.
Vì một yếu tố không thể tách rời của nội dung tuyên truyền cộng sản là chống lại các quan điểm
phản tuyên truyền, nên phản tuyên truyền cũng là khách thể nghiên cứu xã hội học.
Chúng tôi hiểu chống các quan điểm phản tuyên truyền là một khuynh hướng chuyên biệt của công
tác tư tưởng mà nội dung nhằm vạch trần mục tiên, chủ đích, phương pháp và luận điệu của tuyên
truyền đế quốc, đập tan và vô hiệu hóa những âm mưu phá hoại về tư tưởng chống nhân dân các nước
xã hội chủ nghĩa.
Chống các quan điểm phản tuyên truyền, giải quyết nhiệm vụ vô hiệu hóa những âm mưu phá hoại
về tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc bằng cách dựa trên cơ sở các số liệu của khoa học xã hội. Nó dựa
vào quan niệm đúng đắn của con người Xô-viết về các quá trình thực tế của hiện thực, những mâu
thuẫn vốn có trong các quá trình đó mà kẻ thù tư tưởng của chúng ta rất thích lợi dụng, chống các quan
điểm phản tuyên truyền là vạch trần những điều bịa đặt của những kẻ chống cộng và chống Liên Xô
thuộc đủ mọi loại khác nhau. Lưu ý đến những vấn đề cấp thiết của thời đại hiện nay, những vấn đề
chưa giải quyết, những khó khăn đang xảy ra, nó cung cấp những tin tức cần thiết cho con người Xôviết, cũng như cho bạn bè ta ở nước ngoài, bằng cách đó, nâng cao sự hiểu biết và am hiểu thông tin
của tất cả những ai gần gũi và thấu hiểu những lý tưởng của chủ nghĩa xã hội.
Có ý nghĩa đặc biệt trong việc tổ chức phản tuyên truyền hiện nay là tính xác thực và thiết thực
trong việc thông tin chính trị cho quần chúng, cho phép ngăn chặn những sự công kích có thể có của
kẻ thù tư tưởng. Nếu thực hiện không đầy đủ yêu cầu này sẽ có thể khiến thông tin phát đi từ nước
ngoài (trước tiên theo tuyến đài pháp thanh) có thể lan rộng, sinh ra những thông tin đồn đại đủ loại
khác nhau và những tâm trạng không làm mạnh. Cũng không thể bỏ qua khả năng từng công dân Xôviết
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riêng biệt có thể chịu ảnh hưởng tuyên truyền của kẻ địch. Do đó nhiệm vụ đặt ra là “tạo cho việc
chống lại các quan điểm phản tuyên truyền có được phẩm chất cần thiết tiến hành công tác chống phản
tuyên truyền có tính đến mức độ ảnh hưởng của tuyên truyền tư sản ở mỗi vùng trong nước, đối với
các tầng lớp cư
này hay
(15)
khác” .
Cùng với các khoa học khác, xã hội học đảm bảo giải quyết thành công những nhiệm vụ chống các
quan điểm phản tuyên truyền theo hai hướng chính:
a) Nghiên cứu nội dung và các phương pháp tiến hành tuyên truyền của kẻ địch trên cơ sở phân
tích nội dung các văn bản ;
b) Xác định mức độ của các nhóm xã hội - dân số và nghề nghiệp khác nhau trong dân cư sẵn sàng
chống lại tuyên truyền thù địch, mức độ thạo tin của họ, phản ứng của dư luận xã hội đối với những
luận điệu này hay khác mà kẻ thù tư tưởng truyền bá (nhờ có các bảng câu hỏi trưng cầu ý kiến, phỏng
vấn, quan sát gia nhập).
Khảo sát xã hội học vê chống các quan điểm phản tuyên truyền là một khuynh hướng khảo sát khoa
học, tương đối mới mà hiện nay theo Nghị quyết Hội nghị toàn thể tháng 6 (năm 1983) của Ủy ban
Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đang được phát triển mạnh mẽ.
Trong hàng loạt nhiệm vụ nghiên cứu cấp thiết, việc nghiên cứu sâu sắc và toàn điện dư luận xã hội
có mộ vị trí quan trọng. Ngay từ khi mới thành lập Nhà nước Xô-viết, để nghiên cứu tình hình dư luận
xã hội.
Bắt đầu từ những năm 60, các phương pháp xã hội học nghiên cứu dư luận và ý kiến của con người
Xô-viết được sử dụng mạnh mẽ nhất. Thời kỳ này đã triển khai những công cuộc điều tra xã hội học cụ
thể nhằm phân tích các quá trình tư tưởng diễn ra trong xã hội Xô- viết hiện đại.
Hai chục năm gần đây đã tiến hành một công tác rất quan trọng nhằm nghiên cứu dư luận xã hội,
bao gồm: khảo sát lý luận và phương pháp luận điều tra, hoàn thiện các phương pháp, phát triển các
hình thức tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội, mở rộng các phương thức sử dụng thông tin xã hội học
thu được trong hoạt động thực tiễn của các tổ chức Đảng, các Xô-viết, Công đoàn và các tổ chức xã
hội khác, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng (16) .
Những khảo sát trong lĩnh vực lý luận và phương pháp luận đề cập trước hết đến việc nghiên cứu
bản chất, chức năng của dư luận xã hội, khách thể và chủ thể của nó. Những cuộc điều tra của các nhà
chuyên môn Liên Xô đã nhấn mạnh rằng dư luận xã hội là một trạng thái đặc thù của ý thức xã hội, nó
gắn liền với những đánh giá, thái độ của con người đối với các hiện tượng, quá trình mọi loại khác
nhau của thực tại xung quanh họ. Đánh giá này trước hết biểu hiện lập trường xã hội của các nhóm và
tầng lớp dân cư cụ thể đối với những hiện tượng này hay khác của thực tại.

(15)

Một yêu cầu khẩn thiết của thời đại. Người cộng sản, 1982, số 1, tr. 33
Xin xem; R.A. Sofarov: Dư luận xã hội và quản lý Nhà nước, M. 1975; V.S.: Korobej-nikov: Tăng cường
vai trò và ý nghĩa của dư luận xã hội trong đời sống của xã hội xã hội chủ nghĩa, M. 1979.

(16)

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học

www.ios.org.vn

Xã hội học số 1 - 1986

VN. I-VA-NỐP

32

Đồng thời cũng xác định được rằng, ngoài những lợi ích giai cấp căn bản, còn có hàng loạt nhân tố
khác, ví dụ mức độ hiểu biết tin tức của con người cũng ảnh hưởng đến sự hình thành và biểu hiện dư
luận.
Đã có sự chú ý nhất định đến việc nghiên cứu động thái của dư luận xã hội. Đặc biệt đã làm sáng tỏ
được rằng “chất xúc tác” chủ yếu của dư luận xã hội chính là những lợi ích xã hội nào có mức độ cấp
thiết cao do những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan (ví dụ, do tác động của tuyên truyền) (17) .
Một trong những khuynh hướng cơ bản nghiên cứu dư luận xã hội là nghiên cứu ảnh hưởng của hệ
thống tuyên truyền đến sự hình thành dư luận xã hội của các loại dân cư khác nhau về hàng loạt vấn đề
cấp bách. Những vấn đề đó thường là:
a) Thái độ với các nguồn tin này hay khác, kể cả các kênh tuyên truyền tư sản;
b) Những biến cố khác nhau trong nước và nước ngoài;
c) Những vấn đề cấp thiết của đời sống trong vùng, trong các thành phố, các tập thể lao động;
d) Hoạt động của các tờ Đảng, Xô-viết, Công đoàn, Đoàn thanh niên;
e) Thái độ đối với hiện tượng tiêu cực, v.v…
Kinh nghiệm tích lũy được khi nghiên cứu dư luận xã hội đã được các cơ quan tư vấn khoa học
ngành xã hội học thành lập, những năm gần đây trực thuộc các Ban chấp hành Đảng bộ nước Cộng
hòa, khu vực, thành phố, quận, huyện… sử dụng rộng rãi.
Hội nghị toàn thể tháng 6 (năm 1983) Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã vạch ra: ở
A-giéc-bai-dan, Bê-lô-rút-xi-a, Gru-di-a, Lát-vi-a, U-dơ-bê-ki-xtan, ở nhiều Tỉnh ủy nước Cộng hòa
Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Liên bang Nga và U-crai-na đã tích lũy được những kinh nghiệm bổ ích về
việc sử dụng các cuộc điều tra xã hội học để làm sáng tỏ ý kiến và tâm trạng con người.
Một trong những tổ chức đầu tiên nghiên cứu dư luận xã hội là một hội đồng thành lập năm 1975
trực thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Gru-di-a. Những hội đồng (viên, trung tâm, nhóm) đại
loại như vậy ngày nay đang hoạt động ở các cấp Đảng bộ khác nhau. Các cơ quan tư vấn khoa học
ngành xã hội học nói trên sử dụng các phân hội xã hội học trong biên chế (kể cả các phân hội thuộc hệ
thống Viện Hàn lâm) cũng như nhóm các nhà xã hội học hoạt động nghiệp dư.
Việc nghiên cứu dư luận xã hội này càng được tiến hành rộng rãi hơn ở các Hội đồng Xô-viết nhân
dân các cấp, nhiều tổ chức Nhà nước, kể cả các bộ và tổng cục khác nhau. Các cuộc điều tra xã hội học
lớn có sử dụng công cụ xã hội học đang được Tổng cục Thống kê Liên Xô và nước Cộng hòa Xã hội
chủ nghĩa Xô -viết Liên bang Nga tiến hành (ví dụ các cuộc điều tra thái độ của cư dân đối với dịch vụ
y tế). Các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng sử dụng rộng rãi hơn việc nghiên cứu sư luận xã
hội. Chẳng hạn ở Ủy ban phát thanh và vô tuyến truyền hình quốc gia, báo “Nước Nga Xô-viết” và
nhiều cơ quan khác có các phân ban xã hội học riêng. Như vậy, dưới góc độ các thông số lượng, việc
nghiên cứu dư luận xã hội trong nước

(17)

Xin xem: V.S. Korobejnikov: Tháp các ý kiến, L, 1981.
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đang diễn ra trên quy mô rất lớn. Song, tất cả các cuộc điều tra này mang tính chất hết sức tản mạn.
Do đó, tại Hội nghị toàn thể tháng 6 (năm 1983) Ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng
đã đặt ra nhiệm vụ bắt tay vào nghiên cứu dư luận xã hội có hệ thống, phân tích sâu sắc sự hình thành
dư luận xã hội và dự báo nó trên cơ sở thành lập Trung tâm nghiên cứu dự luận xã hội toàn Liền bang.
Nhiệm vụ này đòi hỏi phải giải quyết đúng vấn đề phức tạp về mặt lý luận, phương pháp và tổ chức.
Trong những năm trước mắt, phải đẩy mạnh công tác trong lĩnh vực lý luận và phương pháp luận
nghiên cứu một sự hình thành dư luận xã hội. Quá trình hình thành nó đã được các nhà bác học Xôviết phân tích dưới dạng tổng quát : xác định những giai đoạn cơ bản hình thành nó, vạch ra đặc trưng
tác động của một số nhân tố, song nhiều cơ chế của quá trình này vẫn chưa thật rõ ràng.
Những cuộc điều tra về hệ đề tài này cho phép làm sáng tỏ những xu hướng thay đổi chính trong
các ý kiến đánh giá, quan điểm chính trị xã hội và tâm trạng của các nhóm dân cư khác nhau. Điều đó
rất quan trọng dưới góc độ giải quyết nhiệm vụ hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát triển, cũng như do
những vấn đề đời sống quốc tế và quan hệ quốc tế.
Các cuộc điều tra về dư luận xã hội cho phép nhận xét về tính chất và động thái các ý kiến đánh giá
về những vấn đề hoạt động của các cơ quan và tổ chức khác nhau. Chúng cũng thúc đẩy việc cải tiến
toàn bộ công tác vận động quần chúng và giáo dục. Những cuộc điều tra dư luận cư dân về các vấn đề
đời sống trong nước và địa vị quốc tế của đất nước sẽ tạo khả năng để xác định những con đường tối
ưu nhằm cải tiến công tác tuyên truyền, chống phản tuyên truyền, nâng cao căn cứ khoa học của nó.
Khi lập những dự báo có cơ sở khoa học về tình trạng dư luận xã hội và có khả năng định hướng
kịp thời cho tuyên truyền của chúng ta, còn phải giải quyết những vấn đề phức tạp hơn nữa. Dự báo
tình hình ý thức xã hội nói chung và dư luận xã hội nói riêng đòi hỏi phải tính đến vô số những nhân tố
có tính chất khách quan và chủ quan, lớn hơn nhiều so với khi dự báo tiến bộ kỹ thuật chẳng hạn.
Trong khi chú ý đến động thái của dư luận xã hội, các nhà xã hội học phải đặc biệt lưu tâm về phương
pháp luận lập những dự báo nhiều phương án, đặc trưng của chúng trong các lĩnh vực khác nhau (18) .
Muốn nâng cao tính thiết thực và tính hệ thống trong việc nghiên cứu dư luận xã hội, phải hoàn
thiện một bậc phương pháp và kỹ thuật điều tra. Ví dụ, do hàng loạt nguyên nhân, trưng cầu ý kiến qua
điện thoại là rất hợp lý. Phương pháp này hết sức hiếm khi được dùng trong thực tiễn điều tra xã hội
học, mặc dù mức độ trang bị điện thoại của các thành phố đã đủ đề sử dụng phương pháp đó nhằm
mục đích thu thập thông tin xã hội học đáng tin cậy. Việc sử đụng hệ phương Pháp này kết hợp với
đưa ngay thông tin vào máy tính điện tử cho phép có thể tiến hành một cuộc điều tra mang tính chất
thăm dò chẳng hạn về dư luận xã hội trên quy mô khá rộng trong một thời hạn rất ngắn ngủi. Hiện nay,
nếu dùng các phương pháp khác để đạt kết quả như vậy, thì phải mất rất nhiều thời gian.

(18)

Xin xem: Sách công tác về lập dự báo, M. 1982; A.V. Buisbnlinoli: Tư duy và dự báo, M. 1979; Những vấn
đề phương pháp luận dự báo tiến tới, M. 1983;
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Trong quá trình nghiên cứu dư luận xã hội, nếu sử đụng mô hình thu nhỏ và khách thể điều tra, tức
là nếu xác định được có cơ sở khoa học vững chắc tập hợp mẫu những người được hỏi, sẽ tiết kiệm
được rất nhiều sức lực và kinh phí. Cần không chỉ thu nhỏ mẫu mà còn tạo ra một bộ mẫu hoàn chỉnh,
bao gồm : toàn bộ cư dân đất nước, giai cấp công nhân, nông dân, tri thức, cư dân đô thị, cư dân nông
thôn, thanh niên, người về hưu, cũng như hàng loạt các nhóm xã hội - dân số khác.
Muốn nghiện cứu sâu sắc và kịp thời dư luận xã hội, phải vận dụng các phương pháp toán học hết
sức hiện đại để xử lý thông tin xã hội học cấp I. Việc chuyển từ những phân bố hai chiều đơn giản
sang những phương pháp phức tạp hơn của phép xử lý số liệu bằng toán học, nói lên trạng thái dư luận
xã hội sẽ chó phép có thể nắm bắt sâu hơn các quá trình của ý thức xã hội.
Sự phát triển nghiên cứu dư luận xã hội dưới ánh sáng những đòi hỏi của Hội nghị toàn thể tháng 6
(năm 1983) của ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô gắn bó mật thiết với quan điểm liên ngành
khi phân tích ý kiến và nhận xét của con người. Chắc chắn các nhà xã hội học sẽ có đóng góp xứng
đáng vào việc tiếp tục nghiên cứu dư luận xã hội.
Còn một vấn đề cũng cấp thiết là vận dụng trong thực tiễn những kiến nghị do kết quả nghiên cứu
dư luận xã hội đề ra. Thực tiễn trình bày các kết quả điều tra hiện nay về tình hình trong cư dân còn rất
không hoàn thiện, các kiến nghị thường không tính đến những khả năng hiện có của các cơ quan Đảng,
Xô-viết, Công đoàn. Phải khắc phục thiếu sót này trên cơ sở các nhà khoa học trực tiếp cộng tác với
các cơ quan quản lý ở tất cả mọi giai đoạn tiến hành điều tra xã hội hoặc đặc biệt ở giai đoạn kết thúc.
Chỉ có thể giải quyết tất cả mọi nhiệm vụ kể trên đang đặt ra trước các nhà xã hội học với điều kiện
chú ý hơn đến trình độ nghề nghiệp của các cuộc điều tra, cơ sở lý luận, phương pháp luận và phương
pháp hệ của nó. Chính cách tiếp cận công tác nghiên cứu khoa học như vậy sẽ cho phép hệ thống hóa
sự tìm tòi khoa học vả tập trung chú ý chủ yếu vào những gì ngày nay là quan trọng nhất, đòi hỏi sự
lưu tâm trước tiên trong quá trình giải quyết những nhiệm vụ hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát triển .
KẾT LUẬN
Cùng với những vấn đề nghiên cứu khách thể điều tra, các quan hệ xã hội, còn có cả những vấn đề
nội bộ cấp thiết của sự phát triển bản thân khoa học xã hội học, mang tính chất phương pháp luận,
phương pháp hệ cũng như tổ chức. Việc giải quyết kịp thời những nhiệm vụ đó có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng.
Một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong số đó là đảm bảo có quan điểm thực sự tổng hợp trong tiến
trình điều tra (dĩ nhiên điều đó tạo cơ sở để gọi một cuộc điều tra này hay khác trong lĩnh vực quan hệ
xã hội là điều tra xã hội học).
Trên bình diện này, chủ yếu là tìm ra mối liên hệ qua lại và sự lệ thuộc lẫn nhau giữa điều kiện xã
hội của cuộc sống, hoạt động xã hội, tâm thế xã hội và định hướng giá trị của con người.
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Giờ đây nhiều cuộc điều tra còn mắc thiếu sót là khi nghiên cứu vấn đề xã hội nào đó hay thậm chí
chỉ một khía cạnh nhỏ của vấn đề đó, chúng ta quên mất mối liên hệ cua nó với các vấn đề xã hội khác.
Dĩ nhiên những kiến nghị rút ra trên cơ sở điều tra như vậy không có giá trị thực tiễn lớn. Chính vì thế
vấn đề tính tổng hợp ngày nay đặt ra như một trong những vấn đề hết sức cấp thiết và sinh tử đối với
xã hội học. Các cuộc điều tra xã hội học phải được tổ chức bằng cách nào đó, sao chỉ có thể thấy
không chỉ sự biến động của các điều kiện sống, mà cả ảnh hưởng của chúng đến hoạt động xã hội, đến
định hướng giá trị của con người và đồng thời xác định những con đường tác động trở lại của hoạt
động xã hội, định hướng giá trị đến các điều kiện đó, v.v...
Hội nghi toàn thể tháng 2 (năm 1984) Ủy bạn Trung ương Đảng Còng sản Liên Xô đã chú ý đến
tầm quan trọng ngày càng tăng của cách tiếp cận tổng hợp đối với những vấn đề hoàn thiện chủ nghĩa
xã hội phát triển : “Ngày nay điều không kém phần quan trọng là đảm bảo mối liên hệ qua lại ngày
càng mật thiết giữa tiến bộ kinh tế - xã hội và tinh thần của xã hội Xô-viết. Không thể nâng nền kinh tế
lên một trình độ mới hẳn về chất, nếu không tạo những tiền đề xã hội và tư tưởng cần thiết để làm việc
đó. Cũng như vậy, không thể giải quyết những vấn đề đã chín muồi của sự phát triển ý thức xã hội chủ
nghĩa nếu không dựa vào nền tảng vững chắc của chính sách kinh tế và xã hội” (19) .
Những luật điểm này có ý nghĩa phương pháp luận lớn đối với việc nghiên cứu xã hội học về tất cả
mọi vấn đề xã hội cấp chiết của xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển.
Tính tổng hợp của các cuộc điều tra phải kết hợp với tính quy mô của nó, các nhà xã hội học vươn
lên trình độ những cuộc điều tra toàn Liên bang, đã tích lũy được những kinh nghiệm nhất định về
phương pháp và về khâu tổ chức để tiến hành các cuộc điều tra đó. Ưu điểm của các cuộc điều tra như
vậy là có thể thu được thông tin xã hội mà trên cơ sở đó có khả năng khái quát hóa cho cả nước, và bởi
vậy, khái quát hóa cho những khảo cứu lý thuyết. Kết quả tốt đẹp không cỏn gì phải nghi ngờ của
chúng là đề ra những kiến nghị thực tiễn có sức nặng, xác định một hệ thống chỉ báo xã hội thật ro
ràng, có cơ sở khoa học, cần thiết để vạch các kê hoạch và dự báo trước mắt và lâu dài về sự phát triển
kinh tê - xã hội của đất nước.
Cũng cần nhấn mạnh ý nghĩa của nhân tố thời gian bằng cách tiến hành các cuộc điều tra lặp lại sau
khoảng 5 -10 -15 năm để tạo khả năng thu nhập thông tin về động thái của các quá trình và về mức độ
tác động của các quyết định quản lý này hay khác đến các quá trình này.
Trình độ phát triển hiện nay của các cuộc điều tra xã hội học, việc củng cố mối liên hệ của chúng
với thực tiễn quản lý và kế hoạch hóa đang đề ra những yêu cầu cao đối với chất lượng thông tin thu
được. Trong những năm gần đây, sự chú ý trong lĩnh vực hệ phương pháp điệu tra xã hội học đã
chuyền dịch từ những vấn đề phân tích toàn học và lô-gích các kết quả điều tra thực nghiệm sang
hướng hoàn thiện các

(19)

Văn kiện Hội nghị toàn thể bất thường của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, 13-2-1984, tr. 16.
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phương pháp thu thập số liệu cấp I, nâng cao chất lượng, độ tin cậy và có căn cứ của chúng (20) .
Sự phát triển thực tiễn điều tra xã hội học so sánh các quy mô khác nhau (quốc tế, khu vực dịa
phương), việc tích lũy một khối lượng số liệu thực nghiệm khá lớn đã tạo cơ sở khách quan để khảo
cứu những vấn đề phương pháp luận và phương pháp điều tra xã hội học so sánh và phân tích so sánh
các số liệu.
Đến lượt nó, điều đó lại dẫn tới đặt ra nhiệm vụ tổ chức lưu trữ bằng máy số liệu các cuộc điều tra
thực nghiệm với tính cách làm cơ sở tư liệu để giải quyết các nhiệm vụ chuẩn hóa các khối tư liệu,
phân tích cấp II và phân tích so sánh.
Cùng với những biến động tích cực kể trên trong sự phát triển hệ phương pháp điều tra xã hội học,
cần vạch rõ rằng các nhà xã hội học chưa chú ý đầy đủ đến chất lượng các thể thức chọn mẫu. Mặc dù
trên bình diện lý luận ở đây đã làm được khá nhiều, có những sách báo chất lượng tốt về cả phương
pháp chọn mẫu, nhưng các thể thức thực tế thu thập thông tin trong nhiều trường hợp vẫn không đảm
bảo tính đại diện của các số liệu. Cần đặc biệt chú ý điều đó.
Hiện nay, các nhà xã hội học có nhiệm vụ hoàn thiện hơn nữa các hệ phương pháp, phân tích nhiều
chiều thông tin định tính, cho phép xử lý các khối lớn số liệu, lập các mô hình toán học trực tiếp nhằm
dự báo động thái phát triển các hiện tượng xã hội.
Ngoài ra, trong nước đã căn bản kiện toàn việc cung cấp đủ máy tính điện tử theo yêu cầu của toán
học. Nếu như trước đây về cơ bản chỉ vận dụng phổ biến từng chương trình riêng lẻ, thì đến giữa
những năm 70, nhất là hiện nay đã vận dụng rộng rãi tổ hợp các chương trình gắn bó quá lại với nhau,
cho phép sử dụng các phương pháp phân tích nhiều giai đoạn phức tạp trên các máy tính điện tử hiện
đại.
Đã lập được các khối chương trình phổ quát về phân tích thông tin kinh tế - xã hội ở Trường Đại
học tổng hợp quốc gia Ta-tu, ở Viện các vấn đề kinh tế - xã hội thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô
(Lê-nin-grat), JEOPP phân viện Xibia Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, ở Trường Đại học Bách khoa
Ta-lin.
Ở viện Nghiên cứu xã hội học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô đã tiến hành một khối lượng
công tác đồ sộ nhằm thành lập và nhất thể hóa việc đảm bảo phương diện toán học cho các cuộc điều
tra xã hội học ở các trung tâm khác nhau. Đặc biệt đã chuyển từ việc vận dụng từng chương trình riêng
lẻ chỉ nhằm thực hiện việc hệ thống hóa hết sức giản đơn sang hệ thống nhất thể hóa để duy trì và xử
lý số liệu xã hội học. Hệ thống với tên gọi “Nhà xã hội học” như vậy đã được áp dụng để xử lý hàng
loạt số liệu điều tra xã hội học.
Sự phát triển các mạng lưới máy tính điện tử cho phép chuyển số liệu theo các kênh liên hệ trực
tiếp vào máy tính điện tử đã đặt vào chương trình nghị sự vấn đề

(20)

Xin xem: V.G. Osipov, E. P. Andrcev: Các phương pháp đo lường trong xã hội học. M, 1977; Các phương
pháp thống kê phân tích thông tin trong các cuộc điều tra xã hội học, M. 1979; V.T Ciba: Cơ sở toán thống kê
của các cuộc điều tra xã hội học. M, 1981; V.A.Aleksandrov: Vận dụng các phương pháp toán học khi phân tích
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Thành lập Trung tâm tính toán tập thể chuyên ngành xã hội học trên cơ sở Viện Nghiên cứu xã hội
học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. Khi ấy sẽ có đủ mọi cơ sở để giải quyết các vấn đề thành
lập ngân hàng số liệu xã hội học toàn Liên bang. Những nhiệm vụ quan trọng đang được đặt ra trong
lĩnh vực khảo sát những vấn đề phương pháp luận của khoa học xã hội học, mối liên hệ của nó với chủ
nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa cộng sản khoa học xã hội học cần phải tiến hành công tác phân tích
các khái niệm và phạm trù của khoa học xã hội học.
Đặc biệt cấp thiết là vấn đề phối hợp công tác xã hội học trên quy mô cả nước. Đã đạt được không
ít thành tựu trong lĩnh vực này. Đã nhiều lần tiến hành các hội nghị phối hợp quy mô toàn Liên bang,
củng cố những mối liên hệ của các nhà xã hội học nghiên cứu ở các nước Cộng hòa và các tỉnh khác
nhau. Song, công tác này chưa hoàn thành.
Dĩ nhiên đây là vấn đề mà việc giải quyết nó phụ thuộc không chỉ vào các nhà xã hội học. Ở đây
chúng ta vấp phải nhiều vấn đề thuộc diện tổ chức, với những trở ngại hiện vẫn còn giữa cán bộ, các
tổng cục và thành kiến của một phần các nhà lãnh đạo nào đó.
Trong số các vấn đề tổ chức, việc thành lập một cơ sở thống nhất về xã hội học hay tâm lý - xã hội
học theo tính giai đoạn trong nước chiếm vị trí trung tâm.
Tình hình hiện nay xác nhận rằng có sự hết sức “biệt lập về mặt tổ chức” thiếu những nguyên tắc
thống nhấn trong việc thành lập các phòng xã hội học và lãnh đạo công tác của họ. Cần nói rằng hiện
nay chỉ riêng trong hệ thống Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô và các nước Cộng hòa Liên bang có gần
70 phòng, ban, phòng thí nghiệm và nhóm với hơn 1.000 cán bộ khoa học. Ở các trường đại học cũng
có các nhóm xã hội học. Ở các xí nghiệp và liên hợp sản xuất thuộc nhiều bộ cũng có các phòng xã hội
học hay phòng phát triển xã hội các tập thể lao động. Song, không có sự thống nhất cần thiết trong việc
tổ chức và các nguyên tắc hoạt động của chúng. Tập hợp kinh nghiệm đã có, có thể chia ra bốn hình
thức tổ chức bộ phận xã hội học phổ biến nhất.
Hình thức đầu tiên là lập các bộ phận xã hội học ở các phòng tổ chức và quản lý lao động một cách
khoa học. Chẳng hạn như đã thành lập về mặt tổ chức phòng thí nghiệm tâm lý - xã hội ở Liên hợp sản
xuất “Svellana” thuộc Lê-nin-grát, liên hợp đi tiên phong trong việc kế hoạch hóa xã hội ở nước ta.
Hình thức tổ chức thứ hai là lập một bộ phận riêng trong Phòng tổ chức cán bộ của xí nghiệp. Nó
đã được tiến hành ở các Liên hợp sản xuất ô tô ZIL, nhà máy ô tô mang tên Đoàn Thanh niên cộng sản
Lê-nin Liên Xô Huân chương lao động cờ đỏ thuộc Mat-xcơ-va và nhiều xí nghiệp khác.
Hình thức thứ ba: tổ chức hộ phận xã hội học thuộc phân ban kinh tế, thí dụ như ở Liên hợp sản
xuất ô tô VAZ.
Hình thức tổ chức thứ tư: tách hẳn bộ phận xã hội học ra, đặt nó trực thuộc tối thiểu là phó giám
đốc phụ trách tổ chức cán bộ. Ví dụ ở nhà máy điện thoại Perm có một bộ phận tập hợp các nhà xã hội
học, tâm lý học, sinh lý học, đã thành lập Trung tâm xã hội học ở nhà máy ô tô KAMAZ (21)

thông tin xã hội học “Nghiên cứu xã hội học “, 1980, số 3; V.G.Andreenkov, V.A.Cheredvichenko: về vấn đề lập
ngân hàng thông tin xã hội học - “Nghiên cứu xã hội “ học, 1982, số 1.
(21)
Xin xem chi tiết hơn: A.K.Zajsev: Bộ phận xã hội học của Liên hợp sản xuất. Kinh nghiệm KAMAZ, M,
1982, tr. 39 - 41.
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Mỗi hình thức tổ chức kể trên đều có ưu tiên và khuyết điểm. Nhưng như kinh nghiệm đã cho thấy,
tối ưu là thành lập một phân ban xã hội học độc lập (hoặc tâm lý - xã hội học). Điều đó cho phép bảo
đảm sự chuyên môn hóa cần thiết trong công tác, nâng cao trình độ nghề nghiệp, do đó nâng cao hiệu
suất thực tiễn của các cuộc điều tra xã hội học. Kinh nghiệm công tác của các bộ phận xã hội học ở các
xí nghiệp cung cấp nhiều điều quý giá để tổ chức tất cả mọi khâu khác và sự tác động qua lại giữa
chúng theo chiều ngang, cũng như theo chiều dọc. Cần xét việc đưa ra và áp dụng luận điểm mẫu về
bộ phận tâm lý xã hội của chuyên ngành như một bước quan trọng trên con đường tiến tới thành lập
một cơ quan tâm lý xã hội học toàn Liên bang.
Sự tập trung cao trong công tác cua các khâu hiện có và các khâu mới thành lập cho phép sắp xếp
.phối hợp có hiệu quả những nỗ lực của các nhà xã hội học trong quá trình tiến hành các cuộc điều tra
quy mô lớn. Chúng sẽ càng có hiệu quả nếu bản thân công tác nghiên cứu sẽ được tổ chức hợp lý có
tính đến kinh nghiệm đã có và những khả năng sẵn có tại chỗ. Công tác chung như vậy giúp thấy rõ
hơn những vấn đề xã hội này hay khác qua lăng kính lợi ích chung toàn quốc gia.
Khoa học xã hội học có tiềm năng tư tưởng lớn lao. Việc diễn giải kết quả thu được trong tiến
trình điều tra và sử dụng chúng có khía cạnh tư tưởng rất rõ. Các nhà xã hội học Xô-viết cộng tác với
những nhà xã hội học các nước xã hội chủ nghĩa đang làm rất nhiều và có thể còn làm ăn nhiều hơn
nữa để chứng minh những ưu thế lịch sử của chủ nghĩa xã hội và vạch trần những luận điển xuyên tạc
đủ mọi loại và tấn công trên mặt trận tư tưởng của hệ tư tưởng và tuyên truyền tư sản.
Đồng chí M.S.Gorbochev vạch rõ : Đấu tranh tư tưởng là một mặt trận đặc biệt. Công tác ở đây đòi
hỏi phải có chính kiến sâu sắc, kiến thức chuyên môn và sự đào tạo nghề nghiệp, sự khéo léo tìm hiểu
nhanh chóng những hiện tượng mới của thực tại, đáp ứng kịp thời sự biến động của đời sống hiện đại.
Mặt trận này ngày càng mở rộng, còn cuộc đấu tranh giữa hai hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tư sản
mang tính chất ngày càng gay gắt. Rất nhiều điều trong thế thới hiện đại phụ thuộc vào kết cục cuộc
đấu tranh đó.
Như vậy, trong việc giải quyết những vấn đề cốt tử hoàn thiện xã hội Xô-viết và quản lý nó, các
nhà xã hội học có những nhiệm vụ phức tạp và đầy trọng trách. Đồng thời cần nhấn mạnh rằng chúng
ta có tất cả những khả năng cần thiết để giải quyết thành công các nhiệm vụ đó, để biến khoa học xã
hội học thành một công cụ vững chắc của thực tiễn quản lý .
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