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Nghiên cứu xã hội học ở Trung Quốc tuy có manh nha từ lâu, song việc chính thức thành lập cơ sở
nghiên cứu lại muộn. Mã đến năm 1979, Sở nghiên cứu xã hội học mới được thành lập trong hệ thống
33 sở nghiên cứu thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc ( 1 ).
Phương hướng và nhiệm vụ của Sở nghiên cứu xã hội học Trung Quốc được xác định như sau:
“Nghiên cứu những đề tài có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tế lớn trong sự phát triển của xã hội
Trung Quốc, cố gắng làm trợ thủ tốt cho Đảng và Nhà nước, đồng thời qua nghiên cứu thực tiễn của
ngành, dần dần xây dựng một cách sáng tạo bộ môn xã hội học có màu sắc xã hội chủ nghĩa Trung
Quốc” ( 2 ).
Trong mười năm qua (1979- 1989), kể từ sau ngày được thành lập. Sở nghiên cứu xã hội học Trung
Quốc đã kết hợp với các cơ quan hữu quan, tiến hành điều tra xã hội học trên một số mặt của xã hội.
Sở nảy cũng đã biên soạn được một số công trình mang tính chất lý luận hoặc thực nghiệm, nhằm triển
khai nghiên cứu, giảng dạy xã hội học và phục vụ đường lối, chính sách trước mắt. Nhiều công trình
nghiên cứu về xã hội học ở Trung Quốc hoặc nước ngoài đã được giới thiệu trên các báo chí.. Thành
tựu mười năm qua của Sở nghiên cứu xã hội học Trung Quốc là những cố gắng đáng kể, ở đây chúng
tôi không nhất nhất kể lại, mà chỉ xin lưu ý bạn đọc ở hai bình diện lớn mà giới xã hội học Trung
Quốc, lấy Sở nghiên cứu nói trên làm trung tâm đã triển khai. Đó là bình diện lý luận và bình diện hoạt
động thực tiễn.
1. Ở bình diện lý luận.
Về mặt lý luận, giới nghiên cứu xã hội học Trung Quốc đang đứng trước một vấn đề lớn mà họ cho
là khó giải quyết nhất, đó là vấn đề phương pháp luận. Họ đang thảo luận vấn đề trên ở ba góc độ có
liên quan biện chứng: lô gích khoa học; lịch sử và hiện thực.
Theo giới nghiên cứu xã hội học Trung Quốc, lô gích khoa học là cấu trúc vững chắc của các hệ
thống lý luận. Xã hội học với ý nghĩa là một hệ thống tri thức khoa học phải là sự tích lũy thành quả và
phương pháp của nhận thức con người về xã hội. Xã hội học cũng như các tri thức khoa học khác được
hình thành bởi sự kết hợp của ba yếu tố cơ bản, đó là: kinh nghiệm, lý luận và cấu trúc.
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Yếu tố kinh nghiệm sinh ra do quan sát và thực nghiệm. Yếu tố đó là xương sống của xã hội học
thực chứng đã qua. Yếu tố lý luận được hình thành bởi sự trừu tượng hóa các kinh nghiệm. Yếu tố cấu
trúc mang ý nghĩa là nguyên tắc của phương pháp luận với xã hội học cũng như các ngành khoa học
khác, yếu tố cấu trúc được sinh ra do bước nhảy vọt của nhận thức con người đối với đối tượng. Yến tố
cấu trúc là chỗ dựa của phương pháp luận xã hội học. Nó là nguyên tắc nghiên cứu và mô tả sự phát
triển của xã hội, nó là chỗ dựa cho sự phát triển ngành xã hội học trong hệ thống tri thức khoa học
chung.
Yếu tố cấu trúc trong hệ thống tri thức xã hội học không phải rõ ràng mà ẩn vào các yếu tố khác.
Nó là khâu liên kết giữa kinh nghiệm và lý luận, nó cho ta thấy trước mối liên hệ giữa các yếu tố trong
nội bộ sự vật và mối liên hệ giữa sự vật với bên ngoài. Bởi vậy, yếu tố cấu trúc xã hội là đối tượng tìm
hiểu của các nha xã hội học, việc tìm hiểu này quyết định sự phát triển của xã hội học.
Nhưng giới xã hội học Trung Quốc vẫn cho rằng cơ sở phương pháp luận của xã hội học ở Trung
Quốc là chủ nghĩa duy vật linh sử. “Nhiệm vụ hiện nay là nghiên cứu chủ nghĩa duy vật lịch sử đã phát
huy như thế nào đối với cơ chế của cơ sở phương pháp luận xã hội học” ( 1 ).
Một vấn đề lý luận khác mà giới xã hội học Trung Quốc cũng đang trao đổi, đó là vấn đề đối tượng
nghiên cứu của xã hội học. Theo họ, xã hội học có đối tượng nghiên cứu riêng, đó là xã hội. Từ sự biến
động của toàn và xã hội, nhà xã hội học thông qua quan hệ xã hội và hành vi xã hội của con người để
nghiên cứu qui luật phát triển của xã hội. Nhưng xã hội học lại là môn khoa học có tính tổng hợp cao,
nó có quan hệ mật thiết với các môn khoa học xã hội khác. Chẳng hạn, bên trong xã hội học còn chia
ra các bộ môn như xã hội học kinh tế, xã hội học chính trị, xã hội học pháp luật; xã hội học giáo dục,
xã hội học văn học,... Bởi vậy phải làm rõ phạm vi nghiên cứu của xã hội học, không làm rõ thì không
giữ được tính độc lập và ngành xã hội học không phát huy được chức năng khoa học của mình. Xã hội
học phải dựa vào đối tượng nghiên cứu riêng của mình để xây dựng một hệ thống khái niệm và phạm
trù riêng... Nhưng cho đến nay, giới xã hội học Trung Quốc vẫn cho rằng, còn cần phải mất nhiều thời
gian, công sức mới xây dựng được một hệ thống như vậy.
2. Ở bình diện thực tế.
Kể từ năm 1978, Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách và mở cửa. Hơn mười năm cải cách
(1978-1989), xã hội Trung Quốc có nhiều biến động. Theo giới nghiên cứu xã hội học Trung Quốc, sự
biến động đó thể hiện chủ yếu ở ba mặt:
1. Cải cách và mở cửa không chỉ dừng lại ở sự thay đổi bộ mặt kinh tế mà nó động đến toàn bộ cơ
cấu xã hội, đến mọi sinh hoạt, tình cảm của dân cư. Ví dụ: Việc cải cách giá cả, cải cách tiền lương
động đến đời sống hàng ngày của mọi người; việc tách chính quyền khỏi xí nghiệp động đến cơ cấu
kinh doanh và sản xuất; việc tách
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Lý Trinh Vũ: Phương pháp luận xã hội học và sự phát triển xã hội học; Tạp chí Khoa học xã hội (Trung
Quốc); số 6/1984.
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Đảng khỏi chính quyền động đến vấn đề cơ cấu lãnh đạo, vấn đề tư tưởng, v.v...Trước biến động lớn
lao này, giới xã hội học đương chuẩn bị chiến dịch điều tra, song “trước mắt vẫn chưa làm được gì”
( 1 ).
2. Việc cải cách ở nông thôn và cải cách ở thành phố diễn ra khác nhau, do đó, tác động của cải
cách đến các thành phần xã hội có khác nhau. Sự khác nhau đó thể hiện ở 5 mặt:
a) Khác nhau ở mục tiêu cá nhân và mục tiêu xã hội: nông dân nói chung phấn chấn, nhưng dân
thành phố thì bình thường.
b) Khác nhau về tình cảm: Nông dân ủng hộ cải cách theo công thức: Cải cách= nâng cao thu
nhập. Nhưng dân thành phố quen sống bao cấp, bỏ bao cấp bị thiệt nên bất mãn: Họ sống theo công
thức: Cải cách + hy vọng.
c) Khác nhau về sự chịu đựng: Cải cách nông thôn là tự phát, cải cách ở thành phố là phát động.
Nông dân tự nguyện chịu khó khăn, dân thành phố thì đẩy khó khăn về cho nhà nước. Họ kêu ca và có
nhiều phương tiện để kêu ca nên kêu nhanh kêu rộng.
d) Khác nhau ở đối tượng cải cách: Cải cách nông thôn làm từ dưới lên trên, cải cách ở thành phố
làm ngược lại. Cải cách ở nông thôn tiến hành trong nội bộ tổ chức sản xuất trước sau đó sang lĩnh vực
lưu thông, ở thành phố làm ngược lại. Cải cách thành phố mang tính chất cải cách toàn diện; bởi vậy,
tâm lý xã hội phức tạp lên nhiều.
đ) Khác nhau về môi trường cải cách: Cải cách ở nông thôn tiến hành bắt đầu ở các khâu yếu của
thể chế kinh tế cũ, bởi vậy không cần tuyên truyền nhiều. Cải cách ở thành phố động đến toàn bộ thể
chế kinh tế cũ; do đó gặp phản ứng xã hội nhanh, nhất là ở khâu giá - lương - tiền. Bởi vậy, phải làm
công tác tuyên truyền nhiều…
Việc thành bại của công cuộc cải cách kinh tế chủ yếu quyết định ở hiệu quả kinh tế. Song, việc
thành bại còn tùy thuộc ở sự thừa nhận hay không thừa nhận của xã hội. Sự ổn định tâm lý xã hội d
đang là vấn đề đặt ra cho giới xã hội học Trung Quốc. Trong vấn đề này, họ cho rằng: Ổn định tâm lý
kinh tế phát triển. Và điều này, theo họ, nó là biểu hiện của xã hội người thực, khác xã hội người máy
trong tương lai.
Trước mắt, các nhà xã hội học Trung Quốc đang tiến hành điều tra nguyện vọng, tình cảm, hành vi
của các tầng lớp xã hội đối với công cuộc cải cách, mở cửa. Nhưng đây là công việc hết sức khó khăn.
Khó khăn vì thiếu phương pháp khoa học, thiếu phương tiện khoa học. Về phương pháp, chủ yếu vẫn
làm theo kiểu thí điểm rồi suy luận, thậm chí, làm theo kiểu “đạo thính đồ thuyết”, tức chỉ nghe ngóng
qua loa rồi đoán bừa. Về phương tiện, chưa có phương tiện khoa học thống kê hiện đại...

*
*

*

Nhìn chung giới nghiên cứu xã hội học Trung Quốc đang cố gắng vươn lên về mặt lý luận và ứng
dụng. Khó khăn trước mắt là họ phải giải quyết là việc đào tạo những nhà xã hội học có trang bị lý
luận hiện đạo, có phương pháp nghiên cứu tiên
1

Bạch Nam Phong, Vương Tiểu Cường; Đề tài quan trọng của xã hội học; Kinh tế nhật báo (Trung Quốc);
ngày 26-1-1985.
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tiến. Trung Quốc đã có. Sở nghiên cứu xã hội học, có các Khoa xã hội học trong một số trường đại học
lớn, có các Sở nghiên cứu phụ cận như Sở nghiên cứu thanh thiếu niên, v.v... Tuy gặp nhiều khó khăn,
ngành xã hội học Trung Quốc đang trong quá trình phát triển.
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