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NGƯỜI CÔNG NHÂN VÀ XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH –
phân tích một vài khía cạnh xã hội từ các đánh giá
CHUNG Á * - HỮU MINH **
Sau ba năm thực hiện đổi mới về quản lý kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội ở nhiều nhà máy, xí nghiệp quốc
doanh đã có những biến đổi nhất định. Bên cạnh một số chuyển biến về kinh tế như năng suất lao động tăng, giá
thành sản phẩm hạ, hàng hóa nhiều hơn với chất lượng phần nào được nâng cao, thực trạng đội ngũ công nhân ở
các xí nghiệp cũng đã có những thay đổi trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đã xuất hiện các nhóm công nhân có
mức thu nhập chênh lệch nhau đáng kể. Quan niệm của công nhân về vấn đề công ăn việc làm và đời sống đã
bước đầu thay đổi để thích ứng với điều kiện mới. Mối quan hệ giữa cán bộ quản lý và người công nhân cũng có
những biểu hiện khác với 5-6 năm trước đây...
Những đổi thay trong thành phần đội ngũ công nhân xí nghiệp quốc doanh là sự phản ánh về mặt xã hội và
là kết quả tác động của các chính sách kinh tế mới, vì thế đáng được xem xét phân tích kỹ lưỡng. Một trong
những vấn đề cần đi sâu tìm hiểu ở đây là sự gân bó của công nhân đối với xí nghiệp quốc doanh trong bối cảnh
của nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay Mục tiêu của việc tìm hiểu này không chỉ xác nhận những đánh giá
thực tế của công nhân về sự gắn bó của họ với một xí nghiệp cụ thể, nơi họ đang làm việc. Điều quan trọng hơn
là tìm ra những nguyên nhân ẩn sau sự đánh giá đó, những nguyên nhân có thể trở thành tiền đề, một lực đẩy
hay lực cản cho việc tiếp tục đổi mới quản lý trong xí nghiệp. Mặt khác, điều này cũng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ
hơn một số khía cạnh trong mối quan hệ giữa đổi mới chính sách kinh tế với biến đổi cơ cấu xã hội. Chúng tôi
sẽ cố gắng lý giải những vấn đề trên thông qua việc phân tích các số liệu về mức độ gắn bó của công nhân đối
với xí nghiệp, sự đánh giá của công nhân về các mặt đời sống, sân xuất trong xí nghiệp cũng như đánh giá của
công nhân đối với những người lãnh đạo của họ. Theo chúng tôi, mặc dù chưa đầy đủ, việc phân tích các yếu tố
đã nêu là rất cơ bản để có thể rút ra những kết luận bước đầu.
Các số liệu thực nghiệm sử dụng trong bài này được lấy từ kết quả của ba cuộc điều tra quy mô lớn về giai
cấp công nhân trong năm 1990: Cuộc điều tra xã hội học thuộc chương trình nghiên cứu về "Giai cấp công
nhân. thành phố Hồ Chí Minh" đầu năm 1990 1 ; Cuộc điều tra xã hội học về "Giai cấp công nhân Hải Phòng do
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hài Phòng và Trung tâm Xã hội học - Tin học, Học viện Nguyễn ái Quốc phối hợp
tiến hành tháng 5-1990 2 và cuộc điều tra về "Giai cấp công nhân Hà Nội" do Ban Tâm lý học xã hội thuộc Viện
Khoa học xã hội Việt Nam tiến hành cuối năm 1990 3 . Các tỷ lệ % tính trên số người được hỏi.
1. Những đánh giá trực tiếp của công nhân về sự gắn bó của họ đối với xí nghiệp có lẽ là một chi báo xã hội
khá tổng hợp nói lên sức sống và mức độ "ăn nên làm ra" của xí nghiệp trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay.
Số liệu điều tra ở Hải Phòng cho thấy 47,2% công nhân được hỏi xác nhận họ gân bó với xí nghiệp hơn so với
một hai năm trước đây; 30,4% cho là vấn gắn bó như cũ và tỷ lệ ít gân bó hơn là 20,9%. Số liệu tương ứng ở
thành phố Hồ Chí Minh là 32,0%; 46,6% và 17,1%. Dù là từ nguyên nhân nào thì các số liệu trên cũng xác nhận
một thực tế tích cực đang diễn ra ở các xí nghiệp trong quá trình đổi mới kinh tế hiện nay là: người công nhân
cảm thấy gắn bó hơn với xí nghiệp.
Hai chỉ báo tiếp theo đáng xem xét là mức độ yên tâm làm việc tại xí nghiệp và dự đinh của công nhân
chuyển đi nơi khác. Trong cuộc điều tra ở Hài Phòng, có 78,6% số công nhân yên tâm làm việc ở xí nghiệp, còn
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. Dung lượng mẫu là 5.400 công nhân thuộc 21 xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ờ thành phố Hồ Chí Minh.
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. Dung lượng mẫu là 1.800 công nhân thuộc 8 nhà máy, xí nghiệp, công ty ở Hải Phòng.
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. Dung lượng mẫu là 252 công nhân thuộc 2 nhà máy, công ty ở Hà Nội.
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21,4% không yên tâm, trong số đó 70,6% giải thích là do thu nhập quá thấp, 5,9% vì công việc không phù hợp
và 4,8% do bị thành kiến, trù dập. Đương nhiên không phải tất cả những ai không yên tâm làm việc ở xí nghiệp
đều có dự định rời khỏi xí nghiệp. Với mỗi người công nhân, quyết định chuyển sang một xí nghiệp khác hay
chuyển hẳn sang khu vực kinh tế tư nhân là không đơn giản, phải trải qua nhiều cân nhắc, đắn đo. Tại Hai
Phòng, được hỏi về các dự đinh lớn nhất Bắp tới' chỉ có 4,6% số người muốn chuyển sang xí nghiệp khác; 6,9%
muốn xin thôi việc để ra làm tự do. Con số tương ứng ở thành phố Hồ Chí Minh là 8,8% và 6%. Tại Hà Nội,
mặc dù gần một nửa người hỏi rất băn khoăn về vấn đề bào đảm công ăn việc làm ở xí nghiệp trong thời gian
tới, song chỉ có 4% số người dự kiến sẽ thôi việc để chuyển sang các hợp tác xã và tư nhân. Để so sánh, có thể
liên hệ với số liệu điều tra năm 1985 tại các xí nghiệp quốc doanh ở 19 thành phố và tỉnh ly trong cả nước do
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tiến hành. Kết quả cho thấy là: trong vòng 10 năm 1976-1985, chỉ có 8,8%
số công nhân có chuyển đổi nghề nghiệp và 11,3% có chuyển đồi nơi làm việc, trong đó quá nửa là do sự điều
động thuyên chuyển của tổ chức. Đó là số liệu đặc trưng cho sự di chuyển xã hội theo chiều ngang của giai cấp
công nhân Việt Nam trong thời kỳ bao cấp.
Như vậy mặc dù đã trải qua một số năm áp dụng cơ chế quản lý mới trong xí nghiệp, những người công
nhân có được khả năng rộng rãi hơn trong việc thay đổi nghề nghiệp và nơi làm việc của mình, về đại thể sự di
chuyển xã hội thực tế đội ngũ công nhân trong các xí nghiệp vẫn ổn định tương đối ở mức thấp. Tình hình này
đòi hỏi phải có sự lý giải ít nhiều rõ ràng hơn. Phải chăng chỉ là, do dưới tác động của các chính sách đổi mới,
các xí nghiệp được quyền chủ động trong sản xuất và kinh doanh, làm ăn có hiệu quả hơn, lợi ích của người
công nhân được bảo đảm, cho nên họ gắn bó hơn với xí nghiệp? Hay là còn có những ràng buộc nào khác đã
khiến cho một số công nhân tuy không còn gắn bó với xí nghiệp song lại chưa thể dứt áo ra đi? Việc tìm ra
những căn nguyên của vấn đề này có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích các khía cạnh xã hội của quản lý xí
nghiệp. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện điều đó thông qua việc phân tích cơ cấu ý kiến công nhân và các yếu tố
tác động đến ứng xử của họ.
2. Phân tích sự gắn bó với xí nghiệp trong các nhóm công nhân khác nhau ở Hải Phòng cho thấy rằng: mức
độ gắn bó tảng lên nhiều hơn ở nhóm ruồi trên 50, nhóm có thu nhập thấp (dưới 30.000 đ/tháng) và thu nhập cao
(trên 50.000 đ/tháng), nhóm không có trình độ trung cấp kỹ thuật. Cũng ở Hải Phòng, trong số công nhân dự
định chuyển sang xí nghiệp khác hoặc ra làm tự do, tỷ lệ cao hơn nghiêng về các công nhân nam, những người ở
độ tuổi dưới 30 và từ 30 đến 50, những người có trình độ trung cấp kỹ thuật và có mức thu nhập trung bình (tức
là thu nhập từ 30.000 đ đến 50.000 đ/tháng từ xí nghiệp). Số liệu ở Hà Nội cũng cho một kết quả tương tự.
Những người có dự định chuyển ra khỏi xí nghiệp chủ yếu rơi vào nhóm nam giới, có bậc thợ cao và độ tuổi 4050. Về mặt học vấn thì trong số có dự định chuyển đi, nhóm có học vấn cao (thường là cấp 3) chiếm tỷ lệ cao
hơn nhóm có học vấn thấp. Nói chung, nhiều thành viên trong nhóm có dự định đi khỏi xí nghiệp là những
người năng động, có sức khỏe và có trình độ chuyên môn cao.
Như vậy, có thể rút ra nhận xét bước đầu: trong số những người còn gắn bó với xí nghiệp, động cơ. của sự
gắn bó này rất khác nhau. Với một số người, đó là do yếu tố kinh tế (thu nhập cao), một số người khác thì coi sự
gắn bó như một tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra, khá nhiều người gắn bó với xí nghiệp chỉ bởi vì
họ không thể kiếm sống ngoài phạm vi xí nghiệp, họ cầu an, e ngại mọi sự thay đổi. Còn những người khác sản
sàng đi khỏi xí nghiệp vì họ đã chuẩn bi đủ bản lĩnh, trình độ cần thiết để đương đầu với thị trường lao động,
với những quy luật chọn lọc tự nhiên sống còn của nó.
Sự ổn định hay biến động của các nhóm công nhân xét theo mức độ gắn bó của họ với xí nghiệp là kết quả
tác động của nhiều nhân tố, trước hết là các chính sách ở tầm vĩ mô. Chính sách khuyến khích phát triển 5 thành
phần kinh tế, các xí nghiệp quốc doanh và tư nhân cũng bình đẳng trong hoạt động sản xuất-kinh doanh trước
pháp luật đã và đang góp phần khắc phục quan niệm hạn hẹp một thời trong số không ít công nhân chỉ coi là có
việc làm khi được ở trong biên chế nhà nước. Và vì vậy họ sẽ sẵn sàng chấp nhận một số khó khăn tạm thời nào
đó để kiếm được một chỗ đứng trong biên chế, với hy vọng có cuộc sống được nhà nước bảo đảm lâu dài, ổn
đinh. Các chính sách cởi mở sẽ làm tăng lượng di chuyển công nhân trong thực tế. Ngoài ra, ẩnh hưởng của các
yếu tố kinh tế-xã hội trong nội bộ xí nghiệp cũng có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là khi lợi ích của người
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công nhân được bảo đảm không tương xứng với lao động họ bỏ ra. ở đây cần phải phân tích sâu hơn tình hình
hoạt động sản xuất-kinh doanh của xi nghiệp thông qua các đánh giá của công nhân.
3. Một yếu tố hết sức quan trọng có ảnh hưởng tới sự gắn bó của công nhân với xí nghiệp chính là mức độ
bảo đảm về đời sống mà cụ thể là thu nhập của họ từ xí nghiệp. Điều này có thể thấy rõ qua một vài chỉ báo. ở
thành phố Hồ Chí Minh, khi được hỏi "Bạn cho biết các lý do chính vì sao bạn đang làm việc tại xí nghiệp này
chiếm tỷ lệ cao nhất trong số được hỏi (55,1%) đã xác nhận rằng vi phải "/o cuộc sống cho bản thân và gia
đình", vượt xa lý do thứ hai "vì tinh thần trách nhiệm với công việc" (31,6%), lý do thứ ba "vì gắn bó với xí
nghiệp" (23%), và lý do thứ tư "Muốn có một chó đứng trong xã hội" (17,1%). Tìm hiểu đánh giá về thu nhập
tại xí nghiệp, tuy vào những thời điểm khác nhau, chúng tôi có nhận xét là: đa số công nhân tại ba thành phố
sống chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ xí nghiệp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, con số đó là 61,9%, ngoài ra
63,4% khẳng định "không làm thêm ở ngoài để tăng thu nhập". ở Hà Nội, chỉ có 27,8% số gia đình công nhân
có làm thêm. Tại Hải Phòng, với đời sống vật chất mà người công nhân đánh giá là khó khăn, tuyệt đại đa số
công nhân (hơn 95%) vẫn sống dựa vào xỉ nghiệp, không có nguồn thu nhập thêm nào ở ngoài. Đương nhiên
không phải những người công nhân này không có nhu cầu làm thêm. Một bộ phận trong số họ hoàn toàn không
thể kiếm được một công việc làm thêm nào trong tình trạng kinh tế-xã hội hiện nay. Số liệu trên xác nhận tính
chất phụ thuộc của đại bộ phận công nhân vào sự tồn tại và phát triển của xí nghiệp. Điều đó buộc họ phải gắn
bó với xí nghiệp, cố gắng theo kịp những yêu cầu của việc đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao trinh độ chuyên
môn, quan tâm đến số lượng và chất lượng sân phẩm... để từ đó nâng cao thu nhập. Mặt khác, ở đây cũng thấy
rô sự bảo lưu thói quen chờ đợi chấp nhận của người công nhân trong cơ chế bao cấp. Tác động khách quan
mạnh mẽ nhất để phát triển hơn nữa tính năng động của người công nhân chính là bản thân đời sống kinh tế
thực tiễn. Tuy nhiên, để chiến thắng các thói quen và tâm lý cũ, cần phải có thời gian nhiều khi được tính bằng
thế hệ.
4. Đánh giá của công nhân về hoạt động sân xuất và phúc lợi xã hội trong xí nghiệp cho thấy nhiều điều mới
trong quan hệ công nhân-xí nghiệp. Trong nhiều lĩnh vực hoạt động, từ tổ chức sản xuất, phân phổi lương.
thưởng cho đến việc phát huy quyền dân chủ của công nhân và sự quan tâm bồi dưỡng mọi mật cho đội ngũ
động nhân... đều có tỷ lệ không nhỏ số người tỏ thái độ không hài lòng. Dưới đây là một số chỉ bảo trên các mặt
hoạt động cơ bản.
Theo số liệu điều tra ở Hà Nội, cổ 16,7% công nhân cho biết trình độ chuyên môn của bản thân không phù
hợp với công việc được giao biểu hiện của nó hoặc là công việc phức tạp hơn trình độ chuyên môn của công
nhân, hoặc là ngược lại. Có 46,4% chỉ hài lòng một phần về "cách thức tổ chức sản xuất trong xí nghiệp" và
9,1% không hài lòng; 11,9% không hài lòng với mức thưởng,21,8% không hài lòng với thức lương, 15,9%
không ha.i lòng với các khoản phúc lợi ngoài ra có một tỷ lệ đáng kể khác chi hài lòng một phần với việc phân
phối lương, thưởng. Các chỉ báo đánh giá của công nhân ở thành phố Hồ Chỉ Minh về vấn đề này cũng cho thấy
kết quả tương tự
Về "điều kiện nâng cao tay nghề", trong số công nhân Hà Nội có 30% hài lòng một phần và 16,3% không
hài lòng. Tỷ lệ công nhân Hà Nội hài lòng một phần với "điều kiện cho công nhân tham gia quân lý sản xuất là
40,1% và không hởi lòng là 13,9%. ở thành phố Hồ Chí Minh, có 49% không hài lòng với việc "đề bạt cán bộ";
43,5% hài lòng một phần và 9,7% không hài lòng với các "chính sách cải tiến kỹ thuật"...
Chỉ cổ 15.6% công nhân ở Hải Phông xác nhận khả năng cá nhân đã được phát huy tối đa; 57,3% cho rằng
mới được phát huy một phần và 10,8% cho rằng khả năng cả nhân chưa dược phát huy (ở thành phố Hồ Chí
Minh tương ứng là 28,3%; 54,6% và 13,5%).
Ở dây cần xem xét các đánh giá của công nhân từ hai góc độ: điều kiện khách quan và ý thức chủ quan. Về
khách quan, đúng là còn có nhiều bất hợp lý trong các hoạt động của xí nghiệp trực tiếp đập vào mắt công nhân
và ảnh hường đến ý thức của họ. Nhưng. về chủ quan, cần thấy được những sai biệt đáng kể trong quan niệm
của các nhóm công nhân về mỗi vấn đề cụ thể do dựa trên những chuẩn mực đánh giả khác nhau. Dầu sao, về
mặt xã hội, việc xuất hiện chỉ số cao, tương đối ổn đinh ở các nhóm nhân khẩu, nghề nghiệp về sự không hài
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lòng đối với hoạt động của xỉ nghiệp cũng xác nhận phần nào những "điểm nống đang tác động tiêu cực đến
mức độ gắn bó công nhân với xí nghiệp và rất đáng được quan tâm.
5. Thực tế ngày càng xác nhận vai trò quan trọng của người giám đốc, người điều khiển mọi hoạt động của
xí nghiệp trong giai đoạn đầy khó khăn của bước chuyển đổi cơ chế hiện nay. Về vấn đề này, giữa yêu cầu đề ra
trong chính sách cán bộ của Đang, mong muốn của người công nhân với năng lực và có những phẩm chất chủ
yếu của các giám đốc trong thực tế còn có những khoảng cách đáng kể. Không có tham vọng đi sâu tìm hiểu đầy
đủ vấn đề này, ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến một khía.cạnh trong mối quan hệ giữa người giám đốc và công
nhân khi xem đó như là một nhân tố có tự động trực tiếp đến sự gắn bó của công nhân với xí nghiệp. Chúng ta
hãy xem xét một vài số liệu về đánh giá của công nhân Hải Phòng đối với giám đốc của họ.
%
Nội dung các đánh giá
1. -Có năng lực quản lý
2- Không tư lợi, tham ô
3- Biết lắng nghe ý kiến công nhân
4- Không trừ đập cấp dưới
5 - Luôn chăm lo đoạ sổng công nhân
6- Rất có uy tín trong công nhân
7- Tôi chấp nhận một giám đốc như vậy

Đồng ý

Không đồng ý

58,3
81,9
58,5
48,6
56,1
47,8
59,4

41,7
18,1
41,5
51,4
43,9
52,2
40,6

Xét về cơ cấu thì không có sự khác biệt đáng kể trong đánh giá của công nhân thuộc các nhóm tuổi khác
nhau. Trong các nhóm nghề nghiệp thì tỷ lệ công nhân "chấp nhận giám đốc" cao hơn so với số cán bộ trung
cấp kỹ thuật, ngoài ra trong các nhóm thu nhập thì nhóm có mức thu nhập cao nhất từ xí nghiệp (trên
50.000đ/tháng) có tỷ lệ "chấp nhậm giám đốc" cao hơn cả. Về đại thể, người công nhân không đánh giá cao lắm
các giám đốc xí nghiệp của họ. Đối với một loạt phẩm chất cơ bản của người giám đốc, đều chỉ có trên dưới một
nửa số công nhân tán đồng, và nếu chúng ta chỉ căn cứ vào các đánh giá xã hội này thì có lẽ sẽ có một số lớn
người cần phải rời khỏi ghế giám đốc. Điều này khiến cho nhiều công nhân câm thấy băn khoăn với triển vọng
của xí nghiệp (tỷ lệ này ở thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng là hơn 50%), với tương lai của bản thân và nảy
sinh tâm lý không ổn định.
Ngoài ra, các số liệu vừa nêu cũng gợi lên một khía cạnh nhỏ trong sự biến đổi nhận thức của công nhân.
Mặc dù 81,9% xác nhận các giám đốc "không tư lợi, tham ô", song chỉ có 59,4% chấp nhận một giám đốc như
vậy. Tỷ lệ này gần trùng với chỉ báo về số người thừa nhận năng lực quản lý" của giám đốc. Rõ ràng, trong một
bộ phận không nhỏ công nhân, quan niệm về tương quan giữa "tài" và "đức" đối với người cán bộ quản lý đã có
những thay đổi bước đầu. Người công nhân đang dần nghiêng về phía khẳng đinh nhiều hơn phẩm chất "có
nâng lực quân lý" của người giám đốc trong giai đoạn hiện nay. Tính chất "nhi nguyên" trong các mối quan hệ
xã hội và cơ chế quản lý xã hội truyền thống (Đức - Tài; Tình - Lý; Pháp trị - Đức trị...) vẫn được bảo lưu trong
thời kỳ quản lý bao cấp trước đây đã bắt đầu lung lay, ít ra là trong khu vực sân xuất, kinh doanh. Và như thế có
nghĩa là những quan hệ chức năng trong quản lý lao động đang dần được xác lập thực tế ở các xí nghiệp.
6. Như vậy, trên một loạt vấn đề cơ bản tác động đến Bự gắn bố của công nhân với xí nghiệp, một bộ phận
đáng kể số người được hỏi đã có đánh giá không tích cực. Điều đó ít nhiều chi ra tính chất tương đối lỏng lẻo
của mối quan hệ gắn bổ đố. Có thể khẳng đinh rằng, đối với nhiều công nhân, sự gắn bó với xí nghiệp hoàn toàn
không mang tính tự nhiên mà có tính gượng ép hoặc bắt buộc do tác động của các nguyên nhân khác nhau.
Chẳng hạn một số nguyên nhân chỉnh là:
a) Vấn đề giải quyết công ăn việc làm ở nước ta hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, với hơn 1 7 triệu người
chưa cổ công ăn việc làm, hàng năm lại được bổ sung thêm một số lượng lớn những người thôi việc ở các cơ
quan, xí nghiệp. Trong bối cảnh đó, người công nhân không thể dễ dàng đi khỏi xí nghiệp khi chưa hội đử điều
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kiện cần thiết cho mình như khả năng vốn, hướng sân xuất kinh doanh, trình độ tay nghề... 4 .
b) Trong quan niệm của công nhân về vấn đề việc làm, không ít người côn quá coi trọng một chỗ đứng trong
biên chế Nhà nước, có những suy nghỉ chưa xác đáng về kinh tế tư nhân và do vậy cố bám vào cơ quan, xí
nghiệp. Ở đây côn phải kể đến tâm lý thụ động, ngại thay đổi đã hình thành trong thời kỳ bao cấp ở một số
người mà chúng tôi đã trình bày ở trên. Sự thiếu chuẩn bị về trình độ tay nghề, năng lực tính toán trong sân
xuất-kinh doanh cũng khiến cho những người công nhân không đủ dũng cảm bứt ra khỏi xí nghiệp, tự mình thử
vận may trong làm ăn kinh tế.
Sự gắn bố gượng ép đối với xí nghiệp là cơ sở để tạo nên sự di chuyển xã hội tiềm năng trong đội ngũ công
nhân. Những di chuyển xã hội thực tế mà chúng tôi vừa nêu chỉ là một bộ phận của di chuyển tiềm năng thay.
Quá trình tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý xí nghiệp và sự hình thành thị trường lao động thống nhất sẽ có tác
động tới lượng di chuyển xã hội theo hai hướng. Một mặt, nó tăng thêm mức độ gắn bó của một bộ phận công
nhân nhờ bảo đảm được lợi ích vật chất và tinh thằn từ xí nghiệp cho họ. Mặt khác, thông qua sự xác nhận trên
thực tế quyền làm chủ của người công nhân đối với sức lao động của họ, lượng đi chuyển xã hội thực tế sẽ tăng
lên. Trong thời gian trước mắt, nếu như tác động theo hướng thứ nhất côn chưa có những chuyển biến nổi bật thi
tác động theo hướng thứ hai lại có những biểu hiện rõ nét hơn. Xu hướng tăng số lượng di chuyển xã hội đội
ngũ công nhân là một thực tế cần được nhìn nhận nghiêm túc.
Theo một ý nghĩa nào đó, nhìn về triển vọng phát triển nhân cách và bảo đảm lợi ích người lao động, sự tâng
lên các di chuyển xã hội là một xu hướng tiến bộ. Tuy nhiên, từ góc độ quản lý tình trạng một số đáng kể công
nhân có trình độ chuyên môn cao có nguyện vọng đi khỏi xí nghiệp, trong khi một số khác đáng phải chuyển đổi
lại cố tìm mọi cách ở lại xí nghiệp đã gây nhiều khó khăn cho việc quản lý lao động tại những cơ sở đó. Đó là
một mâu thuẫn trong các xí nghiệp quốc doanh hiện nay. Chúng ta đang đứng trước bài toán quản lý cán có lời
giải đáp: Làm sao tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự tự do di quyển xã hội trong giai cấp công nhân, đồng
thời giảm đến mức thấp nhất những tổn thất về kinh tế do những di chuyển không hợp lý gây ra? Cho đến nay,
chúng ta vẫn chưa có đủ những kết quả nghiên cứu cần thiết để làm căn cứ khoa học cho việc tìm ra lời giải bài
toán đó. Điều này càng khẳng đinh sự cần thiết phải tiến hành nghiên cứu những khía cạnh xã hội trong mối
quan hệ giữa công nhân với xí nghiệp. Nhu cầu thực tiễn này cũng đòi hỏi sự tham gia của các chuyên ngành xã
hội học mà trực tiếp là với bộ môn xã hội học xí nghiệp.

4

. Theo số liệu của Bộ trưởng Bộ Lao động-thương binh - Xã hội: "Trong số những người ra khỏi khu vực nhà nước
mới có 70% dã có việc lâm ổn dinh, 15% chưa có việc làm ổn định và 15% chưa có việc làm" (Báo Nhân Dân ngày 21-121990).
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