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Nhu cầu học tập, vận dụng và phát triển
các quy tắc của phương pháp xã hội học
Lê Ngọc Hùng
Đặt vấn đề
Người đầu tiên trên thế giới, vào những năm 1830, nêu ra sự cần thiết phải áp dụng các
quy tắc của phương pháp khoa học khách quan trong nghiên cứu xã hội học là Auguste Comte 1 .
Nhưng lúc đó, Comte mới chỉ nói một cách chung chung về việc áp dụng quy tắc duy lý, quy tắc
thực chứng luận, quy tắc khoa học tự nhiên trong nghiên cứu về xã hội.
Người đầu tiên trên thế giới, vào những năm 1840, áp dụng thành công các quy tắc của
phương pháp khoa học trong nghiên cứu khoa học xã hội để xây dựng một học thuyết vĩ đại, góp
phần cải biến toàn bộ lịch sử loài người, là Karl Marx. Các quy tắc mà Marx áp dụng như phân
tích một cách hoàn toàn kinh nghiệm, khách quan, phê phán và trung thực 2 không dành riêng cho
xã hội học mà phổ biến cho các khoa học xã hội.
Người đầu tiên trên thế giới đã phác thảo cả một hệ thống “Các quy tắc của phương
pháp xã hội học” là Emile Durkheim. Các quy tắc đó được công bố trong cuốn sách cùng tên
xuất bản năm 1895 và ngay lập tức thu hút được sự quan tâm, chú ý, tranh luận và cuối cùng là
sự thừa nhận của cộng đồng khoa học ở Pháp và trên thế giới 3 .
Tại Việt Nam, khi tên gọi “điều tra xã hội học” đã trở nên quen thuộc và thông dụng như
hiện nay thì việc nghiên cứu và nhất là áp dụng các quy tắc của phương pháp xã hội học lại càng trở
nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Tại sao?
Tại sao cần các quy tắc của phương pháp xã hội học?
Có thể nêu một số câu trả lời như sau:
Thứ nhất, việc áp dụng các quy tắc của phương pháp xã hội học đã trở thành tiêu chuẩn
để phân biệt đâu là một nghiên cứu thực-xã hội học và đâu là một nghiên cứu giả - xã hội học.
Trong lĩnh vực hoá học, các nhà nghiên cứu đã tạo ra được một số hoá chất dùng để làm chất thử
xem chất khác là chất gì. Tương tự như vậy, có thể dựa vào các quy tắc của phương pháp xã hội
học để kiểm nghiệm xem một cuộc điều tra xã hội học đã đạt tới trình độ nào của xã hội học:
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không áp dụng quy tắc nào là trình độ rất thấp và áp dụng đầy đủ là trình độ rất cao. Tất nhiên,
những người ít am hiểu lĩnh vực chuyên môn thì khó biết được thực, giả và dễ lẫn lộn vàng thau.
Nhưng không vì thế mà các nhà xã hội học chuyên nghiệp lại có thể yên tâm, bằng lòng và chấp
nhận tình trạng như vậy. Do đó, cần phải tìm hiểu các quy tắc của phương pháp xã hội.
Thứ hai, khi xuất hiện càng nhiều cuộc điều tra xã hội học thiếu hoặc sai quy tắc của
phương pháp xã hội học thì nguy cơ tổn hại mà các cuộc điều tra đó gây ra sẽ càng lớn. Cái giá
phải trả hữu hình, rõ thấy nhất là sự lãng phí do các sản phẩm làm ra không đúng quy tắc khoa
học, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng khoa học. Cái giá phải trả vô hình, khó nhìn thấy
nhưng lại rất to lớn là sự suy giảm uy tín chuyên môn của xã hội học nói riêng và uy tín của khoa
học nói chung. Thật khó có thể tin dùng những phế phẩm khoa học do được sản xuất ra sai quy
tắc, hoặc không theo những chuẩn mực được cộng đồng xã hội học thế giới xây dựng và tuân thủ
nghiêm ngặt. Do đó, cần phải tìm hiểu quy tắc của phương pháp xã hội học.
Thứ ba, trong khi ở những trường đại học nổi tiếng thế giới, sinh viên 4 rất quan tâm
nghiên cứu và áp dụng nghiêm túc các quy tắc của phương pháp khoa học thì ở Việt Nam có vẻ
như sinh viên ít quan tâm làm như vậy. Bằng chứng rõ nhất là hơn 90% số sinh viên năm thứ ba,
thứ tư và học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành xã hội học chưa từng đọc cuốn sách
“Các quy tắc của phương pháp xã hội học” của Emile Durkheim – cuốn sách này đã được dịch và
xuất bản bằng tiếng Việt năm 1993. Trong số những người đã từng đọc, chỉ rất ít người đọc trọn
vẹn cả cuốn sách. Do đó, ít ra là để tránh tụt hậu, cần phải tìm hiểu các quy tắc của phương pháp
xã hội học.
Trong khi đó, đối lập với khuynh hướng “lý luận suông” đang xuất hiện một cực đoan là
khuynh hướng “thực tế mù quáng”, “tự nhiên chủ nghĩa” 5 . Cái quan niệm cho rằng cần phải tăng
cường dạy học những gì mà thực tế thị trường đòi hỏi, rằng cần phải đi thực tế (mà không cần lý
luận) là thủ phạm của khuynh hướng cực đoan này trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và sử dụng
cán bộ khoa học.
Theo tiêu chuẩn quốc tế, có thể nói những ai chưa đọc “Các quy tắc của phương pháp xã
hội học” thì chưa biết gì về xã hội học, càng chưa phải là nhà xã hội học. Trước tình hình như
vậy, có thể nêu “quy tắc của các quy tắc” ở đây là: cần phải học tập và áp dụng các quy tắc của
phương pháp xã hội học trong nghiên cứu và đào tạo xã hội học nói riêng và khoa học xã hội nói
chung. Các quy tắc đó là gì mà lại khẳng định mạnh mẽ như vậy?
Các quy tắc của phương pháp xã hội học là gì?
Câu trả lời tốt nhất ở đây là hãy tìm hiểu các quy tắc của phương pháp xã hội học mà
Durkheim đã viết rõ trong cuốn sách của ông. Các quy tắc đó gồm năm nhóm là: (1) nhóm quy
tắc quan sát các sự kiện xã hội, (2) nhóm quy tắc phân biệt cái bình thường và cái không bình
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“Sinh viên” được hiểu là người chuyên học tập, nghiên cứu khoa học, trừ những trường hợp cụ thể được
nêu rõ.
5
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khinh thường lý luận là con đường chắc chắn nhất đưa chúng ta đến chỗ suy nghĩ theo lối tự nhiên chủ
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thường, (3) nhóm quy tắc phân loại xã hội, (4) nhóm quy tắc giải thích các sự kiện xã hội và (5)
nhóm quy tắc đưa ra bằng chứng trong nghiên cứu xã hội học.
Thứ nhất, nhóm quy tắc quan sát các sự kiện xã hội xuất phát từ “Quy tắc đầu tiên và căn
bản nhất là coi các sự kiện xã hội như các sự vật” 6 và những quy tắc như: quy tắc nghiên cứu từ
bên ngoài, quy tắc phải gạt bỏ một cách có hệ thống tất cả các tiền-khái-niệm, quy tắc phân tích
một cách khô khan và lạnh lùng các sự kiện xã hội, quy tắc định nghĩa các sự vật để người ta biết
đó là vấn đề gì, quy tắc gạt bỏ các biểu hiện cá nhân, cá biệt. Ví dụ quy tắc nghiên cứu từ bên
ngoài được Durkheim nêu rõ là: “chúng ta phải nghiên cứu các hiện tượng xã hội trong bản thân
chúng, tách khỏi các chủ thể có ý thức đã thể hiện chúng; cần nghiên cứu chúng từ bên ngoài như
các sự vật bên ngoài; vì chúng hiện ra với chúng ta cũng chính là với tính chất đó” 7 và “Tình cảm
là đối tượng của khoa học chứ không phải là tiêu chuẩn của chân lý khoa học” 8 .
Nhóm quy tắc thứ nhất tạo nên cơ sở phương pháp luận để xã hội học trở thành một khoa
học khách quan giống như khoa học tự nhiên và một khoa học có vị trí tương đối độc lập tách
khỏi triết học, sử học, kinh tế học và tâm lý học. Ví dụ, theo nhóm quy tắc này, cần xác định đối
tượng nghiên cứu của xã hội học sao cho xã hội học có thể nghiên cứu một cách khách quan và
không trùng lặp với các bộ môn khoa học khác. Yêu cầu phương pháp luận như vậy hiện nay vẫn
còn có giá trị lý luận và thực tiễn bởi vì vẫn có một số quan niệm cho rằng đối tượng nghiên cứu
của xã hội học là hành vi xã hội, hành vi có tính khuôn mẫu của con người. Có thể nói định nghĩa
như vậy chưa tuân theo những quy tắc này và do đó có thể sẽ tạo ra nguy cơ làm cho xã hội học
bị mất đối tượng nghiên cứu khi phải tranh chấp với tâm lý học xã hội – một bộ môn khoa học rất
phát triển, chuyên nghiên cứu hành vi xã hội, hành vi có tính khuôn mẫu hay khuôn mẫu hành vi
của con người. Đấy là chưa kể tới màu sắc của chủ nghĩa hành vi, tâm lý học hành vi và do vậy là
sự tụt lùi trong cách định nghĩa xã hội học khi nhấn mạnh hành vi của con người.
Nhóm quy tắc thứ hai giúp phân biệt cái bình thường và cái không bình thường, tức là
“cái bệnh lý” trong xã hội. Nhóm này gồm những quy tắc như quy tắc số đông hay quy tắc thống
kê trung bình và quy tắc lịch sử cụ thể. Theo qui tắc trung bình, Durkheim định nghĩa sự kiện
bình thường là sự kiện trung bình, là các sự kiện thể hiện các hình thức chung nhất còn các sự
kiện khác là các hiện tượng bệnh hoạn hay bệnh lý 9 . Theo quy tắc lịch sử-cụ thể, sự kiện xã hội
bình thường và sự kiện xã hội bệnh lý đều cần phải được xem xét một cách khách quan trong
những điều kiện xã hội cụ thể, nhất định. Nhóm quy tắc này giúp xã hội học phát triển các chuyên
ngành như xã hội học tội phạm, xã hội học pháp luật, xã hội học về sự sai lệch xã hội.
Nhóm quy tắc thứ ba giúp phân loại các kiểu xã hội. Nhóm này gồm những quy tắc như:
phân loại xã hội dựa vào việc xác định xã hội đơn giản và dựa vào trình độ cấu tạo của xã hội.
Theo Durkheim, xã hội đơn giản là xã hội phân chia thành các xã hội khác, không chứa đựng các
xã hội khác, xã hội phức tạp là xã hội được tạo bởi các xã hội đơn giản. Theo quy tắc này, xã hội
học có bộ phận chuyên nghiên cứu cứu thành phần, cấu trúc của các kiểu, loại xã hội. Bộ phận tri
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Emile Durkheim. Các quy tắc của phương pháp xã hội học. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội - 1993. Tr. 41.
Emile Durkheim. Sđd. Tr. 54
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thức đó được Durkheim gọi là hình thái học xã hội 10 mà theo thuật ngữ của Comte là tĩnh học xã
hội.
Thứ tư, nhóm quy tắc giải thích sự kiện xã hội bao gồm quy tắc nhận biết sự kiện xã hội,
quy tắc tách nguyên nhân ra khỏi chức năng, quy tắc phi mục đích luận, quy tắc tìm nguyên nhân
ở sự kiện xã hội, quy tắc tìm hiểu chức năng xã hội, quy tắc hình thái học xã hội, quy tắc phân
biệt quan hệ nhân quả với quan hệ về trình tự thời gian. Ví dụ, quy tắc nhận biết sự kiện xã hội
cho biết, khác với sự kiện cá nhân, sự kiện xã hội đặc trưng bởi sự cưỡng chế của nó đối với mỗi
cá nhân tham gia sự kiện đó. Quy tắc tách nguyên nhân ra khỏi chức năng đòi hỏi khi giải thích
một sự kiện xã hội nhà nghiên cứu cần phải tìm ra “nguyên nhân hữu hiệu là nguyên nhân sản
sinh ra nó và chức năng mà nó hoàn thành” 11 . Quy tắc tìm nguyên nhân ở sự kiện xã hội cho biết:
“Nguyên nhân quyết định một sự kiện xã hội phải được tìm hiểu trong các sự kiện xã hội trước
chứ không phải trong cái trạng thái của ý thức cá nhân” 12 . Quy tắc tìm hiểu chức năng xã hội cho
biết: “chức năng của một sự kiện xã hội phải luôn luôn được tìm kiếm trong mối quan hệ mà nó
duy trì với một mục đích xã hội nào đó” 13 . Quy tắc này giúp nhà xã hội học tránh được quan niệm
nặng về tâm lý học khi xuất phát từ các đặc điểm tâm lý cá nhân để giải thích các đặc điểm của
đời sống xã hội, tức là giải thích cái toàn bộ bằng cái bộ phận; và tránh được quan niệm nặng về
sử học khi chỉ đóng khung sự giải thích trong những sự kiện “độc nhất vô nhị”, không lặp lại.
Như vậy, nhóm quy tắc thứ tư là cơ sở để xây dựng thuyết chức năng và phương pháp tiếp cận
chức năng rất thịnh hành trong nghiên cứu xã hội học.
Cuối cùng, thứ năm, là nhóm quy tắc đưa ra bằng chứng bao gồm quy tắc so sánh, quy
tắc phát hiện sự biến đổi kèm theo và quy tắc so sánh các loài xã hội. Nhóm các quy tắc này cho
phép nhà nghiên cứu đưa ra được sự giải thích xã hội học bằng cách “xác lập các mối quan hệ
nhân quả, dù cho đó là kết hợp một hiện tượng với nguyên nhân của nó, hay là ngược lại, kết hợp
một nguyên nhân với các kết quả có ích của nó” 14 . Quy luật nhân quả cho biết : “Luôn luôn có
một nguyên nhân phù hợp với một kết quả” 15 . Khi có nhiều nguyên nhân cho một kết quả thì có
nghĩa là có nhiều loại kết quả mà nhà nghiên cứu cần phân loại. Quy tắc phát hiện sự biến đổi
kèm theo cho biết: “Khi người ta đã chứng minh được rằng trong một số trường hợp nhất định,
hai hiện tượng đều biến đổi, cả hiện tượng này lẫn hiện tượng kia, người ta có thể chắc chắn rằng
người ta đang đứng trước một quy luật” 16 . Điều quan trọng nhất là với nhóm quy tắc này
Durkheim tin rằng xã hội học không thấp kém mà ngang bằng thậm chí còn phong phú, sinh động
hơn khoa học tự nhiên khi có thể gián tiếp thực nghiệm để có thể kiểm chứng được sự giải thích
xã hội học về mối quan hệ nhân quả.
Durkheim không nói rõ cách áp dụng các quy tắc trong một cuộc điều tra xã hội học.
Nhưng có thể thấy hai điều quan trọng sau đây: thứ nhất, cần áp dụng các nhóm quy tắc mà
Durkheim nêu ra trong một chu trình nghiên cứu khoa học để: xác định đối tượng nghiên cứu, lựa
10

Emile Durkheim. Sđd. Tr. 104.
Emile Durkheim. Sđd. Tr. 118.
12
Emile Durkheim. Sđd. Tr. 132.
13
Emile Durkheim. Sđd. Tr. 132.
14
Emile Durkheim. Sđd. Tr. 146.
15
Emile Durkheim. Sđd. Tr. 149
16
Emile Durkheim. Sđd. Tr. 154.
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chọn mẫu, thu thập thông tin từ các nhóm xã hội, xác lập quan hệ nhân quả và kiểm chứng giả
thuyết nghiên cứu (xem sơ đồ).
Sơ đồ. Các nhóm quy tắc và chu trình nghiên cứu khoa học xã hội

Nhãm quy t¾c 1:
X¸c ®Þnh ®èi
t−îng

Nhãm quy t¾c 5:
KiÓm chøng

Nhãm quy t¾c 2:
Lùa chän mÉu
nghiªn cøu

Chu tr×nh
nghiªn cøu
khoa häc

Nhãm quy t¾c 3:
Thu thËp th«ng tin

Nhãm quy t¾c 4:
Gi¶i thÝch nh©n
qu¶

Thứ hai, cần phát triển các quy tắc trên các cấp độ khác nhau là: các quy tắc của phương
pháp tiếp cận lý thuyết, các quy tắc của phương pháp tiếp cận đối tượng nghiên cứu và các quy
tắc của phương pháp ứng xử trong nghiên cứu khoa học 17 .
Tóm lại, các quy tắc của phương pháp xã hội học lúc đầu được chính Durkheim nêu ra và
cùng các đồng sự áp dụng thành công trong việc làm cho xã hội học thực sự trở thành một khoa
học khách quan có vị trí và vai trò xứng đáng trong hệ thống các khoa học và trong xã hội 18 .
Riêng Durkheim đã áp dụng các quy tắc của phương pháp xã hội học trong công trình nghiên cứu
về “Sự tự tử” mà ông cho xuất bản vào năm 1897 và công trình “Các hình thức sơ đẳng của đời
sống tôn giáo” xuất bản năm 1912. Từ đó đến nay các quy tắc của phương pháp xã hội học đã trở
thành các quy tắc “kinh điển” không chỉ của xã hội học mà đối với các khoa học khác như nhân
học xã hội 19 . Khắp nơi trên thế giới các thế hệ sinh viên chuyên ngành vẫn còn phải tìm hiểu, học
tập, xây dựng, phát triển và áp dụng các quy tắc của phương pháp xã hội học để thực sự làm khoa
học xã hội theo nghĩa đích thực của nó. Với tinh thần như vậy, có thể dự báo rằng: các quy tắc
của phương pháp xã hội học sẽ là một loại sự kiện xã hội buộc nhiều sinh viên Việt Nam phải
quan tâm tìm hiểu, học tập và vận dụng một cách nghiêm túc hơn trong quá trình nghiên cứu khoa
học và phát triển tri thức xã hội học.
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