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DiÔn ®µn x· héi häc

X· héi häc sè 1 (73), 2001

VÒ vÊn ®Ò:
“Phèi hîp trong nghiªn cøu
vµ gi¶ng d¹y x· héi häc”
LTS. Trong nh÷ng n¨m qua ®· cã sù në ré cña c¸c nghiªn cøu x· héi
häc, g¾n liÒn víi thùc tiÔn cña sù nghiÖp ®æi míi. §©y còng lµ giai ®o¹n ph¸t
triÓn cña c¸c c¬ së ®µo t¹o x· héi häc. Sù tr−ëng thµnh cña khoa häc x· héi häc
®ßi hái t¨ng c−êng ho¹t ®éng phèi hîp gi÷a nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y. §Ó ®¸p
øng yªu cÇu nµy, tõ 3-5/2001, ViÖn X· héi häc ®· tæ chøc Héi th¶o khoa häc víi
chñ ®Ò “Phèi hîp trong nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x· héi häc ë ViÖt Nam”. Héi
th¶o n»m trong khu«n khæ Dù ¸n “N©ng cao chÊt l−îng n¨ng lùc ®µo t¹o vµ
nghiªn cøu khoa häc x· héi ®¸p øng nhu cÇu c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt
n−íc” do Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n, §¹i häc Quèc gia Hµ
Néi chñ tr×, víi sù hç trî cña Quü Ford Foundation.
T¹p chÝ X· héi häc tr©n träng giíi thiÖu víi b¹n ®äc mét sè tham luËn
®· ®−îc tr×nh bµy trong Héi th¶o nãi trªn.
TCXHH

T¨ng c−êng phèi hîp
nghiªn cøu vµ ®µo t¹o x· héi häcmét nhu cÇu cÊp thiÕt vµ dµi h¹n
TrÞnh Duy Lu©n
H¬n 20 n¨m ®· qua, kÓ tõ n¨m 1977 lµ thêi ®iÓm Ban X· héi häc thuéc ñy
ban Khoa häc x· héi ViÖt Nam, (tæ chøc tiÒn th©n cña ViÖn X· héi häc thuéc Trung
t©m Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n hiÖn nay)- ®¬n vÞ nghiªn cøu x· héi häc ®Çu tiªn ë
ViÖt Nam - ®−îc thµnh lËp. Nh− vËy, cã thÓ nãi khoa häc X· héi häc ViÖt Nam ®ang ë
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®é tuæi "thanh xu©n".
Nh×n l¹i thËp niªn ®Çu tiªn, trong nh÷ng n¨m 1980, x· héi häc ®· b−íc ®Çu
kh¼ng ®Þnh vai trß vµ vÞ trÝ cña m×nh trong hÖ thèng c¸c khoa häc x· héi ë n−íc ta,
mÆc dï trong giai ®o¹n nµy, míi chØ cã ViÖn X· héi häc t¹i Hµ Néi vµ Ban X· héi häc
thuéc ViÖn Khoa häc x· héi t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh ho¹t ®éng.
ThËp niªn thø hai, nh÷ng n¨m 1990 ®−îc ®¸nh dÊu bëi sù në ré c¸c nghiªn
cøu x· héi häc g¾n liÒn víi thùc tiÔn ®Çy s«i ®éng cña sù nghiÖp §æi míi, ®ång thêi
còng lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c¸c c¬ së ®µo t¹o x· héi häc. Tõ ®Çu nh÷ng n¨m
1990, mét lo¹t Khoa X· héi häc, Tæ bé m«n X· héi häc ®· ®−îc thµnh lËp t¹i c¸c
Tr−êng ®¹i häc. Bªn c¹nh mét sè Ýt chuyªn gia ®−îc ®µo t¹o ë n−íc ngoµi, nh÷ng cö
nh©n, th¹c sü vµ tiÕn sü x· héi häc ®Çu tiªn ®· tèt nghiÖp t¹i c¸c C¬ së ®µo t¹o vµ
nghiªn cøu chñ chèt t¹i Hµ Néi vµ b¾t ®Çu ph¸t huy vai trß cña m×nh. X· héi häc
®−îc b¾t ®Çu ®−a vµo gi¶ng d¹y t¹i c¸c Tr−êng ®¹i häc: tõ §¹i häc Khoa häc X· héi
vµ Nh©n v¨n (Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh), Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå
ChÝ Minh, §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, Häc viÖn ChÝnh trÞ Qu©n sù, §¹i häc An ninh,
§¹i häc KiÕn tróc, cho ®Õn §¹i häc C«ng ®oµn, §¹i häc më, v.v....
Trong c¸c c¬ quan qu¶n lý, x· héi häc còng dÇn dÇn ®−îc biÕt ®Õn nh− mét
ngµnh khoa häc x· héi cÇn thiÕt cho sù nghiÖp x©y dùng, ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi
cña ®Êt n−íc.
Cã thÓ nãi x· héi häc ë ViÖt Nam ®· thùc sù may m¾n khi nã ®−îc ra ®êi vµ
tr−ëng thµnh cïng víi nh÷ng biÕn ®æi kinh tÕ - x· héi to lín cña ®Êt n−íc ngay tr−íc
vµ sau thêi ®iÓm b¾t ®Çu sù nghiÖp §æi míi toµn diÖn ®Êt n−íc (1986). Ho¹t ®éng
nghiªn cøu vµ ®µo t¹o X· héi häc v× vËy lu«n ®−îc tiÕp søc bëi nh÷ng nhu cÇu vµ ®ßi
hái cña thùc tiÔn, ®−îc rÌn luyÖn vµ thö th¸ch qua thùc tiÔn.
Tõ ph−¬ng diÖn ph¸t triÓn cña b¶n th©n ngµnh x· héi häc, víi mét qu¸
tr×nh ph¸t triÓn tõng b−íc c¶ trong ho¹t ®éng lÉn x©y dùng lùc l−îng, viÖc phèi
hîp gi÷a c¸c c¬ së nghiªn cøu vµ ®µo t¹o x· héi häc ®· trë thµnh mét nhu cÇu tÊt
yÕu tù th©n. Chóng ta ®· b¾t ®Çu phèi hîp, hç trî lÉn nhau trong ho¹t ®éng
nghiªn cøu,vµ ®Æc biÖt trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ x©y dùng lùc l−îng ngay tõ buæi
®Çu: tõ Khãa ®µo t¹o §¹i häc X· héi häc ®Æc c¸ch ®Çu tiªn trong nh÷ng n¨m 19881990 mµ nhiÒu häc viªn giê ®©y ®· lµ c¸c c¸n bé nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x· héi
häc chñ chèt ë mét sè c¬ së, cho ®Õn c¸c khãa §¹i häc chÝnh quy, ch−¬ng tr×nh ®µo
t¹o cao häc vµ nghiªn cøu sinh bËc tiÕn sü x· héi häc trong nh÷ng n¨m võa qua,
t¹i c¸c c¬ së ®µo t¹o cña §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n Hµ Néi, cña Trung
t©m X· héi häc vµ Ph©n viÖn B¸o chÝ vµ Tuyªn truyÒn thuéc Häc viÖn ChÝnh trÞ
Quèc gia Hå ChÝ Minh,... vµ cña ViÖn X· héi häc. NhiÒu c¸n bé nghiªn cøu cña
ViÖn X· héi häc ®· tham gia gi¶ng d¹y x· héi häc t¹i mét sè tr−êng §¹i häc kh¸c
trong vµ ngoµi Hµ Néi.
Tuy nhiªn, nh÷ng ho¹t ®éng phèi hîp nµy d−êng nh− míi chØ mang tÝnh tù
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ph¸t, theo nh÷ng nhu cÇu ng¾n h¹n, nhÊt thêi. Chóng ta ch−a cã ®−îc mét chiÕn
l−îc hoÆc ch−¬ng tr×nh phèi kÕt hîp ®−îc th¶o luËn vµ x©y dùng ë cÊp ngµnh víi sù
tham gia cña c¸c c¬ së nghiªn cøu vµ ®µo t¹o x· héi häc chñ chèt hiÖn nay. Vµ do
vËy, ch¾c ch¾n lµ kÕt qu¶ cña sù phèi hîp hiÖn nay cßn ch−a t−¬ng xøng víi tiÒm
n¨ng còng nh− hiÖu qu¶ mong muèn cña ®«ng ®¶o giíi nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x·
héi häc.
Bªn c¹nh ®ã, còng cã thÓ nhËn thÊy r»ng, t×nh h×nh nµy còng ph¶n ¸nh mét
thùc tÕ kh¸ch quan hiÖn nay lµ: ngay ë cÊp quèc gia viÖc phèi hîp gi÷a nghiªn cøu vµ
®µo t¹o trong rÊt nhiÒu ngµnh khoa häc còng ®ang ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i
quyÕt, do vÉn cßn sù t¸ch biÖt ®¸ng kÓ gi÷a hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o víi hÖ thèng
nghiªn cøu khoa häc.
Tõ thùc tÕ nãi trªn, trong nh÷ng n¨m võa qua, kh«ng Ýt nh÷ng ng−êi lµm x·
héi häc cã t©m huyÕt ®· ®Æt vÊn ®Ò vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i tËp hîp lùc l−îng, ®Èy m¹nh
sù phèi kÕt hîp gi÷a nghiªn cøu vµ ®µo t¹o x· héi häc nh»m x©y dùng vµ ph¸t triÓn
ngµnh x· héi häc, ®¸p øng yªu cÇu phôc vô cho c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi
cña ®Êt n−íc trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa. §ång thêi ®ã
còng lµ ®ßi hái cña sù ph¸t triÓn chÝnh b¶n th©n ngµnh x· héi häc mµ giíi nghiªn
cøu vµ ®µo t¹o x· héi häc hiÖn nay ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi.
Trong bèi c¶nh nhu cÇu ph¸t triÓn khoa häc x· héi häc ®· chÝn muåi nh− vËy,
chóng ta hoan nghªnh Quü Ford t¹i ViÖt Nam ®· ®ãn b¾t ®−îc nhu cÇu nµy vµ kÞp
thêi triÓn khai mét Ch−¬ng tr×nh hç trî cho mét sè ngµnh Khoa häc X· héi, trong ®ã
cã ngµnh X· héi häc. Héi th¶o cña chóng ta h«m nay lµ mét trong sè c¸c ho¹t ®éng
cña mét Dù ¸n do Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n, §¹i häc Quèc gia
Hµ Néi chñ tr× d−íi sù tµi trî cña Quü Ford.
Héi th¶o nh»m ®¹t tíi nh÷ng môc tiªu sau:
1. Trao ®æi gi÷a c¸c c¬ quan nghiªn cøu vµ ®µo t¹o vÒ x· héi häc trong c¶
n−íc vÒ thùc tr¹ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra trong ho¹t ®éng cña mçi
c¬ quan.
2. §¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ cña sù phèi hîp gi÷a nghiªn cøu vµ ®µo t¹o x· héi häc
ë mçi c¬ quan.
3. ChØ ra nhu cÇu vµ nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i trong viÖc phèi hîp gi÷a nghiªn
cøu vµ ®µo t¹o x· héi häc hiÖn nay.
4. T×m ra nh÷ng con ®−êng vµ gi¶i ph¸p th¸o gì c¸c khã kh¨n, x©y dùng mét
ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng nh»m t¨ng c−êng n¨ng lùc cho c¶ ho¹t ®éng nghiªn
cøu vµ ®µo t¹o vÒ x· héi häc trong thêi gian tíi.
VÒ ph−¬ng ch©m tæ chøc Héi th¶o, víi t− c¸ch lµ ®¬n vÞ chñ tr×, ViÖn X· héi
häc theo ®uæi c¸ch tiÕp cËn cã sù tham gia cña tÊt c¶ c¸c c¬ quan vµ c¸ nh©n cã t©m
huyÕt thuéc giíi nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x· héi häc trong c¶ n−íc. §iÒu nµy ®−îc
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ph¶n ¸nh trong thµnh phÇn ®¹i biÓu tham dù còng nh− Ch−¬ng tr×nh Héi th¶o.
T¹i Héi th¶o, ®¹i diÖn c¸c c¬ quan nghiªn cøu vµ ®µo t¹o x· héi häc trong c¶
n−íc, ®Æc biÖt lµ tõ hai Thµnh phè Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh sÏ tr×nh bµy 4
lo¹i b¸o c¸o nh− sau:
-

B¸o c¸o cña 12 ®¬n vÞ, c¬ së nghiªn cøu hoÆc ®µo t¹o x· héi häc chñ chèt
hiÖn nay trong c¶ n−íc (nh− ViÖn X· héi häc, c¸c Khoa X· héi häc, c¸c
Trung t©m, Ban X· héi häc, c¸c Tæ bé m«n X· héi häc thuéc mét sè
Tr−êng §¹i häc, Häc viÖn...).

-

B¸o c¸o cña c¸ nh©n mét sè chuyªn gia nghiªn cøu hoÆc gi¶ng viªn X·
héi häc.

-

B¸o c¸o cña T¹p chÝ X· héi häc, c¬ quan ng«n luËn cña ViÖn X· héi häc vµ
còng lµ cña ngµnh x· héi häc hiÖn nay.

-

B¸o c¸o cña c¸c nhãm Sinh viªn §¹i häc, Häc viªn Cao häc x· héi häc.

Tham gia Héi th¶o cßn cã c¸c ®¹i biÓu lµ gi¶ng viªn x· héi häc tõ mét sè
Tr−êng §¹i häc ch−a cã Khoa hoÆc Tæ bé m«n X· héi häc (nh− c¸c Tr−êng §¹i
häc T©y Nguyªn, §µ L¹t, HuÕ, Vinh, Th¸i Nguyªn, §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi,
§¹i häc KiÕn tróc, §¹i häc Y Hµ Néi, v.v...) vµ mét sè c¬ quan kh¸c mµ trong
nh÷ng n¨m võa qua cã sù céng t¸c chÆt chÏ víi c¸c c¬ së nghiªn cøu vµ ®µo t¹o
x· héi häc t¹i Hµ Néi.
Ngoµi c¸c phiªn häp nghe b¸o c¸o, Héi th¶o sÏ cã nh÷ng phiªn häp ®Ó th¶o
luËn (toµn thÓ hoÆc chia nhãm) theo c¸c chñ ®Ò ®−îc nªu ra tõ c¸c b¸o c¸o.
Mét B¶n Ghi nhí cña Héi th¶o sÏ ®−îc ®Ò xuÊt vµ th¶o luËn gi÷a nh÷ng
ng−êi phô tr¸ch c¸c c¬ quan, vµ sau ®ã sÏ ®−îc ®−a ra th¶o luËn toµn thÓ t¹i Héi
th¶o. V¨n b¶n nµy cã thÓ ®−îc tiÕp tôc hoµn thiÖn sau 2 Héi th¶o kÕ tiÕp trong
khu«n khæ cña Dù ¸n, sÏ ®−îc tæ chøc t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµo th¸ng 2 vµ
Héi th¶o Quèc gia t¹i Hµ Néi vµo th¸ng 3 n¨m 2001.
Thñ tr−ëng cña c¸c c¬ quan nghiªn cøu vµ ®µo t¹o x· héi häc chñ chèt sÏ
tham gia chñ täa c¸c phiªn häp cña Héi th¶o, cïng víi C¬ quan chñ tr× Héi th¶o lµ
ViÖn X· héi häc ®iÒu hµnh c¸c buæi th¶o luËn vµ th«ng qua néi dung B¶n Ghi nhí
nãi trªn.
Héi th¶o còng rÊt vinh dù ®−îc ®ãn tiÕp c¸c ®¹i biÓu cña c¬ quan cÊp trªn
cña ViÖn X· héi häc lµ Trung t©m Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n Quèc gia, ®¹i
diÖn cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng, Ban Tæ
chøc C¸n bé ChÝnh phñ, vµ mét sè c¬ quan h÷u quan kh¸c. Hy väng r»ng, tõ kÕt
qu¶ cña cuéc Héi th¶o nµy, mét sè kiÕn nghÞ sÏ ®−îc ®Ò xuÊt tíi c¸c c¬ quan h÷u
quan ®Ó cã c¸c gi¶i ph¸p hç trî theo h−íng thÓ chÕ hãa mét sè biÖn ph¸p nh»m
thùc hiÖn tèt h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n viÖc phèi hîp gi÷a nghiªn cøu vµ ®µo t¹o cña
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ngµnh x· héi häc trong thêi gian tíi.

T¹p chÝ X· héi häc
vµ ho¹t ®éng nghiªn cøu, gi¶ng d¹y x· héi häc
Mai Quúnh Nam

I. T¹p chÝ X· héi häc - diÔn ®µn cña giíi nghiªn cøu, gi¶ng d¹y x· héi häc
T¹p chÝ X· héi häc ®−îc xuÊt b¶n cïng víi sù ra ®êi cña ViÖn X· héi häc,
trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ thµnh lËp ViÖn. C¸ch ®©y 18 n¨m, Gi¸o s− Vò Khiªu, lóc Êy
lµ Phã chñ nhiÖm ñy ban Khoa häc x· héi ViÖt Nam, ViÖn tr−ëng ViÖn X· héi häc ®·
cã sù chuÈn bÞ tÝch cùc cho viÖc ra ®êi cña T¹p chÝ X· héi häc.
Th«ng b¸o X· héi häc, xuÊt b¶n n¨m 1982, cã thÓ ghi nhËn ®iÒu nµy.
Ngµy Êy, ë n−íc ta c¸c Ên phÈm chÝnh thøc vÒ x· héi häc cßn rÊt Ýt, phÇn lín
míi lµ nh÷ng tµi liÖu dÞch cña n−íc ngoµi, ®Õn tõ nhiÒu nguån. T¹p chÝ X· héi häc sè
1 ra ®êi trong bèi c¶nh Êy ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng bè c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu x· héi
häc ë trong n−íc vµ phæ biÕn c¸c t− liÖu x· héi häc ®−îc tiÕp thu tõ n−íc ngoµi mét
c¸ch cã chän läc.
Vµo thêi gian trªn, ë Khoa TriÕt häc Tr−êng §¹i häc Tæng hîp Hµ Néi, Tr−êng
§¹i häc Tuyªn gi¸o - thuéc Tr−êng NguyÔn ¸i Quèc Trung −¬ng, Tr−êng §µo t¹o c¸n bé
Lao ®éng, Th−¬ng binh vµ X· héi, viÖc ®µo t¹o x· héi häc còng b¾t ®Çu ®−îc quan t©m.
Nh¾c l¹i ®iÒu ®ã, ®Ó thÊy: cïng víi sù tr−ëng thµnh cña ViÖn X· héi häc, T¹p
chÝ X· héi häc ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng vµo viÖc ph¸t triÓn khoa häc x· héi
häc ë ViÖt Nam. Vµ ngay tõ buæi ®Çu, nã ®· cã ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng gi¸o dôc,
truyÒn b¸, phæ cËp tri thøc x· héi häc ®èi víi c«ng chóng t¹i c¸c nhµ tr−êng. Tøc lµ,
nã g¾n víi ho¹t ®éng gi¶ng d¹y.
18 n¨m qua, t×nh h×nh ®· cã nhiÒu thay ®æi, ®ang cã sù më réng ho¹t ®éng
nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x· héi häc. HiÖn nay, trong c¶ n−íc, cã thªm nhiÒu c¬ quan
nghiªn cøu nh− Trung t©m X· héi häc thuéc Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ
Minh, Trung t©m X· héi häc - ViÖn ChÝnh s¸ch vµ ChiÕn l−îc y tÕ thuéc Bé Y tÕ,
Phßng X· héi häc gi¸o dôc thuéc ViÖn Khoa häc gi¸o dôc, Ban X· héi häc qu©n sù
thuéc ViÖn Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n qu©n sù,...VÒ ®µo t¹o, ë hai miÒn trong c¶
n−íc, cã 6 khoa ®µo t¹o chuyªn ngµnh x· héi häc.
Cã thÓ nãi, trong mÊy n¨m gÇn ®©y, ®· diÔn ra sù bïng næ c¸c nghiªn cøu
x· héi häc. Cã ®Õn 70% c¸c ®Ò tµi thuéc hÖ thèng c¸c ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu
khoa häc x· héi cã m· sè KX, giai ®o¹n 1990-1995, ®· sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p
nghiªn cøu x· héi häc.
Nh÷ng yªu cÇu nhËn thøc ®êi sèng x· héi trong thêi kú §æi míi, víi t¸c ®éng
cña kinh tÕ thÞ tr−êng t¹o ra sù thóc ®Èy m¹nh mÏ ®èi víi ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ
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gi¶ng d¹y x· héi häc. KÕt qu¶ lµ: sè l−îng ®Ò tµi t¨ng lªn cïng víi sè c¬ quan qu¶n lý
c¸c ®Ò tµi. Sè ng−êi tham gia häc x· héi häc còng nhiÒu h¬n vµ c¸c bËc ®µo t¹o x· héi
häc ®ang ngµy cµng më réng. Trong bèi c¶nh ®ã, ®Õn nay, T¹p chÝ X· héi häc vÉn lµ
diÔn ®µn cã tÝnh chÊt chuyªn ngµnh nhÊt cña giíi nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x· héi häc
ë ViÖt Nam.
§−îc ®Æt d−íi sù qu¶n lý cña Trung t©m Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n Quèc
gia, T¹p chÝ X· héi häc, tr−íc hÕt, cã nhiÖm vô c«ng bè c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña
ViÖn X· héi häc. Vµ kh«ng chØ nh− vËy, ®Õn nay cã thÓ nãi T¹p chÝ cßn cã vai trß lµ
diÔn ®µn, lµ n¬i c«ng bè vµ trao ®æi c¸c néi dung häc thuËt chiÕm ®−îc sù quan t©m
cña giíi nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x· héi häc trong c¶ n−íc.
Qua 18 n¨m xuÊt b¶n, T¹p chÝ X· héi häc ®· cã ®ãng gãp rÊt ®¸ng kÓ lµ qu¶ng
b¸ c¸c nghiªn cøu lý luËn vµ thùc nghiÖm vÒ x· héi häc, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ho¹t
®éng nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x· héi häc ë c¸c c¬ së nghiªn cøu vµ tr−êng häc, th«ng
tin vÒ t×nh h×nh nghiªn cøu x· héi häc trªn thÕ giíi. Do vËy, nã ®−îc sù quan t©m cña
c«ng chóng thuéc giíi nghiªn cøu, gi¶ng d¹y vµ häc tËp x· héi häc trong n−íc. Vµ trong
chõng mùc nhÊt ®Þnh nã còng cã ¶nh h−ëng ®Õn mét bé phËn nh÷ng ng−êi ®äc ë n−íc
ngoµi.
II. Bµi viÕt vµ t¸c gi¶:
ViÖc ®¸nh gi¸ vai trß cña T¹p chÝ X· héi häc ®èi víi ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ
gi¶ng d¹y x· héi häc ®ßi hái ph¶i quan s¸t c¸c yÕu tè bµi viÕt vµ t¸c gi¶ cña T¹p chÝ.
§Ó tiÖn cho viÖc theo dâi, chóng t«i chØ ®−a ra mét sè nhËn xÐt tõ c¸c bµi in
trªn c¸c sè T¹p chÝ X· héi häc xuÊt b¶n trong hai n¨m 1999 - 2000.
Tr−íc hÕt, cÇn nãi vµi lêi vÒ tæ chøc néi dung cña T¹p chÝ.
Trong mçi sè T¹p chÝ cã mét phÇn chung ®Ó in c¸c bµi lý luËn vµ cã tÝnh chÊt
thêi sù ¶nh h−ëng ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x· héi häc. Nh÷ng nghiªn cøu
lý thuyÕt x· héi häc ®¹i c−¬ng, lý thuyÕt x· héi häc chuyªn biÖt in ë phÇn nµy.
PhÇn X· héi häc thùc nghiÖm, tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu x· héi häc
®−îc rót ra tõ c¸c ®Ò tµi, tõ c¸c nghiªn cøu ®iÒn d·.
Sù thµnh c«ng cña c¸c bµi ë phÇn nµy phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè trong ®ã cã
mét yÕu tè rÊt quan träng, ®ã lµ kh¶ n¨ng vËn dông lý thuyÕt cña ng−êi viÕt ®Ó gi¶i
thÝch vµ ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu thùc nghiÖm. §©y ®ang lµ phÇn cã nhiÒu
bµi viÕt vµ chiÕm nhiÒu trang in nhÊt cña t¹p chÝ (kho¶ng 1/3 sè trang in).
PhÇn DiÔn ®µn x· héi häc ®Ó c¸c nhµ chuyªn m«n trao ®æi ý kiÕn vÒ mét chñ
®Ò nµo ®ã ®−îc nhiÒu ng−êi quan t©m. C¸c ý kiÕn nµy cã thÓ tr×nh bµy t¹i c¸c héi
th¶o hoÆc do Tßa so¹n t¹p chÝ ®Ò xuÊt.
PhÇn X· héi häc thÕ giíi ®¨ng c¸c bµi vÒ t×nh h×nh nghiªn cøu x· héi häc trªn
thÕ giíi. §©y cã thÓ lµ nh÷ng bµi tæng thuËt do Tßa so¹n lµm, hoÆc Tßa so¹n ®Æt lµm,
vµ còng cã thÓ lµ c¸c bµi dÞch tõ c¸c T¹p chÝ X· héi häc n−íc ngoµi.
Ngoµi ra, T¹p chÝ cßn cã c¸c môc th−êng kú nh−: Giíi thiÖu s¸ch, Tin tøc x·
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héi häc.
Trong c¸c n¨m 1999, vµ 2000, diÖn m¹o T¹p chÝ X· héi häc nh− thÕ nµo?
Xin dÉn ra c¸c con sè thèng kª:
ë phÇn chung, n¨m 1999, vµ n¨m 2000 mçi n¨m cã 12 bµi. Nh− vËy, b×nh
qu©n mçi sè in 3 bµi.
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña x· héi häc ®· ®−îc c¸c t¸c gi¶ ®Ò cËp nh− c¸c bµi:
- X· héi n«ng th«n vµ c¸c vÊn ®Ò n«ng nghiÖp trong thêi kú hiÖn nay - §µo
ThÕ TuÊn (sè 2.1999). X· héi häc N«ng th«n - qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®Þnh h−íng
ph¸t triÓn - T« Duy Hîp (sè 3 vµ 4. 1999). Nghiªn cøu x· héi häc trong sù ph¸t
triÓn t− t−ëng m«i tr−êng - Vò Cao §µm (sè 3 vµ 4. 1999). Nghiªn cøu vÒ ®ãi nghÌo
vµ vÊn ®Ò ®ãi nghÌo ë thµnh phè Hå ChÝ Minh - M¹c §−êng (sè 3 vµ 4.1999). Phóc
lîi x· héi vµ c«ng t¸c x· héi ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 90 - Bïi ThÕ C−êng (sè 3
vµ 4. 1999).
Trong 4 sè T¹p chÝ X· héi häc xuÊt b¶n n¨m 2000, viÖc quan s¸t nh÷ng vÊn
®Ò chung cho thÊy: c¸c ®Þnh h−íng nghiªn cøu x· héi häc trong nh÷ng thËp niªn ®Çu
cña thÕ kû 21 ®· t¹o nªn sù quan t©m cña nhiÒu nhµ chuyªn m«n. §iÒu ®ã ®−îc thÓ
hiÖn ë c¸c bµi:
- X· héi häc ë ViÖt Nam tr−íc ng−ìng cöa cña thÕ kû 21 - Bïi §×nh Thanh (sè
1.2000). X· héi häc ViÖt Nam: mét sè ®Þnh h−íng tiÕp tôc x©y dùng vµ ph¸t triÓn TrÞnh Duy Lu©n (sè 1.2000).
Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c vÒ: bèi c¶nh cña viÖc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc, LÞch sö vµ ph−¬ng ph¸p x· héi häc, X· héi häc V¨n hãa, X· héi häc
TruyÒn th«ng ®¹i chóng, X· héi häc §« thÞ, X· héi häc Gia ®×nh còng ®· ®−îc thÓ
hiÖn ë c¸c bµi viÕt cña c¸c t¸c gi¶: Vò Khiªu, Ph¹m TÊt Dong, Mai V¨n Hai, Mai
Quúnh Nam, Bïi Quang Dòng, Hoµng H÷u Phª, Ph¹m V¨n BÝch, Vò M¹nh Lîi,...
Sù m« t¶, dÉn ®Õn nh÷ng nhËn xÐt sau ®©y:
- C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña x· héi häc nh− ®Þnh h−íng nghiªn cøu, lý luËn, lÞch
sö x· héi häc, c¸c lý thuyÕt chuyªn biÖt vÒ c¬ cÊu x· héi, chÝnh s¸ch x· héi vÒ v¨n
hãa vµ truyÒn th«ng ®¹i chóng ®· ®−îc t¹p chÝ ®¨ng t¶i. VÊn ®Ò x· héi häc M«i
tr−êng, mét chñ ®Ò míi cña x· héi häc còng ®· ®−îc ®Ò cËp (Bµi cña Vò Cao §µm).
VÊn ®Ò lÞch sö vµ ph−¬ng ph¸p x· héi cßn Ýt xuÊt hiÖn trªn T¹p chÝ X· héi häc, (chØ cã
mét bµi cña Bïi Quang Dòng).
- ViÖc quan s¸t chØ b¸o ®Þa chØ t¸c gi¶ c¸c bµi viÕt cho thÊy: c¸c t¸c gi¶ cã bµi ë
phÇn lý luËn, phÇn lín lµ nh÷ng ng−êi ®· cã qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y
nhiÒu n¨m vÒ x· héi häc. Hä cã häc hµm, häc vÞ vµ th−êng gi÷ c¸c c−¬ng vÞ chñ chèt
t¹i c¸c c¬ së nghiªn cøu hoÆc gi¶ng d¹y x· héi häc.
- C¸ch thÓ hiÖn ë c¸c bµi cho thÊy xu h−íng nghiªn cøu tá ra chiÕm −u thÕ
h¬n lµ viÖc vËn dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo gi¶ng d¹y x· héi häc.
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ë chuyªn môc X· héi häc thùc nghiÖm, trong 2 n¨m 1999, 2000, T¹p chÝ X·
héi häc ®· in 34 bµi, n¨m 1999: 13 bµi, n¨m 2000: 21 bµi.
Néi dung nµy thËt phong phó. LÇn theo ®Þa chØ c¸c bµi viÕt th× thÊy: ®ång
b»ng s«ng Hång, hai ®« thÞ lín Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®−îc quan t©m
nhiÒu nhÊt. C¸c khu vùc ®ång b»ng s«ng Cöu Long, miÒn Trung, miÒn T©y Nam Bé
còng lµ n¬i ®· diÔn ra c¸c nghiªn cøu x· héi häc thùc nghiÖm.
C¸c lÜnh vùc X· héi häc N«ng th«n, §« thÞ, Gia ®×nh tá râ −u thÕ ë sè l−îng
bµi x· héi häc thùc nghiÖm.
Hai n¨m võa qua, c¸c nghiªn cøu thùc nghiÖm vÒ sinh ®Î vµ kÕ ho¹ch hãa gia
®×nh Ýt ®i ®¸ng kÓ. Thay vµo ®ã lµ c¸c nghiªn cøu vÒ søc kháe sinh s¶n.VÊn ®Ò giíi
®ang cã −u thÕ.
VÒ t¸c gi¶: t¹i néi dung nµy, bªn c¹nh c¸c t¸c gi¶ cã th©m niªn nghÒ nghiÖp,
hä lµ c¸c céng t¸c viªn quen thuéc cña T¹p chÝ X· héi häc, cßn thÊy mét sè t¸c gi¶
míi xuÊt hiÖn, ng−êi míi vµo nghÒ th−êng thö søc ë c¸c bµi nghiªn cøu x· héi häc
thùc nghiÖm. Trong vµi n¨m gÇn ®©y, cã mét sè t¸c gi¶ lµ c¸c häc viªn cao häc vµ
nghiªn cøu sinh viÕt bµi cho môc nµy.
III. Mét sè ®Ò xuÊt
T¹p chÝ X· héi häc n»m trong hÖ thèng c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i
chóng. V× vËy, nã cã c¸c ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng nµy. MÆt kh¸c, ®©y lµ mét T¹p chÝ
khoa häc chuyªn ngµnh. C¸c yÕu tè Êy quy ®Þnh quan hÖ cña T¹p chÝ X· héi häc víi
ng−êi viÕt, víi c¸c céng t¸c viªn vµ víi ng−êi ®äc.
HiÖu qu¶ x· héi cña T¹p chÝ X· héi häc thÓ hiÖn chñ yÕu ë sù ¶nh h−ëng cña
nã trong ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x· héi häc. §Ó lµm ®−îc ®iÒu nµy, chóng
t«i cã mét sè ®Ò xuÊt sau ®©y:
- Nguån sèng cña T¹p chÝ lµ ng−êi viÕt. Hä lµ c¸c céng t¸c viªn truyÒn thèng.
§éi ngò nµy ®ang ®−îc bæ sung bëi nh÷ng ng−êi trÎ h¬n tr−ëng thµnh trong ho¹t
®éng nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x· héi häc. T¹p chÝ cÇn ®−îc sù céng t¸c chÆt chÏ cña
hä. Mèi quan hÖ nµy cÇn ®−îc th−êng xuyªn t¨ng c−êng.
- Ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y cã sù liªn hÖ chÆt chÏ. C¸c kÕt qu¶
nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn lµ nguån tµi liÖu quý bæ sung kÞp thêi cho c¸c néi
dung gi¶ng d¹y ®· ®−îc s¾p xÕp thµnh hÖ thèng vµ ®−îc xuÊt b¶n thµnh c¸c tµi
liÖu chÝnh thøc. Nã gãp phÇn lµm cho ho¹t ®éng gi¶ng d¹y gÇn gòi víi hiÖn thùc
®êi sèng, kh¾c phôc t×nh tr¹ng gi¶ng d¹y thuÇn tóy lý thuyÕt, Ýt thùc nghiÖm
trong x· héi häc. V× vËy, tÝnh kÞp thêi vµ nh¹y bÐn ë c¸c th«ng tin trªn T¹p chÝ X·
héi häc rÊt cÇn ®−îc quan t©m.
- C¸c bµi viÕt ë néi dung lÞch sö, lý luËn vµ ph−¬ng ph¸p x· héi häc cÇn ®−îc
t¨ng c−êng nhiÒu h¬n n÷a, ®Ó gãp phÇn ®Èy m¹nh viÖc truyÒn b¸ c¸c tri thøc c¬ b¶n.
§iÒu nµy rÊt cÇn ®−îc quan t©m, nhÊt lµ trong bèi c¶nh c¸c nghiªn cøu øng dông,
c¸c dù ¸n, ®ang cã phÇn lÊn l−ít c¸c nghiªn cøu c¬ b¶n.
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- ViÖc tranh luËn häc thuËt trªn T¹p chÝ cÇn ®−îc quan t©m nhiÒu h¬n.

- T¹p chÝ X· héi häc mong ®−îc sù céng t¸c ®«ng ®¶o vµ th−êng xuyªn h¬n
cña c¸c c¸n bé gi¶ng d¹y x· héi häc. ViÖc quan s¸t ®Þa chØ t¸c gi¶ cho thÊy: trong 2
n¨m 1999, 2000 chØ cã 7 t¸c gi¶ lµ nh÷ng ng−êi trùc tiÕp lµm c«ng t¸c gi¶ng d¹y ë
c¸c c¬ së ®µo t¹o (1 ng−êi lµ chñ nhiÖm khoa, 4 ng−êi lµ nghiªn cøu sinh vµ häc
viªn cao häc). Tøc lµ cã kho¶ng 20% t¸c gi¶ cña phÇn lý luËn vµ phÇn x· héi häc
thùc nghiÖm lµ c¸c nhµ gi¸o lµm viÖc trùc tiÕp t¹i c¸c c¬ së ®µo t¹o x· héi häc. Sang
n¨m 2001, mong r»ng tû lÖ nµy sÏ ®−îc t¨ng lªn, bëi sù céng t¸c cña c¸c nhµ gi¸o
gi¶ng d¹y x· héi häc.
- ViÖc c¶i tiÕn chÕ ®é nhuËn bót lµ yªu cÇu kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn, ®Ó
n©ng cao chÊt l−îng c¸c bµi viÕt cña T¹p chÝ X· héi häc.
- Kh©u ph¸t hµnh cña T¹p chÝ X· héi häc cßn nhiÒu h¹n chÕ. Cã thÓ nãi, T¹p
chÝ chØ míi ®Õn ®−îc mét bé phËn c¸n bé nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x· héi häc. §èi víi
sinh viªn chuyªn ngµnh x· héi häc, ¶nh h−ëng cña nã cßn h¹n hÑp h¬n. Sù qu¶ng b¸
T¹p chÝ X· héi häc ë c¸c th− viÖn cña c¸c c¬ së nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y x· héi häc, cã
thÓ gãp mét phÇn kh¾c phôc t×nh h×nh nµy.
Nh÷ng n¨m qua, trong c¸c Ên phÈm vÒ x· héi häc ®−îc xuÊt b¶n, trong
ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu, c¸c luËn v¨n ë c¸c bËc häc Cö nh©n, Th¹c sÜ, TiÕn sÜ x· héi
häc, ng−êi ta thÊy c¸c bµi cña T¹p chÝ X· héi häc th−êng ®−îc mang ra trÝch dÉn vµ
®−îc ghi trong danh môc tµi liÖu. §iÒu nµy cho thÊy râ vai trß cña T¹p chÝ X· héi
häc. Hy väng r»ng quan hÖ gi÷a T¹p chÝ X· héi häc ®èi víi ho¹t ®éng nghiªn cøu,
gi¶ng d¹y x· héi häc trong thêi gian tíi sÏ mËt thiÕt vµ hiÖu qu¶ h¬n.

Nghiªn cøu x· héi häc ë ®Þa bµn phÝa Namnh×n tõ Trung t©m X· héi häc vµ Ph¸t triÓn
nguyÔn quang vinh
v¨n thÞ ngäc lan

Trung tâm Xã hội học và Phát triển ra đời, tiếp tục mở rộng từ Ban Xã hội
học (do Giáo sư Vũ Khiêu trực tiếp phụ trách vào những năm 1976-1977) trong cơ cấu tổ
chức Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của Ban Xã hội học tại
địa bàn phía Nam hồi mới giải phóng cũng đồng thời đánh dấu sự ra đời lần đầu tiên của
một tổ chức chuyên nghiên cứu xã hội học (theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin) ở
nước ta.
Trong giai đoạn đầu, tuy với quy mô nghiên cứu còn nhỏ, song hoạt động của Trung
tâm luôn luôn gắn chặt với việc phân tích các tiến trình biến đổi xã hội đang diễn ra từ thành
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thị tới nông thôn các tỉnh, thành phía Nam. Đó là những nghiên cứu về sự biến đổi cơ cấu xã
hội và biến đổi lối sống các giai cấp và tầng lớp xã hội; đó cũng là khía cạnh xã hội học trong
việc cải biến công tác quản lý xã hội, đặc biệt là việc quản lý xã hội của các tổ chức sản xuất
ở cơ sở và quản lý cuộc đấu tranh ngăn ngừa, khắc phục các tệ nạn xã hội trong môi trường
đô thị.
1. Những vấn đề nghiên cứu về nông thôn

Vào cuối những năm 70, đầu những năm 80, Ban Xã hội học đã triển khai một loạt
cuộc điều tra, khảo sát quá trình biến đổi cơ cấu giai cấp xã hội ở nông thôn Nam Bộ,
dưới tác động của các chính sách nông thôn của Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn này,
tầng lớp trung nông là nhân vật trung tâm trong đời sống kinh tế – xã hội ở nông thôn các
tỉnh phía Nam, đã được phân tích dưới góc độ xã hội học một cách công phu. Chuyên
khảo “Về tầng lớp trung nông ở đồng bằng sông Cửu Long”1 ra đời sau loạt điều tra, khảo
sát đó đã có một số khám phá đáng kể về sự tái tạo, bổ sung tầng lớp trung nông; về ưu
thế số lượng và chất lượng lao động của trung nông; cũng như về đặc trưng của việc sử
dụng kỹ thuật và đầu tư của nhóm xã hội này nhằm khai thác triệt để lao động sống vào
quá trình sản xuất nông sản hàng hóa… Các nghiên cứu viên trong Ban cũng công bố
nhiều tham luận khoa học có giá trị gợi mở, đóng góp đáng kể vào việc nhận diện các
động thái giai cấp ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long trong một thời kỳ cải biến xã
hội sôi động. Trước nhu cầu nghiên cứu ngày càng sâu hơn về đồng bằng sông Cửu Long,
từ năm 1983, Ban Xã hội học cùng Ban Kinh tế học của Viện đã làm nòng cốt đảm nhiệm
việc tham gia công trình cấp Nhà nước: Điều tra cơ bản và tổng hợp đồng bằng sông Cửu
Long (mã số 60-02), góp phần đem lại một cái nhìn toàn cảnh (cả từ góc độ khoa học tự
nhiên và khoa học xã hội) đối với một vùng đất giàu tiềm năng mà chưa được phát huy
đúng mức. Các chuyên khảo “Động thái giai cấp đồng bằng sông Cửu Long” của Đỗ
Thái Đồng và “Người nông dân, gia đình nông dân và các cộng đồng thôn ấp với quá
trình sản xuất hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long” của Nguyễn Quang Vinh và nhóm
nghiên cứu (in trong Tập san của chương trình cấp Nhà nước 60B – Số tổng kết chương
trình, 1990) đánh dấu một bước tìm tòi đáng chú ý từ góc độ xã hội học về các nhân tố
quy định chiều hướng phát triển lành mạnh của xã hội, con người và các cộng đồng thôn
ấp ở đồng bằng sông Cửu Long. Cuốn sách Đồng bằng sông Cửu Long - nghiên cứu phát
triển do các tác giả Nguyễn Công Bình, Đỗ Thái Đồng, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn
Quới công bố (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995), và cuốn Đồng Tháp Mườinghiên cứu phát triển của Nguyễn Quới và Phan Văn Dốp (Nhà xuất bản Khoa học xã
hội, Hà Nội-1999) có thể được coi là một bước thử tổng kết các tuyến nghiên cứu phát
triển nhiều năm của Trung tâm Xã hội học và Phát triển trên địa bàn nông thôn Nam Bộ.
2.Những vấn đề nghiên cứu về đô thị:

Bên cạnh những chủ đề nghiên cứu hết sức lý thú của địa bàn nông thôn đang phát
triển, thì đời sống của các cộng đồng đô thị cũng cống hiến những vệt chủ đề vô cùng hấp
dẫn cho các nhà xã hội học.
1

Lê Minh Ngọc:“Về tầng lớp trung nông ở đồng bằng sông Cửu Long”. Tạp chí Xã hội học, số 2, năm 1984.
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Chủ đề nghiên cứu về lối sống được quan tâm từ rất sớm. Quan điểm phương pháp
luận xuất phát ở đây là: tương ứng với sự biến đổi của cơ cấu xã hội, đang diễn ra quá
trình biến đổi sâu sắc lối sống của các giai cấp và các tầng lớp. Mối quan tâm chủ yếu là
phải bắt đầu nghiên cứu tính quy luật chung và đặc thù của sự biến đổi lối sống cũ, xây
dựng lối sống mới trong các tập đoàn xã hội khác nhau. Tập sách “Cách mạng và lối
sống” đã được Ban Xã hội học ấn hành khá sớm (1979) tập hợp nhiều tìm tòi bước đầu về
cuộc đấu tranh giữa hai lối sống, tạo ra “bàn đạp” đầu tiên để triển khai các công trình
nghiên cứu có chiều sâu hơn. Có thể kể đến các công trình tiếp theo như: “ Bước đầu tìm
hiểu đặc điểm lối sống thanh niên Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực lao
động và văn hóa–sinh hoạt”2, hoặc “Về vấn đề hoàn thiện và liên kết các môi trường nhà
trường, gia đình, xã hội trong việc quản lý, giáo dục thiếu niên”.
Về chủ đề các khía cạnh xã hội học của việc qủan lý xã hội, đáng chú ý trong giai
đoạn này có cuộc khảo sát “Về nhân tố quản lý trong phát triển xã hội ở một xí nghiệp in
Thành phố”, và đề tài “Tiến tới một giải pháp ổn định và dài hạn nhằm cải tạo, phòng ngừa
tệ nạn xã hội trong môi trường Thành phố”.
Một số vấn đề về đặc điểm cơ cấu xã hội đô thị cũng đã bắt đầu được chú ý nghiên
cứu ngay ở giai đoạn mới thành lập. Khía cạnh được đào sâu nhiều hơn cả là về đặc điểm cơ
cấu dân cư, lao động và về mối quan hệ giữa cơ cấu gia đình và vấn đề nhà ở của Thành phố
Hồ Chí Minh. Tuy các cuộc nghiên cứu chỉ mới được thực hiện trên một số quận trọng điểm,
song các kết quả tìm tòi được đã cho phép đưa ra một số giả thuyết ban đầu để có cơ sở đi
sâu hơn nghiên cứu cơ cấu xã hội toàn Thành phố.
Hiện nay, sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đem đến một luồng
sinh khí mới cho tiến trình đô thị hóa, cũng như cho chương trình cải tạo và phát triển quy
mô chưa từng có của các thành thị hàng đầu, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng loạt
câu hỏi lớn do cuộc sống của đô thị đặt ra đòi hỏi phải có lời đáp; chẳng hạn như:

2

-

Phải xử lý như thế nào mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu xã hội,
đặc biệt là trên địa bàn đô thị, nơi mà sự phân hóa giàu – nghèo ngày càng có chiều
hướng giãn rộng?

-

Phải đánh giá và xử lý hệ quả xã hội nhiều mặt của việc cải tạo – chỉnh trang nội
thành cũ như thế nào, để có thể giảm bớt “cái giá phải trả về mặt xã hội”?

-

Số phận các cộng đồng thôn ấp ngoại thành đang đô thị hóa nhanh sẽ ra sao trước những
thách đố về việc sử dụng ruộng đất, về chuyển đổi việc làm, về thay đổi nếp sống từ
nông dân sang thị dân, về xác lập hệ thống các định hướng giá trị mới của con người
trong bối cảnh một cơ cấu xóm ấp truyền thống đang giải thể để chuyển hóa thành một
cơ cấu khác?

-

Khi Nhà nước đã giã từ vai trò bao cấp thì đã xuất hiện và còn có khả năng xuất hiện

Do Nguyễn Quang Vinh làm chủ nhiệm đề tài.
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thêm những tác nhân xã hội nào trong đời sống đô thị, để chung tay thực hiện phát
triển đô thị bền vững?
Trăn trở với những câu hỏi ấy, Trung tâm Xã hội học và Phát triển đã lần lượt triển
khai nhiều công trình nghiên cứu khoa học (trong đó có những công trình hợp tác quốc tế
nhiều bên), góp phần nhận biết tính quy luật của các quá trình đô thị đang diễn ra, và thử góp
tiếng nói của mình vào việc trả lời phần nào cho các câu hỏi hóc búa ấy.
Nhóm nghiên cứu do Nguyễn Quang Vinh chủ trì tiến hành cuộc khảo sát rất cụ thể
700 hộ gia đình nghèo trên các địa bàn tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bản phúc trình
tổng hợp “Hiện trạng và triển vọng cải thiện nhà ở, mức sống, và môi trường sống của người
nghèo Thành phố Hồ Chí Minh” đã được công bố trên Tạp chí Xã hội học số 4, năm 1994.
Với việc tham gia vào Mạng lưới nghiên cứu đô thị châu Á gồm các quốc gia Việt
Nam, Canada, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, trong vòng 2 năm 1995 và 1996, Trung
tâm Xã hội học đã tiến hành nghiên cứu tác động nhiều chiều của việc di dời, tái định cư
các cộng đồng dân nghèo ở ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và ở quạn 4, để làm rõ “Các
hệ quả xã hội của quá trình cải tạo – chỉnh trang nội thành Thành phố Hồ Chí Minh”.
Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 12 vấn đề cần đặc biệt quan tâm khi quản lý các khía cạnh xã
hội của việc cải tạo nội thành. Công trình của nhóm nghiên cứu đã được ấn hành tại
Canada.
Một số vấn đề rất nhạy cảm của đời sống đô thị, như những biến đổi trong vấn
đề nhà ở dưới tác động của Đổi mới kinh tế – xã hội, hoặc như vấn đề việc làm của dân
nghèo đô thị, cũng đã được sớm đưa vào trong chương trình nghiên cứu của Trung tâm
Xã hội học và Phát triển. Công trình nghiên cứu của Nguyễn Thu Sa về Việc làm cho
người nghèo ở khu vực đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc vào năm 1997. Và
cuốn sách “Tác động kinh tế – xã hội của Đổi mới trong lĩnh vực nhà ở đô thị” của
Trịnh Duy Luân, Nguyễn Quang Vinh do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành đã
được công bố vào năm 1998, kết thúc 4 năm nghiên cứu của các tác giả ở 2 thành phố
lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây, một công trình khoa học đang được
ráo riết triển khai nhằm khảo sát sức sống của mạng lưới xã hội tại các cộng đồng dân
nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh trong việc cải thiện môi trường sống.
Một chùm công trình khá công phu về các vấn đề biến đổi xã hội ở ngoại thành
Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được triển khai liên tục trong nhiều năm trở lại đây.
Trên Tạp chí Xã hội học số 1 năm 2000 vừa công bố bài viết của Trần Đan Tâm,
Nguyễn Vi Nhuận nhan đề “Những biến đổi xã hội ở vùng ven đô Thành phố Hồ Chí Minh
dưới áp lực đô thị hóa”. Đó thực chất là bản tóm tắt những kết quả nghiên cứu có ý nghĩa
nhất của đề tài cùng tên do Nguyễn Vi Nhuận làm chủ nhiệm đề tài.
Tiếp cận giới trong nghiên cứu Xã hội học cũng được thể hiện qua các đề tài
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nghiên cứu: “Vai trò phụ nữ và sự hài hòa các chức năng gia đình”3 hay như “Xu hướng
phát triển các quan hệ gia đình của người lao động tiểu thủ công nghiệp Thành phố Hồ
Chí Minh”4. Đặc biệt khía cạnh giới của sự biến đổi xã hội ở ngoại thành đã được phân
tích khá thấu đáo trong đề tài “Sự chuyển đổi vai trò của phụ nữ ngoại thành Thành phố
Hồ Chí Minh dưới tác động đô thị hóa” do Lưu Phương Thảo làm chủ nhiệm đề tài.
Toàn bộ kết quả khảo sát, nghiên cứu của chúng tôi trong vòng 15 năm gần đây đều
xác nhận một sự thật: mọi động thái muôn hình vạn trạng của phát triển trên đất nước ta ngày
nay dường như đều xoay quanh cái trục về mối tác động qua lại giữa đổi mới kinh tế và sự
năng động hóa của toàn bộ cơ cấu xã hội. Dĩ nhiên là mối tương tác này diễn ra xuyên qua
nhiều mâu thuẫn và nghịch lý, mà mọi nghiên cứu xã hội học về phát triển đều cần đặc biệt
quan tâm lý giải. Và đó cũng chính là những “vùng vấn đề” lý thú nhất khi nghiên cứu các
vấn đề phát triển xã hội vùng nông thôn Nam Bộ cũng như vùng đại đô thị Thành phố Hồ Chí
Minh thời đổi mới.
3. Tõ nghiªn cøu ®Õn gi¶ng d¹y x· héi häc t¹i c¸c tr−êng §¹i häc

Trong những năm gần đây, một số nhà nghiên cứu xã hội học ở Trung tâm chúng tôi đã
tham gia giảng dạy và hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp Đại học Xã hội học tại nhiều
trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Các công trình nghiên cứu xã hội học do chính các giảng viên thực hiện trên thực
địa hai mươi năm qua đã đem đến cho các buổi giảng những cơ hội vận dụng lý thuyết và
thực tiễn một cách khá sống động. Một số trích đoạn công trình, một số chương sách đã
được sử dụng như những tư liệu tham khảo thú vị cho sinh viên. Thậm chí, một số tư liệu
đã được vận dụng vào các luận văn tốt nghiệp cuối khóa của một số sinh viên ưu tú.
Kinh nghiệm của các nghiên cứu viên cũng đã được truyền đạt một phần cho các
nhóm sinh viên nhận đề tài khoa học để tập dượt nghiên cứu. Đây không chỉ là những bài
giảng có tính chất truyền đạt “chay” các tri thức về phương pháp nghiên cứu mà còn là một
vài cuộc “truyền nghề” thiết thực cho lớp trẻ về từng công đoạn cho chương trình nghiên cứu
(xuất phát từ những thành công và thất bại có thật trong “nghề”).
Rõ ràng là sự kết hợp giữa giảng dạy và nghiên cứu sẽ thực sự nhuần nhuyễn nếu như
cả hai dạng hoạt động nói trên đều trở thành năng lực học thuật của mỗi con người gắn bó với
nghề xã hội học.

3
4

Lưu Phương Thảo trong Những vấn đề Xã hội học ở miền Nam. Nxb Khoa học xã hội-1992. Tr. 173
Nguyễn Thị Tố Liên trong Những vấn đề Xã hội học ở miền Nam. Nxb Khoa học xã hội-1992. Tr. 163
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Mét sè vÊn ®Ò vÒ sù phèi hîp
gi÷a gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu x· héi häc
Vò Hµo Quang
I. §Æt vÊn ®Ò
C«ng cuéc ®æi míi ®Êt n−íc d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi trªn lÜnh vùc kinh tÕ, ®èi ngo¹i, v¨n hãa x· héi vµ an
ninh quèc gia. §êi sèng x· héi ®· biÕn ®æi mét b−íc quan träng, nhu cÇu nghiªn
cøu x· héi ngµy cµng t¨ng. Ngµnh x· héi häc ®· ®ãng gãp nh÷ng c¬ së lý thuyÕt vµ
thùc tiÔn quan träng trong viÖc gi¶i thÝch bøc tranh chung cña ®êi sèng x· héi
còng nh− nh÷ng kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p h÷u hiÖu gãp phÇn vµo viÖc ho¹ch ®Þnh
chÝnh s¸ch x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. Ngµnh x· héi häc ®· phÇn nµo kh¼ng
®Þnh ®−îc vÞ trÝ cña m×nh trong c¸c ngµnh khoa häc x· héi. HiÖn nay rÊt Ýt nh÷ng
c«ng tr×nh khoa häc, nh÷ng ®Ò tµi nghiªn cøu tõ cÊp c¬ së ®Õn cÊp Nhµ n−íc l¹i
kh«ng sö dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi häc ®Ó thu thËp th«ng tin. TÝnh
chÊt liªn ngµnh ngµy cµng thÓ hiÖn râ nÐt trong c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu x· héi
mµ x· héi häc ®−îc coi nh− lµ khoa häc mòi nhän cña c¸c ngµnh khoa häc x· héi.
Víi nhu cÇu bøc xóc cña x· héi vÒ mét ngµnh khoa häc x· héi häc cßn non trÎ nµy,
®ßi hái c¸c nhµ x· héi häc cÇn ph¶i cã mét th¸i ®é khoa häc, mét tinh thÇn tr¸ch
nhiÖm rÊt cao trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ nghiªn cøu th× s¶n phÈm mµ hä t¹o ra
míi thùc sù cã Ých cho x· héi.
II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ nghiªn cøu x· héi häc ë Khoa
X· héi häc - Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n, §¹i häc
Quèc gia Hµ Néi.
1. §éi ngò c¸n bé gi¶ng d¹y
C¸n bé cña Khoa X· héi häc Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n,
§¹i häc Quèc gia Hµ Néi hiÖn cã 33 ng−êi trong ®ã cã hai c¸n bé kiªm nhiÖm vµ 7
hîp ®ång, víi tû lÖ häc hµm, häc vÞ nh− sau:
TiÕn sÜ: 7 ng−êi (cã hai kiªm nhiÖm)
Phã Gi¸o s−: cã 3 ng−êi (cã 1 kiªm nhiÖm)
Gi¸o s−: cã 1 ng−êi (kiªm nhiÖm)
Th¹c sÜ: cã 10 ng−êi (kiªm nhiÖm)
Nghiªn cøu sinh: cã 8 ng−êi (cã 4 ng−êi ë ngoµi n−íc)
Trong 7 ng−êi cã häc vÞ TiÕn sÜ ë khoa hiÖn nay th× 6 ng−êi ®−îc ®µo t¹o ë
n−íc ngoµi-mét ng−êi ë trong n−íc. Còng cã nh÷ng c¸n bé khoa häc tõ lÜnh vùc kh¸c
chuyÓn sang lµm x· héi häc. Nh÷ng c¸n bé ®−îc ®µo t¹o hÖ ng¾n h¹n 1988-1990 t¹i
Tr−êng §¹i häc Tæng hîp Hµ Néi chiÕm tû lÖ ®a sè trong ®éi ngò c¸n bé trong biªn
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chÕ cña khoa.
2. Néi dung ch−¬ng tr×nh
- Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o hÖ ®¹i häc chÝnh quy tËp trung gåm 210 ®¬n vÞ häc
tr×nh trong ®ã cã 10 ®¬n vÞ häc tr×nh dµnh cho viÖc chuÈn bÞ vµ viÕt luËn v¨n tèt
nghiÖp, 8 ®¬n vÞ dµnh cho viÖc thùc tËp, thùc tÕ.
- Ch−¬ng tr×nh dµnh cho hÖ t¹i chøc gåm 183 ®¬n vÞ häc tr×nh, trong ®ã 10
®¬n vÞ häc tr×nh dµnh cho viÕt luËn v¨n vµ 8 ®¬n vÞ häc tr×nh dµnh cho thùc tËp
tèt nghiÖp.
- Khung ch−¬ng tr×nh ®· cã hai lÇn söa ®æi. LÇn thø nhÊt vµo n¨m 1996, lÇn
thø hai vµo n¨m 1999. HiÖn nay khoa ®ang sö dông khung ch−¬ng tr×nh ®· söa ®æi
n¨m 1999.
NhiÒu m«n häc míi vµ chuyªn ®Ò míi ®· ®−îc bæ sung ®Ó ®¸p øng nh÷ng ®ßi
hái cÊp b¸ch cña ®êi sèng x· héi. Mét sè m«n häc c¬ b¶n nh− m«n Ph−¬ng ph¸p
nghiªn cøu x· héi häc tr−íc ®©y chØ cã 6 ®¬n vÞ häc tr×nh nay ®−îc t¨ng c−êng thµnh
8 ®¬n vÞ häc tr×nh vµ chia thµnh hai phÇn. PhÇn 1 cña m«n Ph−¬ng ph¸p cã tªn gäi
lµ Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi häc. PhÇn hai cã tªn gäi lµ Kü thuËt thu thËp vµ
xö lý th«ng tin.
M«n X· héi häc ®¹i c−¬ng tõ 90 tiÕt ®· gi¶m xuèng 60 tiÕt, thay vµo ®ã chóng
t«i ®· ®−a m«n Lý thuyÕt x· héi häc hiÖn ®¹i vµo víi thêi l−îng lµ 60 tiÕt. M«n LÞch
sö x· héi häc vÉn gi÷ nguyªn 75 tiÕt. Nh− vËy, nh÷ng m«n häc c¬ së ®· ®−îc tËp
trung h¬n c¶ vÒ mÆt thêi l−îng lÉn néi dung.
C¸c m«n häc chuyªn ngµnh cã tÝnh chÊt mòi nhän ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng
cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®· ®−îc t¨ng thªm thêi l−îng vµ bæ sung, ®æi míi
néi dung còng nh− cËp nhËt nh÷ng th«ng tin míi nhÊt. M«n X· héi häc vÒ Giíi tõ 2
®¬n vÞ häc tr×nh t¨ng lªn thµnh 3 ®¬n vÞ häc tr×nh, m«n X· héi häc V¨n hãa t¨ng lªn
3 ®¬n vÞ häc tr×nh. Còng t−¬ng tù nh− vËy, m«n X· héi häc Qu¶n lý tõ 2 ®¬n vÞ häc
tr×nh t¨ng lªn 3 ®¬n vÞ häc tr×nh. Cã nh÷ng m«n häc rÊt quan träng nh− m«n X· héi
häc Løa tuæi vµ X· héi häc vÒ C«ng b»ng x· héi tõ l©u nay kh«ng cã trong ch−¬ng
tr×nh nay ®· ®−îc bæ sung.
§Æc biÖt lµ ch−¬ng tr×nh cho hÖ v¨n b»ng hai ®· ®æi míi c¬ b¶n. Sinh viªn
muèn vµo hÖ v¨n b»ng hai ph¶i cã mét b»ng tèt nghiÖp hÖ ®¹i häc hoÆc cao häc. Sinh
viªn vµo hÖ v¨n b»ng hai ph¶i thi ®Çu vµo nh− khèi C (v¨n, sö, ®Þa) trong tuyÓn sinh
chÝnh quy.
ChØ cã nh÷ng sinh viªn tèt nghiÖp hÖ quèc lËp chÝnh quy tËp trung míi kh«ng
ph¶i thi tuyÓn ®Çu vµo hÖ v¨n b»ng hai. Ch−¬ng tr×nh cho hÖ v¨n b»ng hai gåm hai
phÇn lµ khèi kiÕn thøc c¬ së 30 ®¬n vÞ häc tr×nh vµ 110 ®¬n vÞ häc tr×nh lµ khèi kiÕn
thøc chuyªn ngµnh, thêi gian häc tËp trung liªn tôc lµ hai n¨m r−ìi. NÕu nh−
ch−¬ng tr×nh chuyªn ngµnh cho v¨n b»ng hai ng¾n h¹n tr−íc ®©y chØ cã 13 m«n thi
b¾t buéc th× hiÖn nay ®· cã tíi 53 m«n (kÓ c¶ tù chän) phÇn chuyªn ngµnh vµ 7 m«n
phÇn c¬ së.
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Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o cao häc vµ nghiªn cøu sinh còng thay ®æi nhiÒu. §èi víi
ch−¬ng tr×nh cao häc tr−íc ®©y ®ßi hái 1065 tiÕt cho c¸c m«n häc chung vµ b¾t buéc
vµ 150-250 tiÕt dµnh cho luËn v¨n, nay tæng sè tiÕt ®ßi hái lµ 1425 tiÕt t−¬ng ®−¬ng
víi 95 ®¬n vÞ häc tr×nh. PhÇn c¬ së lý luËn còng ®−îc t¨ng c−êng nh− ë cÊp ®¹i häc. Cô
thÓ m«n Lý thuyÕt X· héi häc hiÖn ®¹i 3 ®¬n vÞ häc tr×nh míi ®−îc bæ sung thªm. C¸c
chuyªn ®Ò vÒ doanh nghiÖp viÖc lµm vµ tæ chøc còng míi ®−îc ®−a vµo ch−¬ng tr×nh.
Nh×n chung ch−¬ng tr×nh gi¶ng d¹y ë bËc ®¹i häc vµ sau ®¹i häc cã thÓ bao
qu¸t ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña ®êi sèng x· héi. Ch−¬ng tr×nh ®· tËp trung vµo
mét sè mòi nhän nh− kinh tÕ, v¨n hãa vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi bøc xóc. Ch−¬ng tr×nh
ph¶n ¸nh ®−îc nh÷ng ®ßi hái nghiªn cøu kh¸ch quan vÒ ®êi sèng x· héi ViÖt Nam
trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa.
3. Néi dung ch−¬ng tr×nh chi tiÕt vµ bµi gi¶ng
C¸c ch−¬ng tr×nh chi tiÕt còng ®−îc ®æi míi chÝnh thøc hai lÇn nh− khung
ch−¬ng tr×nh. Tuy nhiªn, c¸n bé phô tr¸ch m«n häc tù th−êng xuyªn bæ sung kiÕn
thøc cËp nhËt. Nh÷ng quan ®iÓm tiÕp cËn míi cña tõng m«n häc, tõng lÜnh vùc
nghiªn cøu trªn thÕ giíi, trong khu vùc ®Òu ®−îc khoa chó ý tíi vµ bæ sung vµo
nh÷ng bµi gi¶ng. Cô thÓ nh÷ng gi¸o tr×nh míi nghiÖm thu ®Òu cã nh÷ng th«ng tin
míi cËp nhËt nh− Gi¸o tr×nh X· héi häc N«ng th«n, Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi
häc, X· héi häc Qu¶n lý. Hµng n¨m, Khoa X· héi häc, Tr−êng §¹i häc Khoa häc X·
héi vµ Nh©n v¨n, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi tæ chøc c¸c ®ît thùc tËp thùc tÕ mµ chñ ®Ò
cña nã ®−îc thay ®æi th−êng xuyªn nh»m bao qu¸t nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc nh−
biÕn ®æi gia ®×nh, v¨n hãa, lèi sèng, nghÒ nghiÖp, viÖc lµm, tÖ n¹n x· héi, n«ng th«n,
®« thÞ. Nh÷ng th«ng tin thu ®−îc tõ c¸c cuéc nghiªn cøu th©m nhËp thùc tÕ lµ nguån
bæ sung quan träng cho bµi gi¶ng cña gi¸o viªn vµ lµ tri thøc thùc tiÔn ®èi víi sinh
viªn ®Ó ¸p dông tèt ph−¬ng ch©m häc ®i ®«i víi hµnh.
Qua c¸c ®ît thùc tËp thùc tÕ, tr×nh ®é nghiªn cøu cña sinh viªn ®−îc n©ng lªn
mét møc. Cã nhiÒu b¸o c¸o khoa häc cña sinh viªn ®−îc nhËn gi¶i th−ëng cÊp Tr−êng
vµ cÊp §¹i häc Quèc gia.
MÆt kh¸c, cã nh÷ng bÊt cËp trong gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu x· héi häc kh«ng
nh÷ng chØ ®èi víi Khoa X· héi häc cña chóng t«i mµ cßn ®èi víi nhiÒu c¬ së ®µo t¹o
kh¸c. §ã lµ viÖc sö dông nh÷ng kh¸i niÖm ch−a chuÈn hãa, nãi cô thÓ h¬n lµ ch−a
ViÖt Nam hãa kh¸i niÖm, lµm cho sinh viªn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Khi häc trªn líp
nghe thÇy gi¶ng mét kh¸i niÖm víi néi dung nµy, ra ngoµi ®äc tµi liÖu l¹i ®−îc mét
néi dung kh«ng hoµn toµn nh− vËy.
VÝ dô kh¸i niÖm hµnh ®éng x· héi ®−îc sinh viªn hiÓu rÊt kh¸c nhau, ng−êi
th× theo M.Weber, theo K.Marx, E.Durkheim, ng−êi theo T.Parsons hoÆc W.Pateto.
HoÆc kh¸i niÖm quan hÖ x· héi hay c¬ cÊu x· héi. v.v... ®Òu cã sù kh¸c nhau ®èi víi
c¸c t¸c gi¶ theo tr−êng ph¸i M¸c xÝt hay ph−¬ng T©y. Cã sù kh¸c biÖt vÒ c¸ch hiÓu lµ
do ta cã qu¸ nhiÒu s¸ch X· héi häc ®¹i c−¬ng vµ ch−a ®−îc chuÈn hãa.
VÒ mÆt ®æi míi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, Khoa X· héi häc cña chóng t«i ®·
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®éng viªn c¸n bé gi¶ng d¹y ¸p dông ph−¬ng ph¸p míi: tri thøc lý thuyÕt ph¶i g¾n víi
minh häa thùc tiÔn, ¸p dông c¸c ph−¬ng tiÖn nghe nh×n, tr¸nh ®éc tho¹i nh− tr−íc
®©y ®· tõng lµm.
4. Mét sè kÕt qu¶ cña c«ng t¸c ®µo t¹o
Khoa X· héi häc Tr−êng §¹i häc Tæng hîp Hµ Néi (nay lµ Tr−êng §¹i häc Khoa
häc X· héi vµ Nh©n v¨n) ®−îc thµnh lËp tõ n¨m 1991 lµ c¬ së ®µo t¹o tõ bËc häc cö
nh©n ®Õn tiÕn sü ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam. Sè l−îng sinh viªn chÝnh quy ®µo t¹o tõ khãa
K37 ®Õn K41 lµ 330 sinh viªn; chÝnh quy kh«ng tËp trung K38 lµ 18, K39 lµ 50.
TT

Lo¹i

Giái

Kh¸

Trung b×nh kh¸

Trung b×nh

Tæng

22/38

14/38

0%

0%

38

63%

36%

1/47

29/47

14/47

3/47

47

2,1%

61,7%

29,7%

6,38%

100%

4/66

33/66

35/66

4/66

66

6%

50%

37,8%

6%

100%

1/64

48/64

14/64

2/64

64

1,56%

75%

21,8%

3,1%

100%

4/115

76/115

35/115

0

115

3,4%

66,0%

30%

34/330

200/330

88/330

9/330

330

10,3%

60,6%

26,6%

2,72%

100%

Khãa
1

2

3

4

5

6

K37

K38

K39

K40

K41

Tæng K37 K41

100%

100%

Sè sinh viªn ch−a tèt nghiÖp: 538, trong ®ã cã 60 sinh viªn hÖ v¨n b»ng hai.
Sè sinh viªn t¹i chøc lµ 473. §· ®µo t¹o 150 sinh viªn hÖ v¨n b»ng hai c¶ phÝa Nam
vµ phÝa B¾c. Sè nghiªn cøu sinh hÖ ng¾n h¹n ®· b¶o vÖ: 2. Sè nghiªn cøu sinh hÖ dµi
h¹n ®· b¶o vÖ: 1. Sè nghiªn cøu sinh ®ang ®µo t¹o: 19. Sè häc viªn cao häc ®ang ®µo
t¹o: 18. Sè häc viªn cao häc ®· ®µo t¹o: 46.
III. Phèi hîp gi÷a Khoa X· héi häc vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o, c¬ së nghiªn
cøu kh¸c.
Tõ khi thµnh lËp Khoa X· héi häc, chóng t«i ®· cã quan ®iÓm hîp t¸c toµn
diÖn víi c¸c c¬ së ®µo t¹o b¹n. Chóng t«i mêi tÊt c¶ nh÷ng c¸n bé ®Çu ngµnh x· héi
häc vÒ gi¶ng d¹y cho sinh viªn vµ häc viªn cao häc. C¸c c¸n bé cã häc vÞ ®−îc ®µo t¹o
tõ c¸c nguån kh¸c nhau ®Òu ®−îc mêi tham gia gi¶ng d¹y, h−íng dÉn luËn v¨n, luËn
¸n sau ®¹i häc. V× thÕ sinh viªn ®−îc ®µo t¹o tõ Khoa cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn nh÷ng tri
thøc míi vµ quan träng kh«ng nh÷ng cña c¸c thÇy c« trong Khoa mµ cßn c¶ cña c¸c
thÇy c« ngoµi Khoa n÷a.
HiÖn nay chóng t«i ký hîp ®ång gi¶ng d¹y víi 6 Phã Gi¸o s−, TiÕn sÜ vµ céng
t¸c víi rÊt nhiÒu Gi¸o s−, TiÕn sÜ ngoµi Khoa, ngoµi Tr−êng.
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Tuy nhiªn vÒ lÜnh vùc nghiªn cøu phèi hîp, theo chóng t«i vÉn ch−a thùc hiÖn
®−îc nhiÒu gi÷a Khoa vµ ViÖn X· héi häc, còng nh− Trung t©m X· héi häc thuéc Häc
viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh.
Sù liªn th«ng gi÷a Khoa X· héi häc vµ c¸c c¬ së kh¸c ch−a toµn diÖn nhÊt lµ
trªn lÜnh vùc th«ng tin, t− liÖu. Nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu cña Khoa chóng t«i ®·
®−îc c«ng bè, c¸c c¬ së kh¸c cßn Ýt quan t©m vµ ng−îc l¹i. H¬n n÷a, c«ng t¸c th«ng
tin, qu¶ng c¸o cho ngµnh x· héi häc ch−a thËt hiÖu qu¶. Do vËy, nhiÒu c¬ quan vµ c¸c
c¬ së khoa häc kh¸c ch−a hiÓu râ chóng ta lµm ®−îc g× vµ cã kh¶ n¨ng lµm g×. V× lÏ ®ã,
sinh viªn cña chóng ta sau khi tèt nghiÖp rÊt khã xin viÖc lµm. §©y còng lµ mét phÇn
tr¸ch nhiÖm cña c¸c nhµ qu¶n lý cña c¸c c¬ së ®µo t¹o vµ nghiªn cøu x· héi häc.
IV. KÕt luËn
ViÖc phèi hîp nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y gi÷a Khoa X· héi häc, Tr−êng §¹i häc
Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n ®· ®−îc c¶i tiÕn mét b−íc quan träng. B−íc c¶i tiÕn ®ã
thÓ hiÖn râ nÐt trong viÖc ®iÒu chØnh khung ch−¬ng tr×nh vµ ch−¬ng tr×nh chi tiÕt,
®æi míi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y thùc hiÖn ph−¬ng ch©m häc ®i ®«i víi hµnh, lý luËn
g¾n liÒn víi thùc tiÔn. ViÖc phèi hîp gi÷a c¸c c¬ së ®µo t¹o vµ nghiªn cøu ®· thùc
hiÖn tèt tuy nhiªn ch−a toµn diÖn. Nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt thèng nhÊt c¸c kh¸i niÖm
chuÈn trong gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu vÉn cßn lµ mét vÊn ®Ò nghiªm tóc, ®ßi hái c¸c
nhµ x· héi häc ViÖt Nam ph¶i cã tinh thÇn hîp t¸c cao h¬n n÷a víi môc ®Ých tÊt c¶ v×
sù nghiÖp x· héi häc ViÖt Nam, tÊt c¶ v× sù nghiÖp d©n giµu n−íc m¹nh x· héi c«ng
b»ng, d©n chñ, v¨n minh.

Khoa X· héi häc trong bèi c¶nh ho¹t ®éng cña
ngµnh x· héi häc t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh
trÇn thÞ kim xuyÕn

T×nh h×nh ®éi ngò c¸n bé x· héi häc ë khu vùc phÝa Nam

Những người làm công tác xã hội học ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như phía
Nam rất ít. Số cán bộ được đào tạo chính quy không nhiều, đa số được chuyển từ các
ngành khác sang. Hiện nay, toàn Thành phố có khoảng 63 người đang làm việc có liên
quan đến nghề xã hội học.
Trung tâm Xã hội học và Phát triển lúc mới thành lập có 13 người, hiện nay còn
lại 8 người. Trong đó có1 chuyên viên cao cấp, 3 thạc sỹ, một người đang làm nghiên cứu
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sinh để lấy bằng tiến sỹ xã hội học, còn lại là cử nhân nhưng là những người có kinh
nghiệm nghiên cứu lâu năm trong nghề (số này vẫn chưa có cách thức nào để hợp thức
hóa về mặt bằng cấp cho họ). Người trẻ nhất Trung tâm hiện nay cũng đã 34 tuổi. Hiện
nay Trung tâm đang nhận hai sinh viên mới ra trường làm hợp đồng nhưng triển vọng
được nhận vào biên chế còn xa vời.
Khoa Xã hội học hiện nay có 12 giáo viên (vừa biên chế vừa hợp đồng), trong đó
có 2 tiến sỹ, 4 thạc sỹ, còn lại là cử nhân. Khoa đã đào tạo được 240 cử nhân và hiện nay
có khoảng 600 sinh viên đang theo học ở các khóa chính quy và 350 sinh viên tại chức.
Trước nhu cầu của xã hội và yêu cầu của nhà trường, hàng năm Khoa thu nhận khoảng
150 sinh viên.
Khoa Phụ nữ học, thuộc Đại học mở bán công trong tổng số có 9 thành viên
nhưng phần lớn là thuộc ngành công tác xã hội, chỉ có một thạc sỹ xã hội học.
Khoa Xã hội học thuộc Đại học Dân lập Tôn Đức Thắng có 2 giáo viên, trong đó
1 người đang chuẩn bị bảo vệ tiến sỹ xã hội học, 1 người là thạc sỹ.
Khoa Xã hội học thuộc Đại học Văn Hiến chỉ có 2 người: 1 là chuyên viên cao
cấp, một là sinh viên Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
mới ra trường.
Học viện Chính trị Quốc gia có 3 giáo viên trong đó có 2 thạc sỹ, một người đang
bảo vệ thạc sỹ ở nước ngoài.
Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn và Phát triển có 2 người, trong đó một
giáo sư và một thạc sỹ.
Số còn lại hiện đang công tác ở các cơ quan khác nhau như: Báo Sài gòn Times, Báo
Công an, Báo Điện ảnh, những người hiện làm công tác quản lý trong các trường Đại học.
Vài nét về đặc điểm Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn Thành phố Hồ Chí Minh:
Về đội ngũ cán bộ cũng còn có sự bất cập. Do bản thân xã hội học ở Việt Nam là
một ngành còn non trẻ, đội ngũ cán bộ còn rất mỏng cả về số lượng lẫn chất lượng, nhất
là ở phía Nam, vì vậy Khoa Xã hội học cũng không thoát khỏi tình trạng tương tự. Những
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cán bộ có kinh nghiệm giảng dạy thì mới được chuyển từ những ngành khoa học khác
sang, những cán bộ trẻ được đào tạo một cách chính quy thì chưa tích lũy được kinh
nghiệm và chưa được nâng cao về mặt chuyên môn. Trình độ ngoại ngữ của các giáo viên
nói chung còn thấp, trong khi đó tài liệu nghiên cứu và giáo trình bằng tiếng Việt lại
hiếm, vì vậy khả năng nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên giảng dạy xã hội học
rất bị hạn chế.
Đầu vào của công tác đào tạo cũng là sự bất cập nữa của sự nghiệp giáo dục đại
học nói chung cũng như của ngành xã hội học. Từ nhiều năm qua, vì nằm trong Trường
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nên đầu vào của Khoa Xã hội học luôn là khối C
(thí sinh thi văn sử địa). Trong khi đó, do đặc điểm của ngành, sinh viên cần học nhiều
toán xác suất -thống kê, tin học ứng dụng trong xã hội học… đồng thời ngành này cũng
đòi hỏi một trình độ tư duy lôgich. Chính vì vậy, sự khó khăn không phải chỉ đến với
những người tổ chức và thực hiện đào tạo, với những người được đào tạo, mà còn ảnh
hưởng đến uy tín cơ sở đào tạo cũng như nguồn nhân lực xã hội tương lai trong lĩnh vực
xã hội học. Đến lượt mình, các nhà xã hội học “hạn chế” này lại làm ảnh hưởng tới công
việc và sự tiến bộ chung của toàn thể xã hội. Cũng rất may năm nay, Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thêm khối D cho
đầu vào của một số ngành trong Trường, trong đó có xã hội học.
Trong công tác đào tạo theo từng mức độ khác nhau, Khoa cố gắng chú ý cả ba
lĩnh vực: lý luận, phương pháp luận, và những thao tác thực nghiệm. Để thực hiện điều
đó tuy lực lượng cán bộ còn mỏng nhưng Khoa đã tận dụng những tri thức, kinh nghiệm
của những chuyên gia trong lĩnh vực khoa học này nhưng thường là theo hình thức mời
từng cá nhân cụ thể.
Chương trình giảng dạy của Khoa dựa trên sự tranh thủ ý kiến của các giáo sư,
tiến sỹ, chuyên viên có kinh nghiệm trong và ngoài Trường. Hiện nay Khoa đang hoàn
thiện quá trình thống nhất đề cương chi tiết của các môn học thuộc về kiến thức đại
cương và chuyên ngành, tiến tới việc biên soạn giáo trình trong năm tới .
Xuất phát từ mục tiêu đào tạo cán bộ nghiên cứu và giảng dạy về khoa học nghiên
cứu về xã hội và tính chất thực nghiệm của ngành, ý thức được nhược điểm về sự cách
biệt giữa nghiên cứu và giảng dạy, Khoa Xã hội học đã rất chú trọng đến lĩnh vực nghiên
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cứu. Khoa đã mạnh dạn đăng ký và được chấp nhận nghiên cứu các đề tài cấp bộ (2 đề
tài), cấp thành phố (2 đề tài), những dự án (vừa thực hiện độc lập vừa kết hợp) do các tổ
chức nước ngoài tài trợ (8 dự án). Tuy nhiên, sự tham gia và nghiên cứu chưa đều trong
đội ngũ cán bộ mà thường tập trung vào những cán bộ trẻ, đồng thời tay nghề cũng không
đồng đều. Số giáo viên có thể độc lập chủ trì và thao tác các khâu của quá trình nghiên
cứu không nhiều. Số cán bộ trẻ nhiệt tình tham gia nghiên cứu thường chưa đủ trình độ
và kinh nghiệm để có thể đảm đương một vài công việc độc lập hay những chuyên đề của
một dự án.

Những việc chưa làm được
Sự cách biệt giữa nghiên cứu và giảng dạy, giữa các cơ sở đào tạo đại học gần
như thành truyền thống trong nền khoa học ở Việt Nam là cản trở không nhỏ cho sự
phát triển của ngành nói chung và các Khoa Xã hội học nói riêng. Điều đó làm giảm
khả năng mở ra những hoạt động trao đổi tri thức, kinh nghiệm, tài liệu, thông tin liên
lạc có liên quan đến các chuyên ngành của xã hội học cũng như các ngành khoa học
xã hội khác, giữa Khoa Xã hội học của trường và các thiết chế nói trên. Nó cũng làm
giảm thiểu khả năng tạo ra mạng lưới quan hệ đáp ứng nhu cầu thường xuyên được
tiếp cận, cập nhật và trao đổi thông tin khoa học giữa các nhà nghiên cứu và đào tạo
xã hội học, các nhà lập chính sách, những người làm công tác quản lý xã hội cũng như
lôi cuốn được sự tham gia của các nghiên cứu viên,giảng viên trẻ và các sinh viên.
Truyền thống đó cũng dẫn đến tình trạng nguồn kinh phí từ các cơ quan và tổ chức tài
trợ thường rót cho những cơ sở nghiên cứu mà ít chú ý đến những cơ sở đào tạo. Do
vậy, kinh phí dành cho nghiên cứu trong các các trường đại học thường rất hạn hẹp.
Các trường không đủ kinh phí cho toàn thể giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học.
Họ buộc lòng phải chọn lựa người có kinh nghiệm nghiên cứu hoặc lâu năm ở trong
nghề mới cho phép nhận vai trò chủ nhiệm đề tài khi tính đến khả năng nghiệm thu.
Không được phát huy tính chủ động, sáng tạo trong chuyên môn bằng việc nghiên cứu
khoa học, các cán bộ trẻ không có điều kiện ứng dụng các lí thuyết đã lĩnh hội được
vào việc giải thích những vấn đề xã hội đồng thời cũng không đưa được những kiến
thức thực tế vào trong bài giảng, làm cho buổi thuyết trình thêm sinh động và thiết
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thực. Chính vì thế lại càng tạo ra sự cách biệt về trình độ chuyên môn và năng lực
nghiên cứu giữa các thế hệ cán bộ.
Sách báo tư liệu, đặc biệt là giáo trình và sách tham khảo phục vụ cho công tác
giảng dạy đang còn thiếu về số lượng và thấp về chất lượng. Tuy không đòi hỏi phải có
những giáo trình chuẩn, phổ biến cho toàn quốc nhưng lĩnh vực này còn thiếu sự thống
nhất trong việc xác định những vấn đề trọng tâm trong chương trình hay bài giảng, phù
hợp với tình hình thực tế xã hội cấp bách của mỗi vùng cũng như mục tiêu đào tạo của
mỗi trường. Mặt khác, thực tế về lực lượng cán bộ xã hội học ở Việt Nam cho thấy do
nguồn kinh phí cho nghiên cứu từ phía nhà nước không nhiều, các cơ sở phải tranh thủ
những nguồn kinh phí từ phía các nhà tài trợ quốc tế. Vì vậy, những cán bộ nghiên cứu
có trình độ chuyên môn cao và bề dày về kinh nghiệm nghiên cứu thường “vướng” vào
những dự án được tài trợ từ phía quốc tế. Tuy nhiên, những dự án này thường hướng
vào những nghiên cứu ứng dụng. Khi trình sản phẩm, họ thường dừng lại ở mức độ báo
cáo phúc trình kết quả nghiên cứu. Việc chạy theo các dự án đã làm cho các nghiên cứu
viên không có thời gian nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng cũng như khái quát chúng
thành những quy luật chung nhất, tạo ra những lý thuyết mới trong bối cảnh xã hội Việt
Nam hoặc làm phong phú thêm hệ thống lý thuyết sẵn có của xã hội học thế giới, từ đó
xây dựng những giáo trình xã hội học Việt Nam đích thực- một điều trông đợi của
những người làm công tác đào tạo.
Trong khi đó, do nhu cầu về trình độ chuyên môn cao của xã hội, các trường đại
học thu nhận sinh viên vào càng đông, sự kích thích của các nguồn thu nhập từ giảng dạy
cũng đã dấy lên một phong trào “chạy sô giảng dạy” giữa các giảng viên của các trường
đại học, nhất là sức quyến rũ từ các lớp tại chức, từ những bài giảng cho đại học dân lập.
Điều đó làm cho các giáo viên không còn thời gian nghiên cứu tài liệu và thực tế để cập
nhật kiến thức, hoàn thiện giáo trình giảng.
Mục tiêu đào tạo của các cơ sở khác nhau không thống nhất: có trường quá chú ý
đến những vấn đề lý thuyết, thiếu thực hành, có trường trong chương trình đào tạo lại hơi
lẫn lộn giữa kiến thức xã hội học với phát triển cộng đồng và công tác xã hội … Chính
điều đó làm cản trở không ít đến sự liên kết trong công tác đào tạo trong khu vực phía Nam.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học.

www.ios.ac.vn

84

DiÔn ®µn ...

Những việc cần làm
- Trước hết cần có sự xích lại gần nhau giữa giới nghiên cứu và giới đào tạo, giữa
các cơ sở có liên quan đến ngành xã hội học. Điều này muốn thực hiện được không phải
chỉ liên quan đến bản thân các nhà xã hội học trong hai lĩnh vực mà còn liên quan đến
những người đứng đầu các cơ sở và sự điều chỉnh cả cơ chế làm việc. Đó là một triển
vọng khả thi vì xã hội học là một trong hai ngành hiện nay đang được quỹ Ford tài trợ để
thực hiện việc củng cố năng lực nghiên cứu và đào tạo cho cán bộ đồng thời tạo ra một
mạng lưới liên kết giữa các cơ quan nghiên cứu và đào tạo khác nhau cũng như các nhà
xã hội học khác nhau.
- Tổ chức những buổi giao lưu sinh hoạt khoa học, nhằm tập hợp lực lượng cán
bộ xã hội học trong các lĩnh vực, các cơ sở khác nhau, tạo điều kiện cho các thành viên
hiểu biết lẫn nhau và dễ dàng trao đổi những thông tin, kinh nghiệm, cũng như những
quan điểm của mình.
- Các cơ quan nghiên cứu nên mở rộng thành phần tham dự của các dự án nghiên
cứu đến với những người làm công tác đào tạo xã hội học, đồng thời các trường cũng cần
mời các chuyên gia có kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm tham gia vào công tác giảng dạy
trong trường đại học.
- Cần có những hình thức liên kết các nhà nghiên cứu và đào tạo về xã hội học
với mục đích xây dựng bộ giáo trình và sách tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo.
Trước mắt, cần tổ chức dịch một số giáo trình từ các nguồn khác nhau trên thế giới làm
tài liệu tham khảo, đồng thời có những chính sách khuyến khích các nhà khoa học đúc
kết những kết quả nghiên cứu về thực tiễn của các địa phương khác nhau, nhằm xây dựng
những bộ giáo trình xã hội học mang đặc thù Việt Nam. Coi việc viết giáo trình như một
đề tài nghiên cứu khoa học
- Lưu ý cập nhật những lý thuyết cũng như những phương pháp hiện đại đang
thịnh hành trên thế giới để tiến kịp với sự phát triển và tiến bộ xã hội.
- Tranh thủ nguồn tài trợ từ tất cả các tổ chức khác nhau để thực hiện mục tiêu
nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo cho cán bộ.
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- Các trường cần tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ được tham gia làm chủ nhiệm
một đề tài nghiên cứu nhỏ với thời gian ngắn để họ có điều kiện nâng cao năng lực
chuyên môn và phát huy tính chủ động sáng tạo của mình.
- Đối với Khoa Xã hội học, đề nghị nhà trường cho phép giữ lại ba sinh viên xuất
sắc nhất trong khóa 1996-2000; tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ của Khoa được học
ngoại ngữ tập trung để tranh thủ được các suất học bổng Cao học và Tiến sỹ do quỹ Ford
và các quỹ khác tài trợ; cho phép Khoa được liên kết với các cơ sở khác mở các lớp đào
tạo chuyên ngành ngắn hạn. …
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