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NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI HỌC DƯỚI ÁNH SÁNG NGHỊ
QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXVII ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN XÔ
V.N. IVANOV *
Việc đạt tới trạng thái mới về chất của xã hội chủ nghĩa Xô-viết trên cơ sở đậy nhanh sự
phát triển kinh tế- xã hội, biến đổi về căn bản tất cả các mặt của đời sống xã hội, đang đặt ra trước
các nhà khoa học xã hội những nhiệm vụ quan trọng và phức tạp.
Nhưng trong báo cáo chính trị của Uỷ ban Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô tại Đại hội
Đảng lần thứ XXVII đã nêu rõ, sức sống của khoa học xã hội macxít- lêninít là ở "sự trẻ trung
muôn đời, trong khả năng phát triển không ngừng, khái quát một cách sáng tạo những sự kiện và
hiện tượng mới, kinh nghiệm đấu tranh cách mạng và cải tạo xã hội" của nó.
Trọng trách đặc biệt của các nhà khoa học được quy định bởi những đặc điểm của giai đoạn
phát triển bước ngoặt hiện nay của chúng ta, bởi tình huống đã hình thành ở trong nước và trên vũ
đài quốc tế. Sự phát triển ấy tất yếu sẽ sinh ra mọi vấn đề và mâu thuẫn mới. Phát hiện chúng một
cách kịp thời, nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo những phương hướng và phương thức giải quyết một
cách có hiệu quả là điều chủ yếu trong công tác của các nhà khoa học xã hội, trong đó có cả các nhà
xã hội học.
Dưới ánh sáng những kết luận và Nghị quyết của Đại hội lần thứ XXVII Đảng Cộng sản
Liên Xô, đang hiện rõ một số nhóm vấn đề thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà xã hội học. Trong
số này, trước hết cần kể đến những vấn đề nâng cao vai trò của lĩnh vực xã hội và tăng cường nhân
tố con người trong sản xuất xã hội, trong điều kiện phát triển sản xuất theo chiều sâu trên cơ sở tiến
bộ khoa học - kỹ thuật.
Việc đẩy nhanh sự phát triển xã hội chủ nghĩa, việc hiện thực hóa có hiệu quả hơn những
khả năng tiềm tàng của xã hội cũng đòi hỏi phải sử dụng một cách tích cực hơn những hợp phần và
nhân tố xã hội của sản xuất xã hội.
Nhiệm vụ đặt ra trước xã hội là soạn thảo quan niệm về cơ chế sử dụng những hợp phân và
nhân tố xã hội ấy, một cơ chế có thể bảo đảm: thứ nhất, phối hợp giữa các lợi ích xã hội, tập thể và
cá nhân của những người tham gia vào qúa trình sản xuất, tính đến những khác biệt và những mâu
thuẫn không đối kháng giữa chúng nảy sinh một cách khách quan; thứ hai,
phát triển tinh thtần chủ động, tính tháo vát, tinh thần trách nhiệm ở mọi cấp độ sản xuất xã hội,
đồng thời tăng cường nỗ lực nhằm hiện thực hoá các nguồn dự trữ hiện có; thứ ba, kịp thời ngăn
chặn hoặc loại trừ những tình trạng căng thẳng, phức tạp, không phù hợp về mặt xã hội có thể xảy
ra trong quá trình bảo đảm tăng tốc phát triển kinh tế.
Cơ chế ấy là bộ phận hợp thành về mặt xã hội của cơ chế quản lý kinh tế phức hợp. Việc
xây dựng cơ chế ấy đòi hỏi phải nghiên cứu sâu sắc hàng loạt vấn đề kinh tế- xã hội then chốt.
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Trong đó, trước hết phải nói tới việc nghiên cứu khoa học về những vấn đề hoàn thiện tất cả các
hình thức kích thích, bảo đảm sự thống nhất và định hướng vào việc hiệu lực hoá những nhu cầu tất
yếu xã hội trên cơ sở thực hiện triệt để nguyên tắc phân phối theo lao động.
Trong sự phát triển và nâng cao tính tích cực xã hội của tất cả các nhóm và tầng lớp người
lao động, thì việc phân phối theo lao động đóng vai trò quan trọng nhất. Những hướng phát triển
chính của phân phối theo lao động trong giai đoạn hiện nay được quy về hoàn thiện bản thân mức
độ lao động, cũng như nâng cao tính hữu hiệu của kiểm tra xã hội đối với sự phù hợp giữa mức độ
lao động và mức độ tiêu dùng. Cả tính hữu hiệu của việc kích thích làm việc có hiệu quả, lẫn việc
củng cố những nguyên tắc công bằng xã hội đặc trưng cho chủ nghĩa xã hội cũng đều lệ thuộc vào
điều đó.
Lôgic khách quan của việc chuyển sang con đường phát triển kinh tế chủ yếu theo chiều sâu
quyết định những hướng tổng quát cơ bản của việc phát triển kích thích. Trước hết, đó là hướng
khuyến khích vật chất nhằm vào hiệu suất và kết quả lao động cuối cùng, có tính đến việc những
loại người lao động khác nhau không hề quan tâm như nhau đến lao động với những điều kiện và
nội dung khác nhau. Ở đây, hệ thống thù lao không thể chỉ dựa trên cơ sở trả lương theo số lượng
và chất lượng lao động cá nhân bỏ ra. Nó nhất thiết phải tính đến cả kết quả lao động tập thể. Cũng
cần phải gắn chặt hơn quỹ xã hội của các xí nghiệp với hiệu quả hoạt động nhằm kích thích nhiều
hơn nữa tính tích cực sản xuất của công nhân viên.
Đại hội đã nêu lên tính hợp lý của việc cho phép các xí nghiệp và các tập thể lao động tự
chủ hơn nữa trong tổ chức sản xuất và trong kích thích bằng vật chất đối với lao động. Việc thực
hiện hoá luận điểm này bị cản trở bởi những phức tạp do kết quả phát triển trong thời kỳ trước đây
("chủ nghĩa bình quân" trong trả lương lao động), cũng như do hậu quả của những hạn chế hiện nay
đối với việc tăng mức chênh lệch về tiền lương.
Toàn bộ công tác cải tổ cơ chế quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay phải được xây dựng
trên cơ sở định hướng thẳng vào hậu quả xã hội của tất cả những quyết định thông qua trong quá
trình phát triển theo chiều sâu cần được xem xét trước hết trên quan điểm động cơ hành vi kinh tế
và xã hội của các chủ thể đó. Những lợi ích kinh tế và xã hội ấy không trùng hợp hoàn toàn về mọi
mặt. Chẳng hạn, ở các Bộ và cơ quan ngang Bộ phải tiến hành giảm tổng số người làm việc và thậm
chí phải tiến hành giải thể cả những khâu quản lý, thì các cán bộ sẽ quan tâm ít hơn những người
khác đến việc cải tổ cơ chế quản lý kinh tế.
Vấn đề nâng cao vai trò của tiêu dùng trong kích thích tích cực sản xuất của người lao động
giữ một vị trí quan trọng. Việc kích thích như vậy đòi hỏi phải đảm bảo sự lệ thuộc chặt chẽ hơn
giữa mức tiêu dùng thực tế của người lao động với mức thu nhập được do phân phối theo lao động.
Việc thực hiện thanh toán tốt và đầy đủ tiền lương cho người lao động có mục đích tạo ra những tác
nhân dài hạn kích thích nâng cao các khoản thu nhập lao động. Cần phải tiếp tục xây dựng mô hình
tiêu dùng xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở tính đến việc từng bước nâng cao những nhu cầu hợp lý
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của các tầng lớp nhân dân khác nhau. Trong mô hình ấy, việc hình thành và thoả mãn những nhu
cầu phát triển tiềm năng sáng tạo của con người sẽ chiếm một vị trí quan trọng.
Trong thứ bậc hiện nay về những giá trị xã hội con người và của xã hội chủ nghĩa, ý nghĩa
của các khía cạnh chất lượng trong phúc lợi nhân dân thường xuyên tăng lên. Tuy nhiên, những
khía cạnh này chỉ có thể được sử dụng với mức độ hạn chế trong hệ thống kích thích cá nhân người
lao động. Điều quan trọng là phải tăng cường tác động kích thích của việc tăng chất lượng các phúc
lợi đối với tính tích cực lao động trong quá trình làm phong phú nội dung lợi ích cá nhân của các
thành viên xã hội và liên kết lợi ích giữa các tập thể xí nghiệp và các cộng đồng người theo lãnh
thổ. Việc kết hợp một cách tối ưu giữa thưởng và phạt có ảnh hưởng to lớn đến những phương diện
phát triển kinh tế- xã hội và chính trị của xã hội xã hội chủ nghĩa. Phải nói thẳng rằng vai trò của
các hình thức phạt hiện vẫn còn hết sức không đáng kể. Trong khi đó, Đại hội lần thứ XXVII Đảng
Cộng sản Liên Xô đòi hỏi phải "tăng cường trách nhiệm vật chất và tinh thần đối với những thiếu
sót và sai lầm trong công tác".
Đại hội đặc biệt nghiêm khắc khi đặt ra vấn đề công bằng xã hội. Nội dung của công bằng
xã hội đang được làm phong phú thêm, mà trong điều kiện mới, nội dung đó đang kích thích mạnh
mẽ hơn sự phát triển toàn diện, tính tích cực sáng tạo của nhân cách, tinh thần chủ động của các tập
thể lao động như tạo điều kiện sử dụng một cách đầy đủ hơn năng lực của con người. Trước kia, về
nhiều mặt, những nguyên tắc cơ bản của công bằng xã hội thực hiện trái với yêu cầu của quy luật
kinh tế, điều này liên quan tới thực tiễn phân phối lại nguồn dự trữ giữa các ngành và các đơn vị
lãnh thổ, mà không dựa một cách thích đáng vào khoa học. Còn giờ đây đang tạo ra điều kiện để
thực hiện những nguyên tắc công bằng xã hội chủ yếu bằng con đường tính đến và thực hiện những
yêu cầu của quy luật kinh tế và tuân theo những tiêu chuẩn kinh tế, nhờ những nguyên tắc phân
phối theo lao động một cách chặt chẽ hơn.
Hiện nay đang nổi lên nhiệm vụ khắc phục những quan niệm truyền thống về phân phối
bình quân được xem như là phân phối công bằng về mặt xã hội. Cần xác định một cách khoa học
chặt chẽ những phạm vi và quy mô phân biệt có thể chấp nhận được về mặt xã hội, gắn liền với
những chức năng kích thích kinh tế của phân hoá và với việc mở rộng những khả năng khách quan
làm tăng sự cống hiến lao động của người lao động. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong giai đoạn
hiện nay, nhất thiết phải tăng cường việc phân phối có phân biệt.
Cần tính đến những vấn đề không chỉ về loại trừ "chủ nghĩa bình quân" mà cả về thay đổi
những tiêu chuẩn phân hoá thu nhập của các tầng lớp nhân dân, sự phân hoá ấy hiện giờ bị tách rời
trong một chừng mực đáng kể khỏi sự phân hoá thật sự về cống hiến lao động của người lao động.
Việc cải tổ trong lĩnh vực này dựa trên cơ sở tính đến một cách thực tế và triệt để những khác biệt
trong cống hiến lao động, nhiều khi sẽ cho phép tăng cường vai trò kích thích của thu nhập lao động
cả với những khuôn khổ phân hoá hiện hành. Tuy nhiên, việc thực hiện triệt để nguyên tắc phân
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phối theo lao động sau này nhất thiết phải gắn liền với việc tăng cường phân hoá thu nhập của
nhân dân.
Cần phải tiếp tục nghiên cứu khoa học về những vấn đề hoàn thiện hệ thống quyền hạn và
bảo đảm xã hội cho người lao động bằng cách trả tiền và ưu đãi từ quỹ tiêu dùng xã hội. Trong điều
kiện chuyển sang con đường phát triển nền kin tế theo chiều sâu, cần phải chú ý nhiều hơn tới tiến
trình phát triển mức sống của các tầng lớp nhân dân riềng lẻ mà vì những nguyên nhân khách quan
nào đấy thu nhập có thể thấp hơn nhiều so với mức thu nhập trung bình. Ngoài ra, do nhu cầu tăng
lên nhanh chóng (thường vượt trước những khả năng bảo đảm nguồn dự trữ cho những nhu cầu ấy,
đặc biệt trong điều kiện kìm hãm nhịp độ tăng trưởng kinh tế), mức trả tiền và ưu đãi từ quỹ tiêu
dùng xã hội không thể tăng lên theo đúng tỷ lệ như vậy.
Rõ ràng là, với mức sống của nhân dân đã đạt được, tất yếu phải tập trung quỹ tiêu dùng xã
hội vào việc thoả mãn những nhu cầu xã hội quan trọng nhất, làm cho quỹ tiêu dùng xã hội thoát
khỏi việc thực hiện những nhiệm vụ hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cách huy động các
phương tiện của nhân dân.
Hiện nay, vấn đề tương quan hợp lý giữa quỹ lương với quỹ tiêu dùng xã hội mang một ý
nghiã to lớn.
Một số nhà khoa học lưu ý rằng hệ thống bảo đảm xã hội đã hình thành đến nay tạo điều
kiện cho nền kinh tế phát triển theo chiều rộng, còn trong điều kiện mới, những hình thức riêng lẻ
của nó thậm chí có thể biến thành sức mạnh kìm hãm.
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, cách giải quyết những vấn đề xã hội như vậy phải mang tính
chất tổng hợp, toàn cục. Ở đây có liên quan đến việc xây dựng những chiến lược kinh tế - xã hội
gắn bó qua lại với nhau, bao gồm những vấn đề như phát hiện và huy động các nguồn dự trữ sẵn có
trong kinh tế quốc dân. Hiện nay, nhìn bề ngoài các hiện tượng xã hội thì rõ ràng có tình trạng thiếu
lao động. Thế nhưng, nếu xem xét kỹ và toàn diện hơn thì sẽ thấy quả thật tình trạng này phần lớn
là giải ạo, đó chẳng qua là hậu quả của các phương pháp phát triển bề rộng. Thực chất là tình trạng
này bắt nguồn từ chỗ trong nhiều ngành kinh tế quốc dân chỉ đại học được năng suất lao động tương
đối thấp, lao động thủ công và tay nghề kém còn chiếm một tỷ lệ cao (gần 50 triệu người), thêm vào
đó, tại các xí nghiệp, cơ quan đang có những dự trữ nhân lực bất hợp pháp hợp lý về kinh tế và
công nhân viên không quan tâm đến việc phấn đấu sao cho giảm người đi mà vẫn hoàn thành được
khối lượng công tác được giao...
Cố nhiên là không thể khắc phục được tình huống này nếu không chú ý hơn nữa tới những
phương diện xã hội của nó. Chỉ có quán triệt được ý nghĩa và vị trí của những vấn đề xã hội, của
lĩnh vực xã hội trong việc cải tổ toàn bộ cơ chế quản lý kinh tế mới có thể đi tới những kết luận và
quyết định đúng đắn đối với tất cả những người tham gia xây dựng kinh tế.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chính các nhà xã hội học phải chú ý trước hết những vấn đề
xác định các hướng đi và xu thế phát triển chính của lĩnh vực xã hội, kết hợp lợi ích các giai cấp,
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các tầng lớp và nhóm xã hội, các tập thể và các các nhân dưới ánh sáng những nhiệm vụ chính
sách xã hội của Đảng.
Báo cáo chính trị của Uỷ ban trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã nhấn mạnh sự tất yếu
phải có "cách nhìn mới về việc phát triển hơn nữa lĩnh vực xã hội, phải đánh giá đầy đủ ý nghĩa
ngày càng tăng của nó".
Tại cuộc gặp gỡ những người lãnh đạo các phương tiện liên thông tin và tuyên truyền đại
chúng, bàn về những nhiệm vụ hàng đầu xuất phát từ những Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII
Đảng Cộng sản Liên Xô, trong bài phát biểu của mình, đồng chí M.X.Gorbachev đã nhấn mạnh:
"Nhìn chung, trong sự chăm lo tới con người, lĩnh vực xã hội phải đứng hàng đầu, ít nhất cũng phải
đứng ngang hàng với sản xuất". Ở đây đã tích tụ lại không ít vấn đề vừa mang tính chất lý luận, vừa
mang tính chất thực tiễn; cần phải khắc phục triệt để những lệch lạc của cách tiếp cận kỹ trị chủ
nghĩa đã hình thành trong những năm gần đây làm giảm sự chú ý tới những vấn đề xã hội, điều này
đã không thể không dẫn đến giảm nhẹ sự quan tâm của người lao động đối với kết quả lao động,
làm suy yếu kỷ luật lao động và dẫn đến những hiện tượng tiêu cực khác. Tất cả những khía cạnh
này được ghi nhận trong hàng loạt công trình nghiên cứu xã hội học.
Ngay hiện nay nhiều khi vẫn còn những ý định giải quyết các vấn đề kinh tế theo cách "trực
tiếp", không tính đến lợi ích, tâm trạng, mức độ sẵn sàng của con người và của tập thể lao động đối
với những hành động tương ứng. Để minh hoạ, có thể dẫn ra những sự việc đã được thông tin trên
báo chí. Chẳng hạn, có lúc hệ số khu vực đối với tiền lương ở các vùng phía Bắc Sibir được nâng
cao. Người ta cho rằng tình trạng cán bộ chuyển đi khỏi các vùng này là do mức lương thấp gây
nên. Thế nhưng, trong thực tiễn, sau khi đã tăng lương, thời gian trung bình mà cán bộ ở lại miền
Bắc lại giảm đi. Hoá ra phần phần lớn đến miền Bắc với ý định tích lũy một số tiền nhất định (để
mua nhà, ô tô...), Mức lương mới đã giúp họ làm được điều đó mau chóng hơn... Một ví dụ thứ hai:
di dân có kế hoạch từ các điểm dân cư nông thôn nhỏ đến trung tâm các nông trang tập thể và nông
trường quốc doanh. Người ta cho rằng biện pháp này sẽ kìm hãm dòng người chuyển đi quá nhiều
khỏi nông thôn. Trong thực tế, quá trình đó lại được tăng cường đột ngột. Những người dân mà
đằng nào cũng phải chuyển chỗ ở bắt đầu chuyển ra đô thị.
Do đó, một điều đặc biệt quan trọng là phải thống nhất nỗ lực giữa đại diện các ngành khoa
học khác nhau trong việc nghiên cứu có hệ thống về những lợi ích và nhu cầu thực tại của các nhóm
dân cư khác nhau.
Trong số những vấn đề quan trọng đang nổi lên trước các nhà khoa học xã hội và các
nhà xã hội học có những vấn đề liên quan tới việc xây dựng hệ thống giáo dục liên tục do
Đại hội lần thứ XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô vạch ra, tới việc cải tổ giáo dục đại học và
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trung học chuyên nghiệp sắp tới, tới sự tất yếu phải hoàn thiện hệ thống đào tạo chuyên
gia và sử dụng chuyên gia trong sản xuất. 1
Ở Liên Xô hiện nay có 894 trường Đại học và 4,5 nghìn trường trung cấp kỹ thuật và
trường dạy nghề hằng năm đào tạo được hơn 2 triệu chuyên gia. Khoảng một nửa tổng số
tiến sĩ và phó tiến sĩ làmviệc trong các trường đai học, một phần ba số công trìnhnghiên cứu
do các cơ quan khoa học trong nước được tiến hành tại đó. Dễ hiểu rằngngày nay có rất
nhiều điều tuỳ thuộc vào chất lượng của công tác ấy 2 .
Thế nhưng, các phương hướng phát triển bề rộng vẫn đang chiếm ưu thế ngay trong
lĩnh vực giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp. Số chuyên gia tốt nghiệp thường
xuyên tăng lên (và không phải lúc nào cũng có căn cứ xác đáng), nhưng chất lượng đào tạo
không được nâng cao.
Cách tiếp cận bản vị và địa phương chủ nghĩa trong đào tạo cán bộ làm cho tình hình
càng trở nên trầm trọng.
Những dữ kiện nghiên cứu xã hội học đã nói lên những thiếu sót trong việc sử dụng
các chuyên gia có bằng cấp. Cụ thể, đến 40% số sinh viên tốt nghiệp đại học và 50% số học
sinh tốt nghiệp trung cấp bị sử dụng không đúng chuyên môn 3 . Cho đến nay vẫn chưa soạn
thảo được những tiêu chuẩn khoa học xác định tổng số người cần thiết làm việc trong sản
xuất và quản lý. Trong thực tiễn, điều đó dẫn tới tình trạngbiên chế các khâu quản lý phình
ra quá lớn, nhiều chuyên gia trẻ “định cư” tại đó, mặc dù đáng lẽ họ phải làm việc ở những
vị trí thích hợp trong sản xuất.
Nhất thiết phải tiếp tục và tăng cường nghiên cứu về hiệu quả xã hội của những biện
pháp thực tiễn nhằm năng cao hiệu quả của giáo dục, đặc biệt là của giáo dục chuyên
nghiệp. Một điều hết sức quan trọng là phải thường xuyên tính đến những tâm thế giáo dục
đã hình thành trong ý thức của các nhóm nhân dân khác nhau. Như kết quả của các công
trình nghiên cứu xã hội học được tiến hành trong kế hoạch 5 năm lần thứ XI cho thấy rằng
nhiều khi đi học đại học và trung học chuyên nghiệp chỉ là để theo đuổi những công việc có
uy tín xã hội. Đối với một bộ phận thanh niên nhất định, trong các dự định sống của họ, việc
học đại học không gắn liền với công việc bắt buộc theo đúng chuyên môn đã chọn.

1

. Đã tiến hành đánh giá “cấp độ trang bị trung bình cho giáo dục”, cấp độ này được xác định bằng tỷ số của giá trị quỹ
giáo dục trên tổng số người làm việc. Việc đánh giá như vậy cho thấy rằng, trong suốt 20 năm, chi phí để tăng cường
trang bị kỹ thuật cho lao động ở Liên Xô tăng hơn nhiều so với sự phát triển tiềm năng cán bộ của đất nước. Đặc trưng
cho các nước công nghiệp mới phát triển khác là xu hướng ngược lại: quỹ giáo dục phát triển nhanh hơn vốn cơ bản.
Cũng trong khoảng thời gian này, cấp bậc tay nghề trung bình của công nhân ngày càng thấp hơn so với cấp bậc yêu
cầu của công việc (xem: Nền kinh tế và tổ chức sản xuất, 1981, tr 17). Tình hình ấy làm cho việc thường xuyên chú ý
tới những vấn đề bảo đảm phù hợp giữa điều kiện phát triển kỹ thuật và trình độ chuyên môn của công nhân trở nên đặc
biệt cần thiết.
2
. Xem báo Sovetskaja kul’tura, 1985, 5 tháng sáu, bản tiếng nga.
3
. Xem tạp chí Politicheskoe sameobrazovanie 1985, số 9, tra 76, bản tiếng Nga.
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Trong báo cáo chính trị của Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô có nêu lên
rằng việc phân tích những vấn đề quan hệ qua lại giữa các giai cấp, các nhóm xã hội mang
một ý nghĩa quan trọng thiết yếu đối với Đảng Mácxít-Lêninnit 4 . Cân nhắc kỹ lưỡng trong
chính sách của mình về tính đồng nhất lợi ích giữa các giai cấp, các nhóm xã hội và đặc
điểm đặc trưng của chúng, Đảng Cộng sản Liên Xô bảo đảm sự thống nhất vững chắc của xã
hội, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ quan trọng và phức tạp nhất của xã hội.
Giai cấp công nhân chiếm vị trí tiền phong trong xã hội Xô Viết. Nhờ vị trí trong hệ
thống sản xuất xã hội chủ nghĩa, kinh nghiệm chính trị, tính tự giác và tính tổ chức cao, tính
tích cực về lao động và chính trị, nên giai cấp công nhân đoàn kết được xã hội, đóng vai trò
chủ chốt trong việc hoàn thiện chủ nghĩa xã hội, khẳng định lối sống xã hội chủ nghĩa. Quan
tâm thường xuyên đến việc củng cố liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và trí thức
là nền tảng trong chính sách của Đảng Cộng sản Liên Xô. Chính ở đây đã đặt nền móng cho
những khả năng to lớn để tập trung lực lượng nhằm thực hiện với nhiệp độ tăng tốc các
nhiệm vụ kinh tế và xã hội do Đại hội lần thứ XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô đề ra.
Nghiên cứu những quy luật và xu hướng hình thành cơ cấu không còn giai cấp của xã
hội và tiến tới đồng nhất hoàn toàn về xã hội vẫn tiếp tục và hướng trung tâm của công tác
nghiên cứu khoa học.
Đại hội đã dành sự chú ý đặc biệt to lớn tới những vấn đề xã hội của dân cư, đặt ra
nhiệm vụ hoàn thiện một cách toàn diện các quá trình dân số và đã vạch ra những hướng
nghiên cứu cụ thể cho các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực này. Do đó, tất yếu không
chỉ phải nâng cao chất lượng những tiền đề vật chất khách quan của sự phát triển dân cư, mà
còn phải tối ưu hóa những bộ phận hợp thành các quá trình dân số.
Để thực hiện hóa phương châm của Đại hội, cần tập trung nỗ lực trước hết làm sáng tỏ
những nhân tố nâng cao sức khỏe của nhân dân, kéo dài tuổi thọ và hoạt động lao động, vấn
đề phát triển dân số, nâng cao tỷ lệ sinh đẻ, tỷ lệ hôn nhân, giảm tỷ lệ ly hôn, vào những
vấn đề chuyên môn hóa, phát triển thế hệ trẻ về tâm lý và thể lực, xây dựng tâm thế dân số
cho thế hệ trẻ. Những vấn đề kết hợp giữa những chức năng sinh hoạt gia đình, sinh sản của
phụ nữ với hoạt động sản xuất và xã hội, với việc nâng cao tính tích cực lao động và xã hội
của những người nghỉ hưu, với sự phát triển dịch vụ sinh hoạt xã hội đối với họ và cả những
vấn đề dân số - xã hội khu vực, bao gồm cả những vấn đề di dân, đặc biệt ở vùng Đất không
đen, Trung Á, Đông Sibir và Viễn Đông, cũng như ở những vùng kinh tế mới, đều vẫn là
những vấn đề bức thiết.
Cần phải làm sáng tỏ những khía cạnh tổng hợp và tình huống trong xu hướng tăng
giảm số sinh, số tử ... Những biến đổi diễn ra đôi khi được coi là phá vỡ về căn bản những

4

. Xem Văn kiện Đại hội lần thứ XXVII...., Sách đã dẫn, tr 50.
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xu hướng chung. Cụ thể, trong những năm 1983-1985, tỷ lệ sinh đẻ đã tăng lên ở Liên Xô:
số trẻ sơ sinh đã đạt tới gần 5,4 triệu so với 4,6-4,8 triệu vào cuối những năm 70 5 . Sự tăng
lên này đúng ra chỉ mang tính nhất thời, nó là một “làn sóng dân số” sẽ có những hậu quả
tương ứng trong tương lai.
Trong một chừng mực nhất định, sự tăng lên ấy do việc thực hiện những biện pháp của
chính sách dân số được áp dụng năm 1981 gây ra. Việc áp dụng không đồng thời những biện
pháp ấy trên toàn lãnh thổ đất nước đã dẫn tới chỗ đầu tiên tỷ lệ sinh đẻ tăng lên ở một số
nước cộng hòa, rồi tăng lên ở các nước cộng hòa khác. Năm 1983, tỷ lệ sinh đẻ đặc biệt tăng
lên ở Ngan, Ukaraina và Belorussija, nhưng đến năm 1985, số trẻ sơ sinh ở các nước cộng
hòa này lại giảm đi một chút, còn ở các nước cộng hòa phía Nam thì tăng lên. Những biến
đổi tình huống trong tỷ lệ sinh đẻ đã không ảnh hưởng tới cơ cấu của các xu hướng chung.
Hiển nhiên, điều chủ yếu là ở chỗ phát hiện những xu hướng sâu xa, cho nên nhiệm vụ
quan trọng nhất vẫn là nghiên cứu cơ chế quyết định các quá trình dân số và làm sáng tỏ mối
liên hệ giữa chúng với bối cảnh xã hội rộng hơn. Ở đây, chúng ta đặt nhiều hy vọng vào việc
nghiên cứu cơ chế xây dựng và điều chỉnh hành vi dân số với tính cách là một bộ phận hợp
thành không thể tách rời của hành vi xã hội nói chung.
Trong kế hoạch 5 năm lần thứ XII, dựa vào nghiên cứu về các dạng hành vi dân số
khác nhau, các kiểu và chiến lược xây dựng chúng, cần phải soạn thảo những cơ sở khoa
học và hướng dẫn thực tế để thực hiện chính sách dân số có hiệu quả trong toàn quốc và ở
từng khu vực, có tính đến đặc điểm đặc trưng của các khu vực đó.
Xuất phát từ nhiệm vụ nâng cao tính tích cực của nhân tố con người trong việc tăng tốc
nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, việc nghiên cứu những vấn đề hoàn thiện
tiềm năng lao động có một tầm quan trọng to lớn. Nên thực hiện công tác nghiên cứu thăm
dò điển hình một - hai tỉnh để sau này soạn thảo phương pháp định hình và tiến hành chu
trình nghiên cứu ở cấp độ toàn Cộng hòa Liên Bang Nga. Dựa vào công trình nghiên cứu
này, sẽ có thể soạn thảo được chương trình mục tiêu tổng hợp nhằm hoàn thiện tiềm năng
dân số và lao động của đất nước.
Những vấn đề gắn liền với việc khảo sát tình hình ý thức xã hội và dư luận xã hội nói
riêng cũng chiếm một vị trí quan trọng trong hoạt động nghiên cứu của xã nhà xã hội học.
Việc thực hiện hóa chiến lược đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sẽ
không thể có nghĩa nếu không tác động hướng đích đến ý thức của con người, nếu không
xây dựng dư luận xã hội phù hợp với những nhiệm vụ cần thực hiện. Việc nghiên cứu dư
luận xã hội một cách có hệ thống, tính toán và sử dụng dư luận xã hội trong những cải cách
thực tiễn sẽ biến thành một trong những yếu tố chủ yếu để bảo đảm về khoa học và tư tưởng
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cho các phương châm có tính chất cương lĩnh của Đảng. Cho nên, sự chú trọng mọi
phương diện hình thành dư luận xã hội nêu trong các văn kiện Đại hội lần thứ XXVII Đảng
Cộng sản Liên Xô là điều hợp quy luật.
Theo những phương châm trong Văn kiện Đại hội. Trung tâm nghiên cứu dư luận xã
hội của Viện Nghiên cứu xã hội học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô đã hợp tác với
các tổ chức khác để tiến hành hàng loạt cuộc điều tra phỏng vấn nhân dân trong nước về
những vấn đề cấp bách như đấu tranh chống tệ say rượu và nghiện rượu, bảo vệ môi trường,
phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng Đất không đen, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết
Đại hội lần thứ XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô và nhiều vấn đề khác.
Dữ liệu nhận được đã trước hết chứng tỏ rằng những vấn đề trên đang được nhân dân
rất quan tâm. Chẳng hạn, như vấn đề đấu tranh chống tệ say rượu và nghiện rượu. Điều tra
dư luận ở các đô thị trung bình trong nước (khối lượng tập hợp chọn là 3.000 người) cho
thấy rằng việc đấu tranh đã triển khai trong xã hội nhằm chống nạn xã hội này đang được
đại đa số những người được hỏi ủng hộ (89%). Trong số đó, 49% ủng hộ hoàn toàn; 26%
nhất trí với những biện pháp được áp dụng, nhưng cho rằng cần phải nghiêm ngặt hơn nữa;
14% tán thành những biện pháp được áp dụng, nhưng cho rằng phải nới nhẹ hơn. Mọi người
cho rằng cuộ đấu tranh vì một lối sống tỉnh táo trong các tập thể lao động diễn ra có hiệu
quả: 50%, và kém kết quả hoặc còn yếu: 30%. Ở đô thị có một tương quan ngược lại đặc
trưng cho thành công của việc thực hiện những biện pháp chống nghiện rượu. Có ý kiến cho
rằng đấu tranh chống tệ say rượu ở cấp độ đô thị được tiến hành có kết quả: 31% số người
được hỏi, còn kém kết quả hoặc còn yếu: 57%. Một khía cạnh tích cực cần chỉ ra là, theo tự
đánh giá. 38% số người được hỏi đã giảm tiêu dùng rượu hoặc đã ngừng hẳn uống rượu.
Viện nghiên cứu cũng cho thấy rằng một trong những trở ngại nghiêm trọng trong việc khắc
phục tệ say rượu là những truyền thống và phong tục “uống rượu” ăn mừng các sự kiện
trong đời sống cá nhân và xã hội.
Cách đặt vấn đề dư luận xã hội trên nhiều bình diện tại Đại hội lần thứ XXVII Đảng
Cộng sản Liên Xô đòi hỏi phải chú ý nhiều hơn tới việc giải quyết những vấn đề lý luận phương pháp luận về tìm hiểu dư luận xã hội. Việc cải tổ đời sống xã hội, định hướng lại ý
thức xã hội đòi hỏi phải biết đến tác động qua lại phức tạp tồn tại giữa những khía cạnh
riêng lẻ của thực tại và chủ thể của dư luận xã hội, làm rõ những đặc điểm của các cơ chế
tâm lý, cơ chế tâm lý - xã hội và cơ chế xã hội trong việc hình thành dư luận xã hội.
Rõ ràng là việc nghiên cứu thực nghiệm về dư luận xã hội trong mọi phương diện đa
dạng của nó (biểu hiện, hình thành, thể hiện trong thực tiễn) phải xuất phát từ một thực tại
hiển nhiên là dư luận xã hội được hình thành dưới ảnh hưởng của cả một tập hợp những điều
kiện khác nhau hay, đúng hơn, của hai dãy nhân tố quyết định bên ngoài và bên trong. Ở
đây, những ý kiến cá nhân riêng lẻ và tác động, hành vi là gắn liền không phải với những tác
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động riêng lẻ tồn tại cách biệt, mà với một hệ thống tác động, không phải với những sự
kiện riêng lẻ, mà với một hệ thống sự kiện hoặc với các tình huống. Kết luận này là hết sức
quan trọng cả đối với nghiên cứu xã hội học về dư luận xã hội vốn không phải là tổng các ý
kiến, tuy nó vẫn bắt nguồn từ ý kiến của các cá nhân riêng lẻ. Về vấn đề này, việc làm sáng
tỏ những đặc điểm tác động hay dúng hơn là vai trò của quá trình thông tin - tuyên truyền
trong xây dựng dư luận xã hội một cách hướng đích là hết sức đáng quan tâm. Hiệu quả của
công tác tư tưởng, giáo dục - chính trị tùy thuộc về nhiều mặt vào điều này.
Cần phải đẩy mạnh các công tác trong lĩnh vực dự báo xã hội, đặc biệt là soạn thảo
những dự báo mang tính chất xã họi học. Công tác này có ý nghĩa nguyên tắc, bởi vì nó cho
phép tạo ra được những cơ sở lý luận để chuyển dự báo xã hội từ cấp độ trước đây nhiều khi
chỉ cố gắng tiên đoán diễn biến của những quá trình chịu biế dạng bởi các phương tiện quản
lý, tiến lên cấp độ cao hơn về chất là phát hiện những vấn đề tương lai giải quyết được bằng
các phương tiện quản lý rồi sau xác định cách thức tối ưu để giải quyết chúng. Ở đây đề cập
tới cái gọi là dự báo tìm tòi và chuẩn mực cho phép nâng cao một cách đáng kể mức độ
khách quan và, do đó, nâng cao cả mức độ hiệu suất của các chương trình dự án, quyết định
quản lý hiện tại. Có lẽ không cần phải nói thêm rằng tất cả những điều đó là quan trọng biết
chừng nào dưới ánh sáng những yêu cầu của Đại hội Đảng lần thứ XXVII về sự cần thiết
phải dự báo kinh tế và xã hội có cơ sở vững chắc.
Trong suốt kế hoạch 5 năm lần thứ XI, các nhà xã hội học của Viện nghiên cứu xã hội
học thuộc Viện Hàn Lâm khoa học Liên Xô đã tiến hành nghiên cứu chuyên khảo phức hợp
về những vấn đề để dự báo tìm tòi xã hội. Trong đó, các nhà xã hội học đã làm sáng tỏ
những đặc thù của việc soạn thảo dự báo về sự chín muồi và vượt qua các tình huống xã hội
có vấn đề. Công trình nghiên cứu được hạn định ở cách đặt vấn đề có tính chất lý luận: bước
đầu hệ thống hóa những vấn đề xã hội tương lai của xã hội Xô-Viết. Về thực chất, dù chỉ hết
sức gần đúng, đã soạn thảo được những dự báo tìm tòi cụ thể mang tính chất lâu dài liên
quan tới những biến đổi có thể xảy ra trong cơ cấu xã hội của xã hội Xô-viết, trong hệ thống
nhu cầu xã hội của các nhân và xã hội, trong lĩnh vực tổ chức xã hội và quản lý, trong cơ
cấu thời gian và môi trường sống của xã hội, trong lĩnh vực tổ chức lao động, gia đình và
sinh hoạt, các cơ quan giáo dục quốc dân và văn hóa.
Trong kế hoạch 5 năm lần thứ VII, đã bắt đầu tiến hành một công tác tương tự về dự
báo chuẩn mực xã hội. Trọng tâm là những phương hướng có thể để đạt tới những mục tiêu
xã hội trong lĩnh vực lao động và sinh hoạt, giáo dục và y tế, các cơ quan văn hóa và môi
trường sống của xã hội. Về từng phương diện đó, người ta đang soạn thảo chi tiết những dự
báo chuẩn mực cụ thể mang tính chất dài hạn.
Như đã biết, sản phẩm cuối cùng của dự báo tìm tòi là “cây” những vấn đề xã hội. Trái
lại, dự báo chuẩn mực bắt đầu từ “cây” những mục tiêu xã hội được đặt ra từ trước theo
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những tiêu chuẩn đã biết trước, và kết thúc bằng việc xác định các cách thức đại tới
những mục tiêu ấy, nghĩa là bằng việc làm sáng tỏ những trạng thái tối ưu nào đấy của các
quá trình được nghiên cứu. Điều này đã dẫn tới ý niệm trình bày những trạng thái tối ưu ấy
dưới hình thức những dự án xã hội cụ thể, hay đúng hơn là những dự án đổi mới về mặt xã
hội tương ứng với việc đạt tới trạng thái tối ưu này hoặc trạng thái tối ưu kia. Ý niệm ấy đã
được thể hiện cụ thể trong sự phát triển hướng nghiên cứu mới: thiết kế dự báo xã hội, triển
khai theo sáng kiến của Ban. Triết học và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô
cách đây một năm rưỡi và đã tập hợp lực lượng các nhà khoa học của nhiều Viện kể cả ở
ngoài Ban Triết học và Pháp luật. Sáng kiến nói trên đã được ủng hộ tại Thành ủy Moskva,
hơn nữa, với sự nhất trí của Thành ủy, khu vực Moskva đã được chọn làm đối tượng thiết kế
dự báo xã hội.
Đại hội lần thứ XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô đã yêu càu các nhà khoa học xã hội,
trong đó có các nhà xã hội học, phải chuyển hướng thật mạnh mẽ sang những vấn đề thực
tiễn đã chín muồi về phát triển xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện lối sống xã hội chủ nghĩa, tìm
kiếm phương hướng và phương thức khắc phục các quá trình và hiện tượng tiêu cực (thu
nhập phi lao động, thái độ thờ ơ đối với sở hữu xã hội chủ nghĩa, bệnh quan liêu, ...), mà
muốn thế các nhà khoa học phải thường xuyên quan tâm nâng cao hiệu quả và khả năng
đóng góp thực tế của các công trình nghiên cứu.
Do vậy, vấn đề sử dụng kết quả nghiên cứu xã hội học có tính cấp bách đặc biệt. Nó
còn là bức thiết, bởi vì cho đến nay vẫn chưa giải quyết được nhiều vấn đề lý luận, phương
pháp và tổ chức liên quan tới việc soạn thảo và áp dụng thực tiễn những hướng dẫn của các
nhà xã hội học, tới việc xây dựng tư duy xã hội học (tương tự như tư duy kinh tế) cho các
cán bộ lãnh đạo các cấp.
Cần lưu ý rằng có hai phạm trù gần nhau, nhưng không trùng hợp về nội dụng đáng để
chúng ta quan tâm trong bối cảnh vấn đề đang xét. Đó là “sử dụng kết quả nghiên cứu” và
“áp dụng các kiến nghị vào thực tiễn”. Phạm trù đầu rộng hơn nhiều so với phạm trù sau.
Phạm vi sử dụng kết quả nghiên cứu hết sức rộng lớn. Đó là cả những tài liệu công bố cũng
như sử dụng trong các báo cáo, thông báo khoa học, trong giảng dạy, tuyên truyền miệng,
trong các luận án .... Ứng dụng là bảo đảm đổi mới trong thực tiễn trên cơ sở kết quả và kết
luận của nghiên cứu xã hội học, là chuyển tiếp từ tri thức sang hành động trên cơ sở tri thức.
Về vấn đề này, ngày nay điều gì đang làm chúng ta lo ngại nhất?
Đó là mức độ sử dụng kết quả nghiên cứu xã hội học, kể cả mức độ áp dụng các kiến
nghị vào thực tiễn, rõ ràng còn thấp.
Ở đây có những nguyên nhân khác nhau.
Thứ nhất, do không phù hợp về tổ chức trong các quan hệ giữa người đặt hàng và
người thực hiện. Nếu nghiên cứu được tiến hành trên cơ sở hợp đồng, những giao ước nói
Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

Xã hội học, số 3,4 - 1987 28
chung đều không ghi rõ các điểm cụ thể quy định hoạt động của người đặt hàng về sử
dụng kết quả nghiên cứu xã hội học. Người đặt hàng muốn sử dụng kết quả ấy thế nào tùy
thích.
Các kiến nghị thực tiễn và quyết định quản lý có điểm chung ở chỗ cả hai đều đòi hỏi
phải có những biến đổi hướng đích nào đấy đối với hiện trạng. Nhưng nếu quyết định quản
lý mang tính chất bắt buộc và bởi vậy nó không thể không được tính đến trong hoạt động
thực tiễn của nhà lãnh đạo, thì các kiến nghị có thể bị bỏ quên một cách mau chóng và
không bị xử phạt.
Trong trình tự các giai đoạn nghiên cứu xã hội học thì bước soạn thảo các kiến nghị
thực tiễn là giai đoạn kết thúc.
Cũng chính trong giai đoạn này, những vấn đề quan hệ qua lại giữa người thực hiện và
người đặt hàng nổi lên đặc biệt gay gắt.
Thứ hai, do chất lượng của bản thân các kiến nghị, tính chất hời hợt, quá trừu tượng
của các kiến nghị, không rõ đối tượng, không có thời gian, không có hiệu quả dự kiến,
không tính hết khả năng thực tại về kinh tế, tài chính, nhân lực... của từng xí nghiệp, liên
hợp xí nghiệp, khu vực.
Vì sao lại diễn ra như vậy? Bởi vì trong giai đoạn soạn thảo các kiến nghị không có tác
động qua lại cần thiết với các cơ quan Đảng, Xô-viết và quản lý kinh tế với các chuyên gia
thuộc lĩnh vực tri thức khác.
Cũng cần phải tính đến cả những khả năng có tính nguyên tắc, bộ máy công cụ khoa
học của xã hội học trong một giai đoạn phát triển nhất định của khoa học xã hội học. Không
nghi ngờ gì nữa là những chuyên ngành của xã hội học có cấp độ nghiên cứu khác nhau. Có
những chuyên ngành hiện nay đã có tham vọng trở thành một bộ phận độc lập tương đối: đó
là xã hội học lao động, xã hội học các phương tiện thông tin đại chúng, xã hội học giáo dục,
xã hội học đô thị, xã hội học nông thông, xã hội học thanh niên....
Hiển nhiên sự am hiểu nghiệp vụ của các tập thể khoa học đảm nhận trách nhiệm giải
quyết những vấn đề xã hội phức tạp cũng có ảnh hưởng.
Trình độ am hiểu khoa học và nghiệp vụ không cao dẫn tới vô số những sai sót trong
các giai đoạn nghiên cứu xã hội học khác nhau. Những thiếu sót trong hệ phương pháp thu
thập thông tin dẫn tới hạ thấp độ chính xác và tin cậy của thông tin. Tiếp theo, sẽ dẫn tới
những sai lầm trong việc lý giải, phát hiện các mối liên hệ nhân quả. Tất cả những cái đó
không thể ảnh hưởng đến chất lượng của các kiến nghị.
Không có tham vọng trình bày đầy đủ phương pháp áp dụng các kiến nghị, chúng tôi
muốn dừng lại ở những khía cạnh sau đây.
Rõ ràng rằng ngay giờ đay, khi khái quát những quan điểm và cách tiếp cận hiện tại,
có thể xác định được một cái gì đấy khá bền vững, và nói một cách hình tượng là tạo nên mô
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hình áp dụng các kiến nghị. Có tính đến tính chất của các công trình nghiên cứu và của hệ
vấn đề, mô hình ấy có thể sẽ bao gồm những yếu tố hoặc giai đoạn sau:
1. Đánh giá khả năng áp dụng (về kinh tế, tổ chức, cán bộ...).
2. Chọn phương án tối ưu.
3. Xây dựng kế hoạch - chương trình áp dụng.
4. Chuẩn y kế hoạch - chương trình đó trên quy mô cục bộ.
5. Thực hiện đầy đủ kế hoạch - chương trình đó.
6. Đánh giá hiệu quả.
7. Hiệu chỉnh bản thân các kiến nghị.
Hiển nhiên, sơ đồ này có tính chất ước lệ, nhưng trong đó có cách tiếp cận mang tính
chất hệ phương pháp.
Sẽ không thể tìm hiểu sâu sắc về những quy luật phát triển của lĩnh vực xã hội không
thể dự báo được những xu hướng phát triển của lĩnh vực xã hội nếu không hoàn thiện toàn
bộ kho tàng hệ phương pháp nghiên cứu xã hội học, giải quyết hàng loạt những vấn đề tổ
chức - kỹ thuật để bảo đảm quá trình nghiên cứu.
Mặc dù đã có kinh nghiệm đáng kể về nghiên cứu thực nghiệm trong xã hội học, rõ
ràng vẫn chưa nghiên cứu được đầy đủ về những khả năng nhận thức của hệ phương pháp
tập hợp dữ kiện, những quy luật và cơ chế tác động qua lại giữa ý thức xã hội và ý thức
nhóm, đặc tính cá nhân, định hướng giá trị và ý kiến của người được hỏi với cơ cấu giá trị
chuẩn mực của ý thức người nghiên cứu, người phỏng vấn, thu thập thông tin và những đặc
tính khác nhau của bộ máy công cụ nghiên cứu, chẳng hạn như bảng câu hỏi. Phân tích
phương pháp luận và thực nghiệm cụ thể về cơ cấu và tác động qua lại cảu các yếu tổ kể
trên sẽ cho phép tăng cường một cách đáng kể những khả năng nhận thức (gợi mở) của xã
hội học. Nhiệm vụ này hết sức quan trọng cả trên bình diện ứng dụng, bởi vì việc giải quyết
vấn đề nâng cao chất lượng của dữ liệu xã hội học tùy thuộc vào việc thực hiện nhiệm vụ
đó. Điều đó có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ phát triển hiện tại của khoa học xã hội học là
việc nghiên cứu một khía cạnh của vấn đề kể trên, khía cạnh phương pháp luận và hệ
phương pháp nghiên cứu xã hội học so sánh. Đối với Liên Xô, đất nước có những đặc thù
khu vực đáng kể, cách đặt vấn đề như vậy cũng có giá trị hướng dẫn thực tiễn cụ thể.
Một phương diện nghiên cứu quan trọng về phương pháp hệ là soạn thảo những
phương pháp và mô hình phân tích toán học đối với dữ liệu nhận được. Như đã biết, trong
xã hội học, đó là một vấn đề chuyên môn, nhưng cả chiều sâu của những kết luận rút ra tính
chất tác nghiệp và tính kinh tế của quá trình nghiên cứu cũng đếu tùy thuộc vào vấn đề tiến bộ giải
quyết vấn đề ấy. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ XI, trong hướng này đã đạt được những thành tựu
nhất định về các phương diện lý luận và ứng dụng: đã công bố một số chuyến khảo được giới khoa
Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

Xã hội học, số 3,4 - 1987 30
học đánh giá cao, đã áp dụng việc đảm bảo chương trình máy tính điện tử do viện nghiên cứu xã
hội học Liên Xô soạn thảo tại một loạt trung tâm xã hội học trong nước. Trong kế hoạch 5 năm lần
thứ XII, cần nghiên cứu sâu hơ nữa theo hướng này.
Nghiên cứu kịp thời những vấn đề lý luận – phương pháp luận và những vấn đề về phương
pháp của khoa học xã hội học là điều kiện không thể thiếu đẻ thực hiện thành công nhiệm vụ phức
tạp và đa dạng do thực tiễn xây dựng chủ nghĩa cộng sản đặt ra trước khoa học xã hội học.
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