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Lời đề tựa

Tính năng động của khu vực tư nhân và kinh tế phi chính thức, Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu, sự ổn định và 
biến đổi đương đại của các cấu trúc xã hội và các bản sắc là ba chủ đề trọng tâm trong hợp tác Việt-Pháp về khoa 
học xã hội kể từ tháng 11 năm 2004. Do Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) triển khai, dự án Quỹ Đoàn kết Ưu tiên 
về Khoa học xã hội  phát triển 10 chủ đề nghiên cứu theo ba trục này. Hoạt động đào tạo các nhà khoa học Việt 
Nam về các phương pháp tiếp cận mới, thiết lập mạng lưới khoa học và xuất bản ấn phẩm là mảng hoạt động 
và mục tiêu thứ hai của dự án. Trong sáu tháng đầu năm 2009, dự án đã giới thiệu những ấn phẩm rất đa dạng 
về những chuyên ngành chính của khoa học xã hội, nhân văn và kinh tế. Việc xuất bản cuốn sách về Việt Nam 
gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và Tuyển tập các bài viết về nhân học phát triển của Jean-Pierre Olivier 
de Sardan đã đạt được thành công lớn trong giới giảng viên và các nhà nghiên cứu Việt Nam. Khoá học mùa hè 
về khoa học xã hội « Khoá học Tam Đảo 2007 » đã hoàn thiện chương trình sáng tạo khoa học phong phú này; 
cuốn kỷ yếu của Khoá học xuất bản tháng 11 năm 2008 đã được tái bản ngay đầu năm sau. Đáp ứng mong đợi 
của các học viên, cuốn sách « Những phương pháp tiếp cận mới ứng dụng trong phát triển » đã được biên soạn 
như một sự tiếp nối lô gic sau khóa học đầu tiên; đó cũng minh chứng cho những nỗ lực tích cực của Viện Khoa 
học Xã hội Việt Nam (ASSV) và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

« Khoá học Tam Đảo 2008 »

Trong hai ngày đầu là phiên toàn thể tổ chức tại Viện Khoa học Xã  hội Việt Nam, năm bài thuyết trình của các 
chuyên gia quốc tế đã đề cập đến các chủ đề phương pháp luận, nghiên cứu và phát triển dưới nhiều khía cạnh 
khác nhau như kinh tế, xã hội-nhân học, địa lý và thống kê. Tại Tam Đảo, ba lớp học chuyên đề đã được tổ chức 
trong thời gian một tuần: 
•  Lớp học chuyên đề 1. Phân tích dữ liệu cấp độ  2: củng cố và ứng dụng phân tích thị trường việc làm và khu 

vực phi chính thức Việt Nam;
•  Lớp học chuyên đề 2. Đào tạo về xã hội-nhân học: các phương pháp và sự linh hoạt, điều tra thực địa và tổ 

chức thu thập số liệu;
•  Lớp học chuyên đề 3. Hệ thống thông tin địa lý ứng dụng vào ngành khoa học xã hội và nhân văn: 

thực hành. 

Ba bộ phim tài liệu mang tính dân tộc học do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, Bảo tàng Quai Branly và 
Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội cung cấp đã được trình chiếu tại Tam Đảo vào các tối thứ hai, ngày 14 và thứ ba 
ngày 15 tháng 7. Những bộ phim này giới thiệu những công trình nghiên cứu đầu tiên do Georges Condominas 
thực hiện về Cao nguyên miền Trung Việt Nam, tại làng Sar Luk, năm 1948, tại các gia đình người Mnong Gar:
- « Xa lạ là chuyện thường ngày », đạo diễn Jean Lallier, France 2, CNRS Audiovisuel, Ecouter Voir – Setraco, 

Les films d’Ici, 1996 (9 phút);
- « Tạm biệt Việt Nam », đạo diễn Pierre Chappat, trích từ « Métropolis », Arte France, Métropolis, 2006 

(12 phút);
- « Sarluk, công việc và ngày tháng của một ngôi làng của người Mnong Gar ở Việt Nam », Cedrasemi CNRS-

EHESS, 1984 (28 phút).

Bộ phim « Phong cảnh nông thôn. Bao quát nông thôn Madagascar 1995-2000 » cũng được trình chiếu vào thứ 
tư ngày 16 tháng 7. Do Viện Nghiên cứu Phát triển, Cơ quan Hợp tác của Pháp và Liên minh châu Âu cùng phối 
hợp với Viện Thống kê Madagascar, bộ phim được giải thích rõ hơn tại Tam Đảo qua những bình luận của François 
Roubaud và Mireille Razafindrakoto, đã cho phép những người xem khám phá hoạt động của bốn trung tâm quan 
sát thống kê nông thôn tiêu biểu về các vấn đề nông nghiệp của Madagascar. 

1	 Được	Bộ	Ngoại	giao	Pháp	tài	trợ,	dự	án	FSP2S	mang	tên	«	Hỗ	trợ	nghiên	cứu	những	thách	thức	trong	chuyển	đổi	kinh	
tế	và	xã	hội	ở	Việt	Nam	»	được	xây	dựng	bởi	Bruno	Paing	(Đại	sứ	quán	Pháp)	và	Olivier	Tessier	(ÉFEO,	nhà	nhân	học)	
cũng	đồng	thời	là	người	đảm	nhận	vai	trò	điều	phối	dự	án	đến	31/8/2006.	Từ	01/9/2006	đến	khi	kết	thúc	dự	án	vào	7/5/2009,	
dự	án	do	Stéphane	Lagrée	(nhà	địa	 lý)	điều	phối.	Để	biết	 thêm	thông	tin,	chúng	tôi	mời	độc	giả	thăm	các	trang	web	:

	 http//www.ambafrance-vn.org/	và	http//www.efeo.fr/



Khoá học mùa hè đã quy tụ hơn 50 nhà nghiên cứu là thành viên của 10 nhóm nghiên cứu thuộc dự án FSP2S 
và tới từ nhiều tỉnh/thành của Việt Nam như Lào Cai, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. 

Cuốn kỷ yếu « Khoá học Tam Đảo 2008 » được in song ngữ Pháp - Việt1. Cuốn kỷ yếu giới thiệu các bài viết của 
các diễn giả và nội dung ghi âm của phiên toàn thể và các lớp học chuyên đề. Tiếp theo các bài phát biểu là nội 
dung thảo luận với các đại biểu tham dự. Các bài đọc cũng được đưa vào nhằm bổ sung và đi sâu hơn vào các 
chủ đề đã đề cập. Danh sách các học viên tham dự được in sau mỗi lớp học chuyên đề nhằm tạo điều kiện cho 
việc thiết lập mạng lưới khoa học; tiếp theo là danh sách các giảng viên. Phần tổng hợp những đánh giá Khoá học 
được giới thiệu ở cuối cuốn kỷ yếu. Kèm theo cuốn kỷ yếu là một đĩa CD rom chứa toàn bộ tài liệu của khoá học 
(và bộ phim tài liệu “Tiền nước”). 

Dựa trên những ý kiến đánh giá năm 2007, cuốn kỷ yếu lần này có những điểm mới : có sự tham gia của các giảng 
viên Việt Nam tại phiên toàn thể và lớp học chuyên đề về hệ thống thông tin địa lý; trình chiếu tại Viện Khoa học 
Xã hội Việt Nam bộ phim của Christian Lallier về một dự án nước sạch tại Mali – “Tiền nước” – làm đề dẫn cho bài 
thuyết trình của Alain Henry về những thực tiễn và những quan ngại trong các dự án phát triển; tổ chức một lớp 
chuyên đề tại làng thuộc chân núi Tam Đảo; biên tập viên chèn những lời chú giải để giúp hiểu rõ hơn.   

Xin cảm ơn các báo cáo viên của phiên toàn thể và các lớp học chuyên đề vì chất lượng công việc đã thực hiện, 
anh Nguyễn Hữu Chí (nghiên cứu sinh về kinh tế thuộc dự án FSP2S, Đại học Kinh tê quốc dân Hà Nội), chị 
Lê Thu Hương (nghiên cứu sinh về xã hội-nhân học, Đại học Genève), anh Emmanuel Pannier (nghiên cứu sinh 
về nhân học, Đại học Provence). Cảm ơn đội ngũ biên, phiên dịch do anh Dương Nguyễn Quốc Vinh phụ trách, 
chị Lê Kim Quy, chị Trần Phương Thảo, chị Lê Thanh Mai, anh Nguyễn Kim Hiền và chị Lê Thu Hương.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các giảng viên vì chất lượng khoa học và sư phạm trong suốt khoá học: 
Jean-Pierre Cling, Christian Culas, Alain Henry, Lê Thắng, Ludovic Lebart, Phạm Văn Cự, Marie Piron, Mireille 
Razafindrakoto, François Roubaud và Olivier Tessier.

« Khoá học Tam Đảo 2008 » được đồng tài trợ bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD-Ban Hỗ trợ và Đào tạo) 
và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF). Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan nêu trên vì sự tin tưởng và 
hỗ trợ cho hoạt động khoa học này. 

Cuối cùng, chúng tôi vui mừng thông báo đến các độc giả « Khoá học Tam Đảo » lần thứ ba sẽ diễn ra từ 18 đến 
26 tháng 9 năm 2009. Khoá học sẽ xoay quanh chủ đề « Cuộc chiến chống nghèo đói: các phương pháp tiếp cận 
đa ngành ». Khoá học lần thứ ba liên tiếp này nhận được sự ủng hộ của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Cơ quan 
Phát triển Pháp AFD, IRD, AUF, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS và EFEO. 

Nhóm điều phối dự án FSP2S
Trần Thị Lan Anh
Stéphane Lagrée

1	 Cuốn	kỷ	yếu	này	giữ	nguyên	chính	tả	tên	riêng	tiếng	Việt	;	các	bài	thuyết	trình	của	các	giảng	viên,	các	bài	đọc	cũng	như	phần	
tiểu	sử	không	được	chỉnh	sửa.	



Khai mạc

Kính thưa ông Michel Flesch, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam,

Kinh thưa ông Jacques Boulègue, Đại diện Viện nghiên cứu phát triển Pháp tại Việt Nam,

Kính thưa ông Pierre Le Mire, Giám đốc châu Á Thái Bình Dương, Tổ chức Đại học Pháp ngữ,

Thưa các vị giảng viên và học viên Pháp và Việt Nam

Các bạn học viên Pháp và Việt Nam thân mến,

Thưa quý bà, quý ông,

Cách đây đúng một năm, tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam, cơ quan chủ quản của dự án Hỗ trợ nghiên cứu 
những thách thức của sự chuyển đổi kinh tế và xã hội ở Việt Nam do Quỹ Đoàn Kết ưu tiên FSP, Bộ Ngoại giao 
Pháp, Chính phủ Pháp tài trợ, Khóa học mùa hè về Khoa học xã hội lần đầu tiên được tổ chức và thành công 
hết sức tốt đẹp. Nối tiếp thành công của Khóa học đầu tiên, năm nay, năm 2008, đúng một năm sau khóa học 
thứ nhất, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và văn phòng dự án đã có nhiều cố gắng tìm kiếm các nguồn kinh phí 
ngoài dự án để có thể tổ chức Khóa học mùa hè lần thứ hai tại đây hôm nay. 

Như chúng ta đã biết, khóa học này sẽ kéo dài từ ngày 11 đến 19 tháng 7 năm 2008 với những nội dung rất 
phong phú, vừa phát triển những kết quả đã học được trong khóa học thứ nhất, vừa học thêm những phương 
pháp luận ứng dụng trong khoa học xã hội do những giảng viên Pháp và Việt Nam giới thiệu và đi sâu về các 
chuyên đề cụ thể trong đó có những chuyên đề thiên về lý luận và những chuyên đề tạo điều kiện cho chúng ta 
học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu điều tra điền dã trong xã hội học và nhân học. 

Thay mặt Viện Khoa học xã hội Việt Nam chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đại sứ quán Pháp, Viện nghiên cứu 
phát triển Pháp tại Việt Nam, cơ quan đại học Pháp ngữ, các đồng nghiệp Pháp và Việt Nam, đồng thời nhiệt liệt 
hoan nghênh toàn thể các bạn học viên đến từ khắp nơi.

Xin chúc sức khỏe các quý vị và chúc khóa học thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn.

Trần Đức Cường
Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Xã hội Việt Nam



Kính thưa ngài Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,  

Kính thưa các diễn giả,

Các bạn học viên thân mến,

Cách đây 1 năm, cũng tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đã khai giảng Khóa học mùa hè đầu tiên trong khuôn 
khổ Dự án FSP Khoa học xã hội. 

Những đánh giá của học viên và giáo viên đều cho thấy Khóa học mùa hè 2007 đã đáp ứng được sự mong đợi 
của mọi người. Kỷ yếu « Khóa học Tam Đảo » được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Pháp là một bằng chứng về 
chất lượng của khóa đào tạo. Chúng tôi rất vui mừng về điều đó.  

Dự án FSP Khoa học xã hội, gọi tắt là FSP2S, đề xuất nhiều hoạt động đào tạo và xây dựng mạng lưới nghiên cứu 
khoa học, đặc biệt dưới hình thức cấp học bổng cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ để thực hiện các chuyến nghiên 
cứu tại Pháp và Việt Nam. Bên cạnh đó, việc tổ chức Khóa học  mùa hè khẳng định ưu tiên chung của chúng ta 
là: giúp các sinh viên và các cán bộ khoa học tương lai của Việt Nam nắm bắt được các phương pháp tiếp cận 
khoa học cần thiết để hiểu rõ thực tiễn xã hội.  

Trên tinh thần ấy, Khóa học mùa hè 2008 đề cập những nội dung đào tạo đa ngành về các phương pháp luận 
được áp dụng trong nghiên cứu các vấn đề phát triển xã hội và nhân văn. Chúng tôi hy vọng khóa học này sẽ 
giúp các bạn học viên nắm vững hơn các công cụ điều tra và xử lý thông tin định tính cũng như định lượng.  

Khóa học này được tổ chức theo hai hình thức bổ sung cho nhau giống như mô hình khóa học 2007: phiên học 
toàn thể tại Hà Nội và các lớp học chuyên đề tại Tam Đảo. Sở dĩ có sự tiếp tục này vì chúng tôi tin tưởng vào hiệu 
quả của mô hình tổ chức, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi và hình thành mạng lưới nghiên cứu 
khoa học.  

Chúng tôi xin bày tỏ sự hài lòng, một phần vì sự tiếp nối của các chủ đề nghiên cứu được củng cố và cũng vì 
sự trở lại của các giáo viên Pháp đến từ Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD), Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc 
gia (CNRS) và Trường Viễn đông Bác cổ (EFEO). Mặt khác, tôi cũng rất vui mừng được biết các nhà khoa học 
Việt Nam cũng tham gia giảng một lớp học chuyên đề về những đóng góp của hệ thống thông tin địa lý trong 
các lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội.  Tôi cũng muốn nhấn mạnh tới khía cạnh « thực hành điền dã », cũng là 
chủ đề của một lớp chuyên đề khác trong khóa học lần này. Chính điều này tạo nên sự độc đáo của khóa học. 
Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng khóa đào tạo sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn các khái niệm về phương pháp luận và 
ứng dụng chúng trong thực tiễn.  

Những nội dung chương trình của khóa học cũng được bổ sung thêm thông qua việc chiếu các bộ phim tài liệu 
khoa học mang tính sư phạm: một bộ phim về Mali do Cơ quan Phát triển Pháp thực hiện và một bộ phim khác 
về các tổ chức quan sát thống kê nông thôn tại Madagascar do Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp giới thiệu. 

Việt Nam và Pháp vốn có một truyền thống hợp tác trao đổi trong lĩnh vực khoa học xã hội, bằng chứng là những 
ảnh hưởng sâu sắc đối với Việt Nam của các nhà nghiên cứu và trí thức Pháp như nhà địa lý Pierre Gourou, nhà 
dân tộc học Georges Condominas hay nhà xã hội học Pierre Bourdieu. Danh sách này còn rất dài nhưng tôi chỉ 
xin kể ra một vài tên tuổi nổi tiếng nhất. Sự có mặt ngay từ những năm 1990 của trường Viễn Đông Bác cổ Pháp 
tại Việt Nam cũng là một minh chứng cho truyền thống trao đổi giữa hai nước. Khóa học mùa hè Tam Đảo góp 
phần duy trì truyền thống hợp tác này và mở ra cho chúng ta cánh cửa hướng tới một sự hợp tác được cơ cấu 
chặt chẽ hơn. 

Tôi xin chúc khóa học thành công tốt đẹp. 

Xin cảm ơn các quý vị. 

Michel Flesch
Tham tán Hợp tác văn hóa - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam



Các bạn thân mến,

Hiểu một xã hội, thực hiện các nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội đòi hỏi phải liên tục cập nhật kiến 
thức và kỹ năng. Vì thế, đào tạo thường xuyên là nhiệm vụ cấp thiết của các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch 
định chính sách. 

Lợi thế của một khóa học hè là tập hợp được nhiều người tại một địa điểm thích hợp trong những điều kiện thuận 
lợi cho phép họ dành trọn vẹn thời gian của mình cho đối thoại giữa giáo viên và học viên. 

Chỉ có một điều đáng tiếc nhỏ duy nhất ở Khóa học mùa hè tổ chức lần thứ 2 trong khuôn khổ dự án FSP khoa 
học xã hội là: không có được sự cân bằng nam - nữ: trong số 10 giáo viên tham gia giảng dạy (8 nam và 2 nữ). 
Có lẽ chúng ta nên nghĩ tới việc cải thiện tình hình trong các khóa học sau không chỉ để làm đẹp dữ liệu thống 
kê và đáp ứng mong muốn chính đáng về bình đẳng giới (nhưng chưa quy định thành luật). 

Nhân dịp này, xin có đôi điều giới thiệu về Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) trong bối cảnh hiện nay của khoa học 
xã hội và khoa học kinh tế. 

Thoả thuận 4 năm về mục tiêu nghiên cúu cho giai đoạn 2006-2009 của IRD đưa ra chủ đề ưu tiên là « các chính 
sách công về xóa đói giảm nghèo và phát triển ». Các hoạt động được IRD và các đối tác triển khai trong khuôn 
khổ dự án FSP2S hoàn toàn phù hợp với mục tiêu ưu tiên đó. Chủ đề này được nghiên cứu ở khu vực Đông Nam 
Á, đặc biệt tại Việt Nam và cũng là vấn đề xuất phát từ thực tế Việt Nam. IRD là một trong số các viện nghiên cứu 
đồng ý với lập luận coi Việt Nam là một ví dụ điển hình về một quốc gia đã biết chấp nhận những thách thức khó 
khăn trong phát triển và đấu tranh với nghèo đói để từ đó có thể rút ra những kết luận có giá trị phổ biến rộng 
hơn là phạm vi khu vực.

Bộ trưởng phụ trách Đàp tạo Đại học và Nghiên cứu Pháp, bà Valérie Pécresse và Quốc vụ khanh Hợp tác, ông 
Alain Joyandet, mỗi người đều đã từng có cuộc trao đổi cách đây không lâu với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục 
và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Các nhà lãnh đạo hai nước đều rất quan tâm đến vấn đề đào tạo, đặc 
biệt là đào tạo cán bộ. 

Sẽ rất hay nếu nội dung kiến thức được trình bày trong các khóa học hè của dự án FSP2S có thể trở thành cơ sở 
cho một chương trình giảng dạy chung được áp dụng ở Việt Nam và Pháp. Để hướng tới mục tiêu này, cần khởi 
động các hoạt động chuẩn bị và trao đổi với các giảng viên đại học để có thể tìm ra các phương thức cho phép 
biến hình thức đào tạo này thành một chương trình đào tạo đại học chính qui.

IRD cũng đảm nhận vai trò chủ tịch Hiệp hội các cơ sở Nghiên cứu và Phát triển gọi tắt là AIRD, với các thành 
viên sáng lập là các cơ sở nghiên cứu như : CIRAD, CNRS, INSERM, Viện Pasteur, IRD et Hội nghị Hiệu trưởng 
các trường Đại học Pháp. Sắp tới, INRIA, Cemagref và INRA cũng sẽ gia nhập hiệp hội. Việc tiếp tục tài trợ cho 
các đối tác Việt Nam để tham gia các hoạt động đào tạo được triển khai trong khuôn khổ các chương trình của 
dự án phải được đảm bảo bởi AIRD. Các nhà nghiên cứu của IRD và các đối tác Pháp cũng như Việt Nam cần 
lưu tâm tới vấn đề này. 

Thông điệp cuối cùng mà IRD muốn chuyển tới các bạn, đó là cần phải có một tầm nhìn khu vực trong các hoạt 
động đào tạo và nghiên cứu. Quá trình chuyển đổi từ song phương sang đa phương không hề dễ dàng và thường 
gặp nhiều trở ngại. Các bạn phải chứng tỏ quyết tâm và sự kiên định của mình để đáp ứng đòi hỏi phát triển mở 
rộng mà ba bộ trưởng Pháp và Việt Nam đã đặt ra và tôi cũng đã nhắc tới cách đây ít phút. 

Xin chúc khóa học thành công tốt đẹp! 

Jacques Boulègue
Đại diện của Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) tại Việt Nam

 



Kính thưa Ngài Phó chủ tịch,

Kính thưa Ngài Tham tán Đại sứ quán Pháp, 

Kính thưa các quí vị đại biểu,

Các bạn Việt Nam thân mến,

Các bạn cán bộ nghiên cứu và giảng viên đại học thân mến,

Là một giáo viên luật, tôi đã dành phần lớn hoạt động nghề nghiệp của mình cho lĩnh vực khoa học xã hội. Tôi 
nghĩ rằng đây quả thực là một lĩnh vực không thể bỏ qua trong nghiên cứu tiếp cận sự phát triển của một đất 
nước. Nếu các ngành khoa học “cơ bản” có một vai trò quan trọng thì việc nghiên cứu và hoàn thiện bộ máy của 
xã hội cũng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển. 

Các hoạt động được triển khai trong khuôn khổ khóa học này, theo tôi, là hoàn toàn phù hợp với mong muốn của 
chính phủ Việt Nam khi đưa ra kế hoạch đào tạo 20.000 tiến sĩ từ nay đến năm 2020. Điều này đòi hỏi phải tiếp 
thu và áp dụng một cách tiếp cận khoa học vừa chặt chẽ vừa linh hoạt trong nghiên cứu. Quả thật, cần phải có 
tầm nhìn đa ngành, không bao giờ được bó hẹp trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà trái lại phải bao quát 
hơn về vạn vật. Quá trình học hỏi này chỉ có thể thực hiện được trong một khoảng thời gian dài và tạo nên thế 
mạnh cho phép chúng ta với tư cách là nhà nghiên cứu hay giảng viên, có thể tự hào về các giá trị phẩm chất của 
mình bên cạnh các cố vấn khác mà các chính phủ có thể có: sự độc lập, sự phổ biến toàn cầu và sự nghiêm túc 
về mặt khoa học của chúng ta. Điều đó làm nên sự cần thiết của chúng ta, đối với học sinh cũng như các tổ chức 
nhà nước và các nhà hoạch định chính sách muốn tham khảo ý kiến tư vấn của chúng ta. 

Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), mỗi khi có thể, luôn ủng hộ và tham gia đồng tài trợ cho các hoạt động khoa 
học như thế này. Vì vậy trong khuôn khổ sự kiện này, chúng tôi đã tham gia hợp tác cùng với Đại sứ quán Pháp 
và Viện nghiên cứu Phát triển. Cùng phối hợp với nhau, chúng tôi có thể hoạt động hiệu quả hơn và tất nhiên là 
phải có sự hỗ trợ không thể thiếu của các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam. 

Tại Việt Nam, sau khoảng mười năm tập trung trợ giúp cho sự phát triển của đào tạo cử nhân,  AUF đã quyết định 
chuyển hướng hỗ trợ cho đào tạo thạc sĩ và các cơ sở đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Pháp trong khu vực. Chúng tôi 
rất phấn khởi khi trong khuôn khổ các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học hay ngay trong nhóm các nhà nghiên 
cứu sử dụng tiếng Pháp, chúng tôi có thể đóng góp giúp tổ chức  các cuộc trao đổi tiếp xúc hay triển khai các 
dự án chung của các giáo viên - các nhà nghiên cứu đến từ nhiều nước khác nhau, đặc biệt là của các nhà khoa 
học đại diện cho các trường Đại học châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cách tiếp cận dựa trên quan 
hệ đối tác và mang tính khu vực này rất quan trọng đối với chúng tôi. Chính vì lý do này, tôi rất vui khi được tham 
gia đóng góp cho sự phát triển các cơ sở đào tạo tiến sĩ này của khu vực. 

Vì vậy, tôi xin được bày tỏ niềm vui thực sự của mình khi được tham gia vào sự kiện này.  

Uy tín của những người tham gia vào khóa học này, học viên cũng như giáo viên, là dấu hiệu cho những kết quả 
tốt đẹp giống như khóa học năm ngoái. 

Tôi chúc các bạn sẽ có những cuộc thảo luận sôi nổi.

Pierre Le Mire
Giáo sư Đại Học Paris I (Panthéon-Sorbonne)

Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) 



Bản đồ vị trí Tam Đảo

Ranh giới tỉnh
Tam Đảo
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Jean-Pierre Cling, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud – IRD-DIAL
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Đánh giá các chính sách công với mục tiêu chính là 
thông tin việc đưa ra quyết định, là một trong những 
thách thức chính của khoa học xã hội hiện nay. Lĩnh 
vực nghiên cứu này đặt ra những thách thức to lớn 
về phương pháp luận mà hiện vẫn chưa hoàn toàn 
vượt qua được. Nhìn chung, câu hỏi chính cần phải 
giải đáp là “điều gì sẽ diễn ra (đã diễn ra) nếu chính 
sách, chương trình hay dự án không được triển khai?”. 
Khi đó, khó khăn nằm ở việc lựa chọn một kịch bản 
tham chiếu (một “kịch bản đối chứng”) để đối chiếu 
với chính sách có liên quan nhằm đánh giá những tác 
động quan sát được hay những tác động kỳ vọng. 
Trong những năm vừa qua, đã có những tiến bộ đáng 
kể trong lĩnh vực này.
Bài trình bày của chúng tôi gồm hai phần. Trong phần 
đầu, chúng tôi mô tả các phương pháp đánh giá sau 
(tức sau khi các chính sách được triển khai) có áp dụng 
các phương pháp kiểm nghiệm hay bán kiểm nghiệm 
truyền thống trong y học. Phần hai sẽ đề cập đến đánh 
giá trước (tức trước khi các chính sách được triển khai) 
và lấy ví dụ về đánh giá tác động của việc Việt Nam 
gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thông 
qua các mô hình kinh tế vĩ mô kết hợp với các mô hình 
mô phỏng vi mô. 

(Nội dung tách băng)

Xin chào. Tôi là François Roubaud, thành viên nhóm 
IRD-DIAL ở Việt Nam với hai đại diện khác cũng có 
mặt tại đây hôm nay là Mireille Razafindrakoto và Jean-
Pierre Cling. Jean-Pierre Cling sẽ tiếp lời tôi và giới thiệu 
về đánh giá trước (ex ante) các chính sách công. 
Chúng tôi sẽ bắt đầu phiên toàn thể này bằng việc giới 
thiệu tóm tắt các phương pháp đánh giá tác động của 
các chính sách công. Nội dung giới thiệu chỉ mang tính 
chất đề dẫn vì đây là lĩnh vực rất rộng và có nhiều vấn 
đề đặt ra về mặt kỹ thuật cũng như chính sách. 
Có hai nhóm phương pháp đánh giá “nghiêm khắc” 
các chính sách hay các chương trình. Đánh giá được 
gọi là đánh giá sau (ex post) được thực hiện sau khi 
các chính sách đã được triển khai còn đánh giá được 
gọi là đánh giá trước thường được thực hiện trước khi 
triển khai các chính sách để nghiên cứu các khả năng 
lựa chọn cũng như hệ lụy của chúng. 
Đối với từng trường hợp, chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu 
một cách đơn giản nhất những nguyên tắc phương 
pháp luận, thách thức cũng như hạn chế của từng 
phương pháp tiếp cận. 
Trong trường hợp đánh giá trước, chúng tôi may mắn 
khi có thể minh hoạ phần thuyết trình của mình bằng 
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một nghiên cứu cụ thể về Việt Nam liên quan đến tác 
động tới thu nhập và phân phối thu nhập của việc gia 
nhập WTO gần đây. 
Trong trường hợp đánh giá sau, nhóm phương pháp 
này tiếc thay không tồn tại hay còn sơ khai ở Việt Nam. 
Nếu Khóa học Tam Đảo tiếp tục được tổ chức, chúng 
tôi hy vọng sang năm sẽ giới thiệu với các bạn kết quả 
thu được trong khuôn khổ chương trình xóa đói giảm 
nghèo tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi mang tên 
Chương trình 135. Nhóm chúng tôi tham gia đánh giá 
tác động của Chương trình này. 

Nhu cầu đánh giá chính sách ngày càng 
gia tăng

Hiện nay nhu cầu đánh giá chính sách ngày càng 
lớn. 
Dường như ngay lập tức xuất hiện một câu hỏi trọng 
tâm: Các chính sách phát triển, đặc biệt là các chính 
sách xóa đói giảm nghèo có tác động gì? Cho tới 
nay, các nhà kinh tế và các nhà nghiên cứu nói chung 
thường không có nhiều điều để nói và không có lời giải 
đáp mang tính khoa học cho câu hỏi giản đơn này. Từ 
vài năm trở lại đây, vấn đề đánh giá trở thành trọng 
tâm trong các chính sách. Người ta nhận thức được sự 
cần thiết phải đánh giá tác động của hàng tỷ đô-la chi 
cho viện trợ phát triển: liệu chính sách có được triển 
khai hiệu quả không? Những chính sách này có tác 
động gì? Liệu có cần hướng viện trợ vào những lĩnh 
vực khác? Các phương thức triển khai và giải ngân liệu 
có phù hợp? 
Công tác đánh giá được chú trọng trong các sáng kiến 
quốc tế mới như Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ hay 
các tài liệu chiến lược về xóa đói giảm nghèo. Đây là 
sáng kiến được cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế ủng 
hộ và hơn 60 quốc gia trên thế giới, trong số các quốc 
gia đang phát triển, có cả các quốc gia nghèo nhất 
trực tiếp liên quan. Công tác đánh giá phải trở thành 
một bộ phận trong các chính sách được triển khai, sẽ 
không phải là “chúng ta thử xem chúng ta đã làm được 
gì” mà ngay từ đầu công tác này phải được xác định 
“là một bộ phận của chính sách”. 
Nhìn từ bên ngoài, tất cả điều này nằm trong nội dung 
thảo luận về hiệu quả của viện trợ phát triển chính 
thức (ODA) và các nguyên tắc phân bổ viện trợ - các 
nguyên tắc về tiêu chí lựa chọn: liệu có cần phải lựa 
chọn hỗ trợ các quốc gia theo tiêu chí chất lượng thể 
chế; về hỗ trợ ngân sách: các nhà tài trợ tài trợ cho 
ngân sách thay vì tài trợ cho các chương trình riêng 
rẽ; các nguyên tắc tiếp thu và giải trình (tiếng anh là 
accountability).
Những nguyên tắc mới này được quyết định bởi chính 
các cơ chế đánh giá cho phép thực thi các nguyên tắc 
này. Ta có thể nêu ra đây Tuyên bố Paris được Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thông qua năm 
2005 tổng hợp những nguyên tắc này hay tại Việt Nam 

là Cam kết Hà Nội (Hanoi Core Statement) là sáng kiến 
cấp quốc gia của Tuyên bố Paris. 
Liên quan đến cung, nghiên cứu và phương pháp luận, 
nhiều cách tiếp cận mới được phát triển thời gian gần 
đây và dần được ứng dụng rộng rãi.  
Yêu cầu đánh giá hiệu quả phân bổ nguồn lực là tất 
yếu đối với các chính sách nói chung nhưng yêu cầu 
này càng trở nên bức thiết tại các quốc gia đang phát 
triển: các nguồn lực tại đây khan hiếm hơn so với các 
quốc gia phát triển và nhu cầu thì cao hơn. Do đó, việc 
ứng dụng những phương pháp này càng trở nên cần 
thiết tại các quốc gia đang phát triển. 
Hơn nữa, một số lĩnh vực mới được mở ra ví dụ như 
các thỏa thuận thương mại khu vực hay đàm phán 
thương mại đa phương. Tiêu biểu là trường hợp của 
Việt Nam với việc gia nhập WTO và trước đó, là việc ký 
các thoả thuận song phương hay khu vực với ASEAN 
hay Mỹ. Những thỏa thuận này tác động đến phân 
phối thu nhập. Đánh giá nhằm mục đích xác định mối 
liên hệ giữa chính sách kinh tế vi mô và vấn đề phân 
phối thu nhập, mức sống dân cư, mối liên hệ giữa 
các thoả thuận thương mại và các chính sách xóa đói 
giảm nghèo. 
Cuối cùng, xét ở khía cạnh khác thiên về tính quốc gia 
hơn là quốc tế, một trong những mảng ứng dụng quan 
trọng là các chính sách xã hội và rộng hơn là các chính 
sách xóa đói giảm nghèo. 

Nhu cầu đánh giá các chính sách ngày càng tăng

Thế	nhưng	văn	hóa	đánh	giá	còn	sơ	khởi

	 Hàng	tỷ	đô-la	bỏ	ra	hàng	năm.	Thế	nhưng,	ta	thu	được	
tương	đối	 ít	 thông	 tin	 về	 tác	động	đối	 với	 tình	 trạng	
nghèo	khó	và	những	đối	tượng	mục	tiêu	của	các	chiến	
lược,	các	chính	sách	và	các	dự	án	phát	triển	được	triển	
khai...

	 Ví dụ 1:	Điểm	lại	một	cách	hệ	thống	các	báo	cáo	của	
UNICEF	cho	thấy	chỉ	15%	trong	số	các	báo	cáo	đưa	
vào	phần	đánh	giá	tác	đống	và	đa	phần	những	đánh	
giá	này	không	cho	phép	xác	định	một	cách	chính	xác	
tạc	động	của	những	yếu	kém	về	phương	pháp	luận.

	 Ví dụ 2 :	Điểm	lại	127	nghiên	cứu	về	tài	trợ	các	chương	
trình	y	tế	cộng	đồng	cho	thấy	chỉ	có	2	nghiên	cứu	trong	
số	đó	cho	phép	đưa	ra	những	kết	luận	vững	vàng	về	tác	
động	của	việc	tiếp	cận	các	dịch	vụ	y	tế.	

	 Ví dụ 3:	bốn	đánh	giá	một	cách	khoa	học	tác	động	cho	
AFD

	 Ví dụ 4:	 GEI	 (Ngân	hàng	 Thế	 giới)	 không	 tiến	 hành	
đánh	giá	tác	động

	 Tại	sao	(những	lý	lẽ	phổ	biến	nhất)?

	 Những	đánh	giá	đòi	hỏi	chi	phi	tốn	kém,	phức	tạp,	mất	
nhiều	thời	gian	và	không	công	bằng.
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Ở đây các bạn có nhiều ví dụ nhưng chúng ta cũng 
có thể đưa ra nhiều ví dụ khác nữa. Những ví dụ này 
cho thấy phần lớn các cơ quan viện trợ hay chính phủ 
các nước cho tới nay ít áp dụng những phương pháp 
mới này. 
Tôi nêu trường hợp của Cơ quan phát triển Pháp AFD 
từ khi được thành lập đến nay mới chỉ thực hiện bốn 
nghiên cứu nghiêm khắc về đánh giá tác động. Con 
số này thật ít ỏi. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng AFD, 
mặc dù là một cơ quan hợp tác song phương có quy 
mô khiêm tốn nhưng là một trong số cơ quan hiếm 
hoi tham gia vào mặt trận đánh giá tác động một cách 
nghiêm khắc. Không nhiều cơ quan viện trợ có thể 
được nêu tên như vậy. Ví dụ, các cơ quan hợp tác của 
Pháp chưa từng thực hiện bất kỳ đánh giá nào. Ngay 
cả Ngân hàng Thế giới có riêng một cơ quan đánh giá 
nội bộ (GEI) cũng không tiến hành đánh giá một cách 
nghiêm khắc các chính sách cho tới gần đây. Hiện 
nay Ngân hàng Thế giới đã quan tâm đến vấn đề này. 
Tại sao lại có ít đánh giá tác động như vậy? Bởi những 
đánh giá loại này chi phí tốn kém, kỹ thuật phức tạp và 
mất nhiều thời gian tiến hành và phải cần một thời gian 
dài sau đó mới đem lại những tác động cụ thể phục vụ 
cho hoạt động thực tế. 

Hai cách tiếp cận truyền thống trong 
đánh giá định lượng các chính sách
Chúng ta cùng nghiên cứu cách tiếp cận – sau – là cách 
tiếp cận mang tính thực chứng. Đây là việc xem xét và 
đánh giá các chính sách đã được triển khai. Cách tiếp 
cận này dựa vào những số liệu kinh tế vi mô và các kỹ 
thuật kinh tế lượng. Nó áp dụng các phương pháp kiểm 
nghiệm hay bán kiểm nghiệm phỏng theo các ngành 
khoa học khác và áp dụng cho các chương trình “cung 
cấp dịch vụ tối thiểu”, các chương trình hội nhập nghề 
nghiệp, tín dụng vi mô… Một số cơ quan nghiên cứu 
như Poverty Action Lab, mà chúng tôi đưa ra một vài ví 
dụ ở đây chuyên về đánh giá dạng này. 

Nhóm chính thứ hai, cách tiếp cận trước, thiên về đánh 
giá các chính sách kinh tế vĩ mô. Đây là cách tiếp 
cận mang tính chuẩn tắc: người ta nghiên cứu tác 
động tiềm năng của các chính sách sẽ được triển khai. 
Phương pháp này dựa vào các mô hình kinh tế vĩ mô 
xác định các nhóm tác nhân đại diện, một số nhóm hộ 
gia đình, những nông dân nghèo, những phụ nữ được 
đào tạo… Đôi khi kết hợp với các mô hình mô phỏng 
vi mô, phương pháp này tiến hành phân tích ở cấp độ 
sâu hơn. Cách tiếp cận này quan tâm đến các chính 
sách cơ cấu. 

1. Đánh giá sau các chính sách 
1.1 Các khái niệm và định nghĩa trong đánh giá tác 
động

Trước tiên tôi sẽ giới thiệu về đánh giá sau, tiếp đó 
chúng ta sẽ nghiên cứu đánh giá trước và lấy một số 
ví dụ. 
Đánh giá tác động chỉ là một trong những thành phần 
của công tác đánh giá nghiêm khắc các chính sách. 
Xếp theo mô hình lý tưởng, ta có thể phân thành ba nội 
dung đánh giá. 
Đánh giá nhu cầu: đối tượng mục tiêu là ai, bản chất 
vấn đề cần giải quyết là gì, chương trình nằm trong 
khuôn khổ nào, hoạt động can thiệp có vị trí như 
thế nào? 
Đánh giá quy trình: chương trình được triển khai thế 
nào trong thực tế, các dịch vụ đã hứa được cung cấp 
chưa, dịch vụ có đến được đối tượng mục tiêu không, 
khách hàng có hài lòng không? 
Đối với hai giai đoạn đầu tiên này, văn hóa đánh giá có 
tồn tại. Những giai đoạn này được các cơ quan viện trợ 
triển khai đều đặn một cách có hệ thống. 
Đánh giá tác động mới xuất hiện: liệu chương trình 
có tạo ra tác động mong đợi đối với các cá nhân hay 
đối tượng mục tiêu, các hộ gia đình, các thể chế, các 
đối tượng thụ hưởng của chương trình? Những tác 
động này là nhờ chương trình hay nhờ vào các yếu 
tố khác?
Chúng ta tập hợp ba thành phần này lại trong phân 
tích “chi phí lợi ích”, tức một mặt ta xem xét các chi phí 
hay chi phí cơ hội – cái đáng lẽ ra có thể làm được với 
số tiền đã chi ra – và mặt khác là tác động thực tế - lợi 
ích của chương trình. 
Ở đây tôi chỉ quan tâm đến phần đánh giá tác động, 
đến đánh giá sau, tôi xin nhắc lại đây chỉ là một trong 
những thành phần. 

Có hai cách truyền thống dùng để đánh giá định lượng 
các chính sách

« Vi mô » và « hậu nghiệm »: Một cách tiếp cận tích cực 
-	 Đánh	giá	tác	động	dựa	vào	dữ	liệu	vi	mô	và	các	kỹ	thuật	
kinh	tế	lượng

-	 Phương	pháp	thực	nghiệm
-	 Mạng	lưới	an	toàn,	chương	trình	khó	khăn	việc	làm

« Vĩ mô » và « tiên nghiệm »: Một cách tiếp cận chuẩn tắc
-	 Mô	hình	CGE,	như	mô	hình	mô	phỏng	dựa	trên	phân	
tích	đối	lập	thực	tế

-	 Nhóm	hộ	gia	đình	đại	diện
-	 Các	 chính	 sách	 thương	mại,	 đổi	mới	 cơ	 cấu,	 chính	
sách	tài	khóa,	cú	sốc	vĩ	mô
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1.2 Các nguyên tắc đánh giá sau các chính sách 

Có những nguyên tắc đánh giá sau nào? Theo nghĩa 
hẹp, phương pháp này tìm cách kiểm định xem liệu 
các mục tiêu của một chính sách đã được triển khai có 
đạt được hay không nhờ cách tiếp cận định lượng và 
thực chứng chứ không phải chuẩn tắc. Để quyết định 
triển khai chính sách xã hội nào, cần phải hiểu rõ mối 
quan hệ nhân quả tồn tại giữa hành động can thiệp 
và kết quả của nó. Chỉ có thể đánh giá chính xác mối 
quan hệ nhân quả này nếu ta có được một “kịch bản 
đối chứng” (tiếng Anh là counterfactual): điều gì có 
lẽ sẽ diễn ra đối với những đối tượng thụ hưởng của 
chương trình hay của chính sách nếu hoạt động can 
thiệp này không diễn ra. Cách đặt câu hỏi của chúng 
ta rất giống với những gì diễn ra trong nghiên cứu dược 
phẩm, khi ta đưa ra một loại thuốc mới và tự hỏi: liệu 
thuốc có tác dụng không? 

Ta quan sát các đối tượng thụ hưởng của một chính 
sách, một “phương pháp điều trị” vào thời điểm t=0 
trước khi áp dụng phương pháp điều trị, sau đó quan 
sát các đối tượng thụ hưởng sau điều trị. Khi đó câu hỏi 
đặt ra là: liệu ta có thể coi chương trình này, tức tăng tỷ 
lệ thành công trong học tập ở ví dụ nêu trên, có phải 
là hiệu số giữa 3 và 2? Câu trả lời tất nhiên là không do 
trong thời điểm thực hiện chương trình, rất nhiều điều 
đã diễn ra.  

Làm thế nào giải đáp cho câu hỏi mang tính lý thuyết 
về tác động? 
Vào thời điểm t=0, xuất phát điểm là một tỷ lệ trung 
bình của thành công trong học tập nào đó. Vào thời 
điểm t=1, ta quan sát kết quả đối với những đối tượng 
thụ hưởng của chương trình. Vấn đề ở đây sẽ là đánh 
giá tác động. Tác động chính là sự chênh lệch tại điểm 
t=1 giữa giá trị X mà ta chưa biết, kết quả mà ta có lẽ 
đạt được nếu không có chương trình, và kết quả thực 

Các khái niệm và định nghĩa trong đánh giá tác động

Đánh	giá	tác	động	là	một	phần	của	đánh	giá	hoàn	chỉnh	
gồm	ít	nhất	ba	phần	sau	:

- đánh giá nhu cầu 
	 Đâu	là	đối	tượng	mục	tiêu	?	Bản	chất	vấn	đề	cần	giải	
quyết	là	gì	?	Chương	trình	nằm	trong	khuôn	khổ	nào?	
Những	nhu	cầu	khác	là	gì?	

- đánh giá quy trình
	 Một	chương	trình	hoạt	động	thế	nào:	có	tạo	ra	các	dịch	
vụ	hay	không?	Dịch	vụ	có	đến	được	đối	tượng	mục	tiêu	
hay	không?	Khách	hàng	có	hài	lòng	không?	Những	vấn	
đề	gặp	phải	trong	triển	khai.

- đánh giá tác động	xác	định	xem	:
	 chương	 trình	có	 tạo	 ra	những	 tác	động	kỳ	 vọng	đối	
với	 các	 cá	 nhân,	 các	 hộ	 gia	 đình,	 hay	 các	 thể	 chế,	
những	đối	tượng	thụ	hưởng	chương	trình.	Mỗi	phần	
đều	khác	nhau.

Những phần này kết hợp trong phân tích chi phí -
lợi nhuận
	 ước	tính	chi	phí	chương	trình	và	so	sách	với	lợi	nhuận	
của	chương	trình	và	với	việc	sử	dụng	thay	thế	các	quỹ	
đã	được	cam	kết.	

Các nguyên tắc đánh giá sau các chính sách

-	 Theo	nghĩa	hẹp,	đánh	giá	sau	tìm	cách	kiểm	nghiệm	
lại	xem	liệu	các	mục	tiêu	của	một	chính	sách	có	đạt	
được	hay	không	thông	qua	phương	pháp	thực	chứng.	

-	 Để	quyết	định	các	chính	sách	xã	hội	đưa	vào	triển	khai,	
cần	phải	hiểu	rõ	mối	quan	hệ	nhân	quả

-	 Các	mối	quan	hệ	nhân	quả	(ví	dụ	tác	động	của	một	
chương	 trình)	 chỉ	 có	 thể	 được	 đánh	 giá	 chính	 xác	

nếu	“kịch	bản	phản	chứng”	được	ước	định	một	cách	
chính	xác:	“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu dự án không được 
thực hiện?”		

-	 Cách	đánh	giá	này	gần	với	câu	hỏi	trong	dược	lý	:	“Liệu 
phương thuốc có tác dụng ?”
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th i gian
t = 0

2

3

t = 1
CH NG TRÌNH

Ch ng trình c a b n có làm thay i i u gì ó không?

(Quan sát c)

(Quan sát
c)

Thành công trong
h c t p

= Tác ng?
3 - 2 = 1
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th i gian
t = 0 t = 1

X

i u gì có th  di n ra n u không có ch ng trình?

(Quan sát c)

Thành công trong
h c t p

Tác ng : 3 – X

3

2

(Không quan sát c)
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tế mà các đối tượng thụ hưởng đạt được khi chương 
trình đã được triển khai. Thách thức trong đánh giá 
tác động sẽ là xác định “yếu tố đối chứng”.

Liệu điều gì đáng lẽ sẽ xảy ra nếu không có chương 
trình? Đối với từng cá nhân, họ có thể hoặc không là 
đối tượng thụ hưởng của chương trình. Ta không thể 
quan sát từng cá nhân và trong cùng một thời điểm hai 
trạng thái khác nhau. 

Làm thế nào để giải quyết vấn đề thiếu dữ liệu này, 
tức những dữ liệu không thể quan sát được và sẽ 
không bao giờ quan sát được trừ phi phải tiến hành thử 
nghiệm trong phòng thí nghiệm? 

Chỉ có thể đánh giá tác động chính xác nếu ước lượng 
chính xác X. Do đó, nghệ thuật đánh giá tác động thể 
hiện qua điều duy nhất: tái hiện chính xác kết quả 
mà các đối tượng thụ hưởng chương trình thu được 
nếu như họ đã không được hưởng lợi từ chương 
trình này. 
 
1.3 Các phương pháp

Làm thế nào để tái hiện X? Có thể áp dụng hai chiến 
lược:
> sử dụng các dữ liệu về lịch sử của những đối tượng 

thụ hưởng và “dự đoán” X thông qua các kỹ thuật 
kinh tế lượng truyền thống; 

> sử dụng nhóm đối tượng thụ hưởng và so sánh với 
một nhóm nhân chứng. Các bạn nhận thấy ở đây 
có mối liên hệ với các phương pháp trong ngành 
y học.

  
Câu hỏi “làm thế nào ước tính X” chuyển thành: làm 
thế nào xác định nhóm nhân chứng, những “người anh 
em sinh đôi” của các đối tượng thụ hưởng nhưng sẽ 
không được hưởng lợi từ chương trình?

Đây là một tình huống lý tưởng. Ta bắt đầu vào thời 
điểm t=0, khi đó ta có các đối tượng thụ hưởng và các 
đối tượng không được thụ hưởng, và kết quả trung 
bình là cho từng nhóm đối tượng về kết quả học tập. 

Vào thời điểm t=1, nhóm nhân chứng đạt kết quả 
trung bình là 2,4. Trong cùng thời điểm đó, kết quả 
trung bình của nhóm đối tượng thụ hưởng là 3. Do đó, 
tác động ở đây mang tính tích cực [3- 2,4]. 
Điều ta cần phải làm là đảm bảo nhóm nhân chứng và 
nhóm đối tượng thụ hưởng ban đầu là hai nhóm hoàn 
toàn có thể thay thế cho nhau và lộ trình của họ đáng 
lẽ là như nhau nếu họ phải tuân theo những điều kiện 
bên ngoài giống nhau.  

Lựa chọn nhóm nhân chứng này như thế nào?
Có thể các đối tượng không được thụ hưởng khá khác 
biệt so với các đối tượng thụ hưởng. Trên thực tế có 
những thử nghiệm về các trường hợp sinh đôi nhưng 
khả năng nghiên cứu về các cặp sinh đôi trong khuôn 
khổ các chính sách chung có vẻ khó khăn.

Tại sao nhóm nhân chứng tiềm năng và nhóm đối 
tượng thụ hưởng lại có thể khác biệt?
Các chương trình nhằm vào các đối tượng rất cụ thể 
và các cá nhân lựa chọn hoặc không lựa chọn tham 
gia vào chương trình tùy theo những đặc điểm có thể 
có tác động đến sự thành công của họ trong chương 
trình. Bắt đầu từ thời điểm ta nhận thấy có mối tương 
quan giữa việc tham gia và kết quả của chính chương 
trình, ta vấp phải vấn đề lớn: theo thuật ngữ kỹ thuật 
(thống kê và kinh tế), đây được gọi là “sai số trong 
chọn lựa”. Những người tham gia tự mình quyết định 
hoặc do chương trình lựa chọn, điều này tạo ra sai số 
trong đánh giá. 
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th i gian
t = 0 t = 1

(Quan sát c trong s  các i t ng
th  h ng)

(Quan sát c trong s  nh ng i
t ng không c th  h ng)

Tác ng: 3 – 2.4

Tái hi n X v i s  tr  giúp c a m t nhóm nhân ch ng

Thành công trong
h c t p

“Nhóm c x  l ”

“Nhóm nhân ch ng”

3

2

2.4

Làm thế nào để lựa chọn nhóm nhân chứng?

Có	thể	những	đối	tượng	không	được	thụ	hưởng	khác	so	với	
những	đối	tượng	thụ	hưởng.	Tại	sao?
-	 Các	 chương	 trình	 thường	hướng tới	 một	 vài	 nhóm	
đối	tượng	theo	một	hoặc	vài	tiêu	chí	cụ	thể	(tình	trạng	
nghèo,	mức	độ	ban	đầu,...)

-	 Những	người	lựa chọn hay không lựa chọn	tham	gia	
các	chương	trình	(những	người	lựa	chọn	tham	gia	liệu	
có	động	cơ	mạnh	hơn	không?)	

-	 Khác	biệt	rất	nhỏ,	khó	có	thể	quan	sát	(động	cơ,	tiếp	
cận	thông	tin)

Nếu	những	đối	 tượng	không	thụ	hưởng	là	khác	biệt,	họ	
không	thể	được	coi	là	«đối	chứng	»

Việc	so	sánh	sẽ	là	sai	lệch	do	đã	có	sự	lựa	chọn	những	đối	
tượng	thụ	hưởng
	 “Sai số lựa chọn”

Hiệu chỉnh sai số lựa chọn như thế nào?

Thừa	nhận	rằng	nhóm	nhân	chứng	khác biệt	lúc	đầu

Nghiên	 cứu	 lộ	 trình	 của	 nhóm	nhân	 chứng	 để	dự báo 
trước lộ trình của nhóm được xử lý
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Phương pháp “khác biệt kép” cho phép giảm nhẹ 
vấn đề. Có thể minh họa phương pháp này qua hình 
sau đây: 

Ta giả định rằng lộ trình của nhóm nhân chứng chính 
là lộ trình của nhóm được xử lý trong trường hợp nhóm 
này không được hưởng lợi từ chính sách, và ta so sánh 
diễn biến của nhóm so với diễn biến của nhóm được 
xử lý. Nhưng chỉ một phần của vấn đề được giải quyết: 
ta giả định rằng lộ trình giống nhau nhưng đồ thị cho 
thấy ban đầu, nhóm nhân chứng không phải là “sinh 
đôi” thực sự với nhóm được xử lý. 

Cụ thể, áp dụng phương pháp “khác biệt kép” như 
thế nào? 
Ta thực hiện cuộc điều tra đầu tiên được gọi là “điều tra 
ban đầu” (baseline survey) trước khi đưa chương trình 
vào. Sau đó, ta thực hiện cuộc điều tra thứ hai sau khi 
đã đưa chương trình vào. Tiếp đến, ta tính chênh lệch 
trong từng nhóm trước và sau khi đưa chương trình vào 
và cuối cùng ta trừ kết quả chênh lệch quan sát được 
đối với nhóm được xử lý và kết quả chênh lệch thu 
được đối với nhóm nhân chứng. Ví dụ, kết quả học tập 
của các nhóm được xử lý tăng 1 điểm [3-2], còn đối với 
nhóm nhân chứng kết quả chỉ tăng 0,1 điểm [2,4-2,3]. 
Ta có thể kết luận kết quả chênh nhau như vậy là nhờ 
chương trình [1-0,1].

Phương pháp khác biệt kép liệu có đủ? 
Ta quay trở lại vấn đề nhóm nhân chứng. Giả thuyết 
rằng lộ trình của nhóm được xử lý và nhóm nhân 
chứng giống nhau trong trường hợp không có chương 
trình. Mà điều này không được đảm bảo. Phương pháp 
lý tưởng là phương pháp phân nhóm ngẫu nhiên. 
Đó là phân chia ngẫu nhiên các đối tượng điều tra vào 
hai nhóm, nhóm những đối tượng được xử lý và nhóm 
những đối tượng không được xử lý. Việc phân nhóm 
ngẫu nhiên cho phép có được nhóm nhân chứng và 
nhóm được xử lý thực sự tương đồng với nhau, điều 
này giúp loại bỏ tất cả các sai số trong chọn lựa.

Phương pháp phân nhóm ngẫu nhiên có những ưu 
điểm chính gì? 
Ta chắc chắn được rằng tính trung bình (hay theo dự 
đoán triển vọng), hai nhóm giống hệt nhau. Nếu sau 
đó ta quan sát thấy có sự khác biệt giữa hai nhóm, đó 
có thể là do quá trình xử lý. So với các phương pháp 
thay thế khác, đánh giá tác động nhờ phương pháp 
phân nhóm ngẫu nhiên hay đánh giá ngẫu nhiên có 
ưu điểm là minh bạch, ta so sánh các kết quả trung 
bình: không phức tạp về phương pháp.

-	 Không	so	sánh	các	mức	tuyệt	đối	mà	chỉ	so	sách	các 
mức tương đối	(liên	quan	đến	khả	năng	ban	đầu	của	
mỗi	nhóm)	

-	 Đó	là	cái	được	gọi	là	ước	lượng	theo	khác biệt kép	hay	
“diff-in-diff”

18

th i gian
t = 0 t = 1

c l ng theo khác bi t (hi u s ) kép “diff-in-diff”

Tác ng

Thành công
trong h c t p

Nhóm nhân ch ng

Nhóm c x  l

X

3

2

Ước lượng theo khác biệt (hiệu số) kép “diff-in-diff”

Phương	pháp	áp	dụng:

1.	 Thu	thập	dữ	liệu	ban	đầu	đối	với	mỗi	nhóm	trước	khi	
khởi	đầu	chương	trình.	

2.	 Thu	 thập	dữ	 liệu	 theo	dõi	đối	 với	mỗi	nhóm	sau	khi	
chuơng	trình	đã	diễn	ra.	

3.	 Tính	toán	hiệu	số	trước	–	sau	đối	với	mỗi	nhóm
4.	 Làm	phép	trừ	hiệu	số	của	nhóm	nhân	chứng	với	hiệu	
số	của	nhóm	được	xử	lý

19

c l ng theo khác bi t (hi u s ) kép “diff-in-diff”

Ph ng pháp áp d ng:
1. Thu th p d  li u ban u i v i m i nhóm tr c khi

kh i u ch ng trình.
2. Thu th p d  li u theo dõi i v i m i nhóm sau khi

chu ng trình ã di n ra.
3. Tính toán hi u s  tr c – sau i v i m i nhóm
4. Làm phép tr  hi u s  c a nhóm nhân ch ng v i hi u

s  c a nhóm c x  l

Hi u s  tr c-sau

2.3
3.0
Sau

2.2
2.0

Tr c

3. Tác ng
2. Nhân ch ng
1. c x  l

Nhóm

1.0 - 0.1 = 0.9

1.0

0.1

Các ưu điểm chính của các biện pháp đánh giá 
ngẫu nhiên

-	 Các	nhóm	(được	xử	lý	và	nhân	chứng)	có	cùng	đặc	điểm	
trước	đánh	giá	(ex-ante)	và	có	thể	chịu	được	những	cú	
sốc/lộ	trình	tương	đương	nhau	(ngoại	 trừ	phần	xử	 lý	
trong	chương	trình	đối	với	nhóm	được	xử	lý)

	 Do	đó	:		
	 Nếu	 thấy	 có	 sự	 khác	 biệt	 giữa	 hai	 nhóm	 trước-sau	
	 (ex-post),	có	thể	quy	đó	là	khác	biệt	chung

So	với	kết	quả	không	qua	thử	nghiệm,	những	kết	quả	của	
đánh	giá	ngẫu	nhiên	có	các	đặc	điểm	:

-	 Minh	bạch
-	 So	 sánh	 các	 trung	 bình	 cộng	 :	 không	 phức	 tạp	 về	
phương	pháp,	không	có	giả	thuyết	đáng	nghi	ngờ	…

-	 dễ	giải	thích,	dễ	hiểu	đối	với	những	người	không	làm	
thống	kê

-	 Có	nhiều	cơ	hội	hơn	để	thuyết	phục	các	nhà	tài	trợ	và	
các	nhà	quyết	sách
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Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên được mô tả theo 
sơ đồ sau: 

Trên cơ sở tổng đối tượng điều tra và đối tượng điều 
tra mục tiêu, ta lấy mẫu nghiên cứu ngẫu nhiên đối với 
đối tượng điều tra mục tiêu và mẫu nghiên cứu. Ta sẽ 
phân chia ngẫu nhiên các đối tượng vào hai nhóm là 
nhóm xử lý và nhóm nhân chứng. Nhưng trong nhóm 
xử lý, một số thành viên sẽ tham gia chương trình 
còn số khác thì không. Ví dụ, ta lựa chọn ngẫu nhiên 
các tỉnh nghèo cho một chương trình tín dụng vi mô. 
Ta quyết định ngẫu nhiên (chỉ thời gian đầu hay thống 
nhất từ đầu) những ai sẽ được hưởng lợi từ chương 
trình này. Nhưng cuối cùng, chính cá nhân sẽ quyết 
định họ lựa chọn tín dụng vi mô hay không. Đây là vấn 
đề nảy sinh thêm khi tiến hành đánh giá tác động của 
chương trình.

Các phương pháp khác: Ghép đôi (“Matching”). Đối 
với mỗi cá nhân trong nhóm được xử lý, ta tìm trong cơ 
sở dữ liệu một số cá nhân trong nhóm không được xử 
lý có đặc điểm tương tự. Tôi sẽ không đề cập các kỹ 
thuật kinh tế lượng khác ở đây.

Chúng ta hãy ứng dụng vào trường hợp cụ thể để so 
sánh các phương pháp. 
Đây là ví dụ thực tế diễn ra tại Mỹ liên quan đến việc 
làm thế nào để tăng tỷ lệ người tham gia bầu cử vốn rất 
thấp tại Mỹ. Ý tưởng của chính sách là lựa chọn ngẫu 
nhiên một số người và gọi điện cho họ để khuyến khích 
họ đi bỏ phiếu. Trên thực tế, trong số 60 000 người 

được lựa chọn ngẫu nhiên, chỉ có 35 000 nhấc máy 
điện thoại. Tất nhiên 35 000 người này không phải là 
bất kỳ ai. Họ có những đặc điểm cụ thể và việc họ nhấc 
máy điện thoại là do họ có những phẩm chất đặc biệt 
mà người đánh giá không thể quan sát được (các biến 
không quan sát được) mà những phẩm chất này có 
thể tác động đến kết quả bỏ phiếu. Điều này thể hiện 
rất rõ trong phần so sánh các phương pháp dưới đây: 

Liệu chương trình có hiệu quả không? Nếu chỉ so sánh 
những người nhận cuộc gọi và những người không 
nhận cuộc gọi, tác động rất lớn (11 điểm phần trăm). 
Ta cho rằng chương trình hiệu quả, tỷ lệ tham gia bầu 
cử tăng chính là nhờ phương pháp này. Nhưng trên 
thực tế, những người không nhấc máy khác với những 
người nhấc máy. 
Khi ta áp dụng các phương pháp thử nghiệm, ta nhận 
thấy rằng chương trình không hề có tác dụng ; khi áp 
dụng hai phương pháp vừa được đề cập, ta nhận thấy 
rằng chương trình không có tác động. Hãy chú ý tới 
những nội dung diễn giải sai lệch!

1.4 Các vấn đề và hạn chế trong đánh giá sau

Các vấn đề tính hợp lệ từ các yếu tố nội tại và bên 
ngoài được đặt ra như sau: 

Tính hợp lệ từ các yếu tố nội tại
 Đó là vấn đề tỷ lệ tham gia thực tế - “take-up”. 

Theo các phương pháp thực nghiệm, ta chọn ngẫu 
nhiên một khu vực hay đối tượng điều tra có khả 
năng bị tác động bởi dự án nhưng một số người lại 
từ chối dự án. Nếu số này quá thấp, ta sẽ không có 
đủ số người thụ hưởng để tiến hành đánh giá.

 Vấn đề tiếp theo là sự hao hụt. Ta cần tiến hành 
điều tra căn bản sau đó là điều tra theo dõi. Nhưng 
giữa hai loại điều tra này, có rất nhiều người biến 
mất: ví dụ do qua đời, thay đổi nơi ở khi chuyển đến 
những vùng không được xử lý và tất nhiên sự dịch 
chuyển này không phải do ngẫu nhiên. 

 Ngoài ra là vấn đề tác động lây nhiễm: những 
người không thuộc đối tượng của chương trình có 
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Có mang tính i di n?

T ng ng
(Có giá tr  t  các y u
t  bên trong)

(Có giá tr  t  các y u
t  bên ngoài)

T ng i t ng i u tra

i t ng i u tra m c tiêu

M u nghiên c u

Phân  nhóm  ng u nghiên

Nhóm
c x  l

Nhóm
nhân ch ng

Tham gia V ng m t

L y m u ng u nhiên
       Có

c l ng ng u nhiên có ki m tra

-	 Ghép đôi	(“Matching”)
	 Đối	với	mỗi	cá	nhân	trong	nhóm	được	xử	lý,	tìm	một	cá	
nhân	trong	nhóm	không	được	xử	lý	có	các	đặc	điểm	
tương	tự

- Theo các biến công cụ
	 Dự	 đoán	 tỉ	 lệ	 tham	 gia	 chương	 trình	 nhờ	một	 biến	
không	có	tác	động	nào	tới	các	chỉ	số	kết	quả

-	 Hồi quy - ngắt quãng
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Có th  ch ch ng t i m c nào khi s  d ng các
ph ng pháp không c th  nghi m?

0.2 pp4 – Khác bi t gi a 60,000 c l a ch n và 2,000,000 không
c l a ch n (th  nghi m ng u nhiên)

0.4 pp5 – Khác bi t gi a 60,000 c l a ch n và 2,000,000 không
c l a ch n (th  nghi m ng u nhiên), c i u ch nh thêm

b ng bi n công c  ajustée par variable instrumentale i v i
vi c ch  có 35,000 th c s c x  l

2.8 pp *3 – Theo ph ng pháp ghép ôi – matching, l p nhóm ki m tra
g m 35,000 ng i, và so sánh 35,000 “ c x  l ” v i nhóm
ki m tra

4.5 pp *2 – Trong s  60,000 ng i c ch n: Khác bi t (hi u s ) kép
gi a 35,000 ng i nh n cu c g i và 25,000 ng i không nh n
cu c g i

10.8 pp *1 – Trong s  60,000 ng i c ch n: Khác bi t (hi u s ) n
gi a nh ng ng i nh n và nh ng ng i không nh n cu c g i

Tác ng c
ch ng

Ph ng pháp
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thể có tiếp xúc gián tiếp với những người thuộc đối 
tượng của chương trình và làm thay đổi hành vi ứng 
xử của họ. 

 Cuối cùng là vấn đề tác động dài hạn: nhiều tác 
động của các chính sách chỉ bộc lộ trong dài hạn. 
Trong khi đó đánh giá tác động thường được thực 
hiện trong ngắn hạn. Nhiều tác động chỉ bộc lộ sau 
một hoặc hai năm ví dụ như trường hợp các dự án 
giáo dục.

Tính hợp lệ từ các yếu tố bên ngoài
 Phương pháp này không tính đến tác động cân 

bằng tổng thể, tức tác động kinh tế vĩ mô. Nếu một 
chương trình đủ quan trọng, nó sẽ có những tác 
động gián tiếp. Ví dụ, một chương trình phát triển 
sản xuất cà phê ở Việt Nam có thể có tác động đến 
giá cá phê, và giá cà phê có thể tác động đến việc 
canh tác những loại cây lưu niên hay lương thực 
khác (giá và sản lượng sản xuất). Do chương trình, 
môi trường có thể thay đổi ngay cả sau khi chương 
trình đã kết thúc. 

 Khó khăn trong nhân rộng các kết quả: trong 
đánh giá sau, ta giám sát chặt chẽ những đối tượng 
thụ hưởng và những đối tượng có đặc điểm đặc 
biệt. Nếu tổng đối tượng điều tra không hoàn toàn 
giống nhau, điều gì đảm bảo rằng chương trình như 
nhau sẽ có những tác động giống nhau? Do đó, 
đặt ra ở đây vấn đề nhân rộng các kết quả. 

 Ngoài ra còn có vấn đề về đạo đức. Liệu có chính 
đáng không khi đề xuất một chương trình chỉ dành 
cho một số đối tượng nào đó? Ví dụ như trường hợp 
phát thuốc trong khuôn khổ chương trình phòng 
chống Sida: liệu có chính đáng không khi chỉ phát 
thuốc cho người này mà không phát thuốc cho 
người khác?

 Cuối cùng là vấn đề kinh tế chính trị trong đánh 
giá: đánh giá không được tiến hành trong phòng 
thí nghiệm: một số nhóm lợi ích, những người có 
liên quan có thể có những lý do chính đáng (hoặc 
không chính đáng) để làm sai lệch việc đánh giá. 
Khi ta áp dụng các phương pháp thực nghiệm vào 
môi trường kinh tế, xã hội thực tế, ta vấp phải vấn 
đề rất quan trọng về kinh tế chính trị và những vấn 
đề này quyết định sự thành công của các hoạt 
động đánh giá. 

Nhìn chung, đánh giá sau chỉ có thể áp dụng cho 
các chương trình hướng tới các đối tượng cụ thể và 
không tác động nhiều đến kinh tế vĩ mô. Khi ta thực 
thi một chính sách có tác động đến tất cả mọi người, 
ta không thể tìm thấy các nhóm kiểm soát không phải 
là đối tượng của chương trình. Điển hình là các chính 
sách kinh tế không hướng tới các đối tượng cụ thể 
hay chính sách phá giá có tác động đến tất cả mọi 
người, ta không thể tìm thấy các nhóm kiểm soát có 
chất lượng. 

Do đa phần các chính sách kinh tế thuộc dạng này, rõ 
ràng là không thể áp dụng các phương pháp đánh giá 
sau. Vì lý do đó, người ta phát triển các phương pháp 
đánh giá trước. Jean-Pierre Cling sẽ giới thiệu cho 
chúng ta những phương pháp này cùng ví dụ minh 
hoạ cụ thể là tác động đến phân phối thu nhập của 
việc Việt Nam gia nhập WTO.

2. Đánh giá trước các chính sách
Đánh giá trước là việc đánh giá tác động tiềm tàng của 
một chính sách trước khi triển khai nhằm mục đích so 
sánh các chính sách.
Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu một số nguyên tắc của 
phương pháp đánh giá trước; chúng ta sẽ lấy ví dụ 
cụ thể về một nghiên cứu về Việt Nam mà chúng tôi 
đã thực hiện; cuối cùng chúng tôi sẽ giới thiệu một số 
triển vọng cải thiện những mô hình này.
Tôi xin nhường lời cho đồng nghiệp của tôi Jean-Pierre 
Cling.

2.1 Nguyên tắc đánh giá trước thông qua mô hình 
cân bằng tổng thể 

Đánh giá trước tác động tổng thể của các chính sách 
kinh tế đòi hỏi phải sử dụng một mô hình kinh tế vĩ mô. 
Có hai loại mô hình kinh tế vĩ mô:  
> Các mô hình kinh tế lượng: gồm các phương trình 

về hành vi, phương trình kinh tế lượng được tính 
toán theo các dữ liệu về thời gian và phương trình 
kế toán. Nguyên tắc của mô hình này là thể hiện lại 
trong tương lai những hành vi ứng xử được quan sát 
trong quá khứ với giả định rằng những hành vi ứng 
xử này luôn còn giá trị. Những mô hình này không 
thực sự phù hợp để đánh giá tác động phân phối 
thu nhập của các chính sách kinh tế như những 
chính sách được đề cập nhiều trong ngày hôm nay. 
Do đó, chúng tôi sẽ không giới thiệu những chính 
sách này. Những mô hình này mang tính chất tổng 
hợp hơn, nhất là đối với các đối tượng là hộ gia đình 
và do đó ít được sử dụng để đánh giá tác động tới 
phân phối thu nhập của các chính sách kinh tế. So 
với mô hình cân bằng tổng thể, những mô hình này 
có điểm hạn chế là mức độ liên kết về mặt lý thuyết 
thấp hơn. 

Vấn đề và hạn chế của đánh giá sau ex post 
Nội tại
-		 Số	lượng	người	tham	gia	(Tỉ	lệ	take-up;	thử	nghiệm)
-		 hao	hụt	(điều	tra	hậu	chương	trình)
-		 Hiệu	ứng	lan	truyền,	ngoại	hưởng
-		 Tác	động	dài	hạn
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> Mô hình cân bằng tổng thể đã được Olivier 
Beaumais giới thiệu cách đây một năm tại Khóa 
học Tam Đảo 20071. 

 Mô hình cân bằng tổng thể là một mô hình kinh tế 
dựa vào giả thuyết về các tác nhân kinh tế “tìm cách 
tối đa hóa lợi ích của mình”. Các hộ gia đình tối đa 
hóa lợi ích của họ còn các doanh nghiệp tối đa hóa 
lợi nhuận của mình. Những mô hình này được xây 
dựng dựa theo lý thuyết tân cổ điển.  

 Một mô hình cân bằng tổng thể dựa vào một Ma 
trận kế toán xã hội-SAM (Social Accounting Matrix). 
Ma trận này thể hiện các giao dịch kinh tế trong 
giai đoạn một năm giữa các tác nhân, hộ gia đình, 
doanh nghiệp, nhà nước và giữa các ngành kinh 
tế. Mô hình gồm các phương trình kế toán và các 
phương trình hành vi – ví dụ như hàm tiêu dùng thể 
hiện mối liên hệ giữa thu nhập hộ gia đình và tiêu 
dùng. Những mô hình này thường được sử dụng để 
mô phỏng các chính sách kinh tế và ta tiến hành 
phân tích mang tính đối chứng một hoạt động cải 
cách chính sách. Ta so sánh hai trạng thái kinh tế, 
tức so sách tổng sản phẩm quốc nội, sản xuất, tiêu 
dùng, thu nhập, việc làm, giá cả, xuất khẩu ở cấp độ 
tham chiếu… với cấp độ mô phỏng-với mô hình. 

Phân tích bằng mô hình hoạt động phân phối thu nhập 
trong các mô hình cân bằng tổng thể ứng dụng 
Tôi sẽ chỉ đề cập đến cách tiếp cận chuẩn mực là 
cách tiếp cận được áp dụng nhiều nhất. Theo cách 
tiếp cận này, ta chia các hộ gia đình thành các nhóm 
gọi là các nhóm đại diện (thành thị, nông thôn, làm 
công ăn lương, không làm công ăn lương). Nhờ đó ta 
có thể nhóm lại thành các nhóm đối tượng khác nhau. 
Nhìn chung có khoảng 5 đến 10 nhóm hộ gia đình. 
Ta giả định rằng những nhóm này đủ đồng nhất để 
có thể được coi như đại diện cho tất cả các đối tượng 
làm công ăn lương ở khu vực thành thị chẳng hạn. Khi 
đánh giá tác động của một chính sách, ta sẽ đánh giá 
từng nhóm hộ gia đình. Một phương pháp tiếp cận 
khác phức tạp hơn sẽ được giới thiệu trong phần sau. 

Đặc điểm mô hình cân bằng tổng thể
Những mô hình này được xây dựng ở cấp độ quốc gia 
cũng như cấp độ quốc tế. Ngân hàng Thế giới, OECD 
xây dựng các mô hình quốc tế cho phép phân tích 
hoạt động của nền kinh tế thế giới và tác động của các 
cú sốc kinh tế thế giới. Tuy nhiên đa phần các mô hình 
được sử dụng là ở cấp độ quốc gia. Ta cũng có thể xây 
dựng các mô hình đa ngành với việc lựa chọn số lượng 
các ngành. Nguyên tắc của mô hình cân bằng tổng 
thể là thiết lập mối liên hệ giữa toàn bộ các hành vi của 
các tác nhân trong một khuôn khổ thống nhất gồm hộ 
gia đình, doanh nghiệp, chính phủ và phần còn lại của 
thế giới. Người ta sẽ đánh giá những ưu điểm, hạn chế, 
chi phí của một chính sách thông qua mô hình và có 
thể theo các nhóm hộ gia đình. 
Người ta dựa vào các dữ liệu hàng năm, đó là Ma trận 
kế toán xã hội - SAM – và các cuộc điều tra hộ gia đình, 
doanh nghiệp…
Mô hình cân bằng tổng thể được ứng dụng chủ yếu 
trong các lĩnh vực như cải cách thuế, tác động của 
chính sách tự do hóa thương mại như cắt giảm thuế 
quan. Tuy nhiên, tất cả các loại hình chính sách công 
đều có thể được đánh giá. 

1	 Beaumais	O,	Môi	trường	và	phát	triển:	nhập	môn	về	xây	dựng	mô	hình	cân	bằng	tổng	thể,	Khóa	học	Tam	Đảo.	Những	
phương	pháp	tiếp	cận	mới	ứng	dụng	cho	phát	triển,	Lagrée	Stéphane	(biên	tập),	tháng	11/2008,	Nhà	xuất	bản	Thế	giới,	
Hà	Nội,	tr.	124-128	(bản	tiếng	Việt).	[BT]	

Nguyên tắc đánh giá trước dựa vào mô hình CGE

-	 Mô	hình	cân	bằng	tổng	thể	(CGE)	là	một	mô	hình	kinh	
tế		dựa	trên	giả	thiết	là	các	tác	nhân	được	tối	đa	hóa	
(lợi	ích,	lợi	nhuận,	v.v...)của	thuyết	cổ	điển	mới.

-	 Mô	hình	CGE		dựa	trên	ma	trận	kế	toán	xã	hội	bao	gồm	
phương	trình	kế	toán	cũng	như	phương	trình	hành	vi.

-	 MSA	là	một	tập	số	liệu	vẽ	lại	các	luồng	vốn	trong	một	
năm	giữa	các	 tác	nhân	 (hộ	gia	đình,	doanh	nghiệp,	
Nhà	nước)	và	các	khu	vực	kinh	tế.

-	 Phân	tích	“đối	lập	với	thực	tế”	của	cải	cách	chính	trị.

Mô hình hoá phân phối thu nhập trong các mô hình CGE 
ứng dụng

Tiếp  cận  “tiêu chuẩn” 
-	 Phân	tách	bảng	kê	hộ	gia	đình	thành	các	nhóm	kinh	tế	
xã	hội	có	liên	quan

	 *	“ma	trận	phân	phối”:	thu	nhập	các	nhân	tố	cho	các	
hộ	gia	đình

	 *	cấu	trúc	của	tiêu	dùng	đối	với	từng	nhóm
-	 Bỏ	qua	tính	không	không	đồng	nhất	trong	nhóm
-	 Liên	kết	các	nhóm	và	đói	nghèo

Tiếp  cận “chi tiết”
-	 Xác	định	rõ	hàm	phân	phối	thu	nhập	cho	từng	nhóm
-	 Giả	 định	 là	 biến	 thiên	 về	 thu	 nhập	 trong	 nhóm	 là	
cố	định

-	 Ước	tính	các	chỉ	số	nghèo	đói	và	bất	bình	đẳng	và	đói	
nghèo	dựa	trên	giả	định	này.

Một số đặc điểm của các mô hình CGE

-	 Các	mô	hình	vĩ	mô	(quốc	gia,	khu	vực	hay	thế	giới)
-	 Các	mô	hình	đa	khu	vực
-	 Mô	hinh	giải	thích	hành	vi	của	các	chủ	thể	trong	một	
khuôn	 khổ	 thống	 nhất:	 các	 hộ	 gia	 đình,	 các	 doanh	
nghiệp,	Chính	phủ	và	Phần	còn	lại	của	Thế	giới

-	 Tập	trung	vào	các	thoả	hiệp:	theo	định	nghĩa	chi	phí	và	
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Mở rộng mô hình cân bằng tổng thể cơ sở 
Bước đầu tiên là mô hình tĩnh cho một giai đoạn duy 
nhất, không xác định thời gian. Đây là một mô hình vô 
cùng giản đơn. Do đó, nên đưa vào trong mô hình yếu 
tố động. Đó là hành vi tiêu dùng trong nhiều giai đoạn, 
hoạt động đầu tư cho phép tăng vốn và hành vi tối đa 
hóa lợi ích liên thời gian. Đây là mô hình động.
Về mặt lịch sử, rất nhiều mô hình dạng này dựa vào 
các giả thuyết về cạnh tranh hoàn hảo trên thị trường 
hàng hóa: giá do cân bằng cung cầu xác định, không 
một doanh nghiệp nào được độc quyền trên một thị 
trường và có quyền xác định giá. Nhưng nền kinh tế 
trong thực tế thường khác xa tình trạng cạnh tranh 
hoàn hảo. Cải tiến những mô hình này chính là việc 
đưa vào các giả thuyết về cạnh tranh không hoàn hảo: 
một số doanh nghiệp lớn hơn các doanh nghiệp khác 
và ít nhiều có quyền lực trên thị trường. 
Có thể làm tương tự đối với thị trường lao động. Chúng 
tôi đã phát triển cách tiếp cận tương tự vào trường hợp 
Việt Nam và lát nữa chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn. 
Có thể cải tiến các mô hình theo cách khác: thay vì 
giới hạn ở phạm vi hiện nay, ta có thể đưa vào đó một 
mô-đun về tài chính. Cuối cùng, điều thú vị hơn đó là 
thay vì lấy một nhóm tác nhân, chúng tôi sẽ sử dụng 
mô hình cân bằng tổng thể để nghiên cứu tác động 
của các chính sách lên toàn bộ các cá thể thông qua 
mô hình mô phỏng vi mô. 

Tại sao giả thuyết gộp các hộ gia đình theo nhóm 
lại đặt ra vấn đề? Điều này đã được nghiên cứu tại 
Indonesia và Madagascar. Chúng tôi nhận thấy rằng 
tổng phương sai thu nhập chủ yếu liên quan đến 
phương sai bên trong các nhóm hộ gia đình đại diện 
(gọi là phương sai nội bộ nhóm) và ít liên quan đến 
phương sai giữa các nhóm hộ gia đình (gọi là phương 
sai giữa các nhóm). Trên thực tế, giả thuyết “tác nhân 
đại diện” là lạm dụng: ta mất phần lớn thông tin và sự 
đa dạng nếu ta tập hợp theo nhóm hộ gia đình. 

Mô hình mô phỏng vi mô dựa vào các dữ liệu cá nhân 
về các tác nhân kinh tế - hộ gia đình hoặc doanh 
nghiệp. Mô hình được xây dựng với hàng nghìn hộ gia 
đình được rút ra từ một cuộc điều tra hộ gia đình, trong 
đó ta lấy một số thông tin cá nhân về các hộ gia đình: 
việc làm, thu nhập, tiêu dùng, trình độ giáo dục…
Có nhiều loại mô hình khác nhau. Trong mô hình kế 
toán đơn giản, ta chỉ nhập thông tin về thu nhập và tiêu 
dùng của hộ gia đình (về việc làm…) mà không xây 
dựng các hàm liên kết thu nhập và tiêu dùng. 
Mô hình kế toán vi mô chỉ gồm các phương trình kế toán 
gắn với mô hình cân bằng tổng thể nhưng không có bất 
kỳ hàm hành vi và phản ứng của các tác nhân nào. 

Mô hình mô phỏng vi mô hoạt động thế nào? 

lợi	ích	của	chính	sách	(người	được	và	kẻ	mất)
-	 Dựa	trên	cơ	sở	dữ	liệu	của	một	năm	(Ma	trận	kế	toán	xã	
hội	(SAM)+	các	cuộc	điều	tra	hộ	gia	đình	và	lao	động,	
v.v…)

Các ứng dụng chính của các mô hình CGE

-	 Cải	cách	chính	sách	thuế	
-	 Tự	do	thương	mại	và	ảnh	hưởng	của	các	khủng	hoảng	
bên	ngoài

-	 Tác	động	của	các	chiến	lược	xoá	đói	giảm	nghèo
-	 Các	chính	sách	khuyến	khích	việc	làm
-	 Cải	cách	trợ	cấp	xã	hội
-	 Các	chính	sách	bảo	vệ	môi	trường

Những sự mở rộng của mô hình CGE

-	 Tĩnh		–>		Động	
-	 Sự	cạnh	tranh	hoàn	hảo	trong	các	thị	trường	hàng	hoá			
–>		Cạnh	tranh	không	hoàn	hảo	

-	 Các	 thị	 trường	 lao	động	hoàn	hảo	 	–>		không	hoàn	
hảo

-	 Không	có	khối	tài	chính		–>		Khối	tài	chính
-	 Các	tác	nhân	đại	diện		–>		Các	mô	hình	mô	phỏng	vi	
mô

Mô hình mô phỏng vi mô là gì?

•	Định	Nghĩa:
	 Mô	hình	mô	phỏng	vi	mô	là	mô	hình	dựa	vào	một	tập	
dữ	liệu	chứa	đựng	những	thông	tin	về	các	tác	nhân	
kinh	tế	vi	mô	riêng	lẻ	(các	cá	nhân,	các	hộ	gia	đình,	các	
hãng)

•	Một	bộ	dữ	liệu	điển	hình	=	Bộ	dữ	liệu	hộ	gia	đình	với	
những	thông	tin	về:

	 -	Những	đặc	điểm	kinh	tế	xã	hội	của	từng	thành	viên
	 -	Tình	trạng	việc	làm	và	thu	nhập	tương	ứng
	 -	Chi	tiêu	của	hộ	
•	Cho	phép	mô	phỏng	tác	động		của	các	chính	sách	lên	
các	cá	thể

37

Bi u di n s  c a  m t « mô ph ng vi mô »

B  d  li u vi mô
•Thu nh p t  các v  mùa
    (và s n xu t gia ình)
•Thu nh p t  trà
•C u thành h  gia ình

Phân ph i thu nh p
kh i u

Các ch  s  nghèo ói
Ví d :

t  l  nhân kh u ói nghèo 35%

Mô ph ng các quá 
trình kinh t -xã h i

Ví d :

giá trà gi m

Giá th c ph m
t ng

Qui mô h  t ng

Phân ph i thu nh p
 h u nghi m

•Thu nh p th c ph m
•Thu nh p t  trà
•Qui mô h

Các ch  s  nghèo ói
h u nghi m

Ví d :

t  l  nhân kh u ói nghèo 45%
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Trên cột trái, ta có phân bổ tham chiếu. Các bạn thấy 
một loạt các dữ liệu cá nhân: thu nhập từ sản xuất 
nông nghiệp, thành phần hộ gia đình. Như vậy, ta có 
phân bổ đầu tiên về thu nhập với các chỉ số về nghèo 
khó. Trong ví dụ này, tác động của nghèo khó là 35% 
trong tình huống tham chiếu.   
Cái mà các bạn nhìn thấy ở giữa, trong hình ô-van là 
mô phỏng một cú sốc chính sách kinh tế. Ở đây ta lấy 
ví dụ trường hợp giá lương thực thực phẩm tăng (ở Việt 
Nam, ta lấy ví dụ về giá gạo tăng), giá chè giảm và quy 
mô hộ gia đình tăng. Chúng ta tập trung nghiên cứu 
tác động của việc tăng giá gạo (như tác động của việc 
tăng giá gạo năm 2007-2008), có liên quan đến nhiều 
người nhất.

Điều gì sẽ diễn ra?
Ta sẽ mô phỏng tác động của việc tăng giá gạo trên 
cơ sở dữ liệu đối với hàng nghìn hộ gia đình; liệu đó sẽ 
là việc phân bổ mang tính đối chứng thu nhập có tính 
đến giá nông sản mới? Nhìn chung, ta biết rằng các hộ 
gia đình sản xuất lúa gạo sẽ thấy thu nhập thực tế của 
họ tăng lên trong khi đó người tiêu dùng thấy sức mua 
của họ bị giảm (= giảm thu nhập thực tế). Tất nhiên, 
một vài hộ gia đình vừa là người sản xuất vừa là người 
tiêu dùng nhưng để đơn giản, ta sẽ không xem xét 
trường hợp này. Nếu như những hộ gia đình nghèo 
nhất thường là đối tượng tiêu dùng chứ không phải sản 
xuất lúa gạo (ví dụ ở khu vực miền núi, tại thành phố…) 
thì việc tăng giá lúa gạo làm gia tăng tình trạng nghèo 
khổ tại Việt Nam. 
Xuất hiện một dạng phân bổ thu nhập mới. Ta có thể 
tính toán các chỉ số từ kết quả phân bổ này. Ở đây, 
tình trạng nghèo khổ gia tăng và tỷ lệ người nghèo là 
45%. 

Các mô hình vi mô-vĩ mô 

Chúng tôi bắt đầu với mô hình cân bằng tổng thể và 
chúng tôi bổ sung thêm mô hình kế toán vi mô đồng 
thời suy luận ở cấp độ cá thể về hàng nghìn hộ gia 
đình. Bây giờ chúng ta kết hợp mô hình mô phỏng vi 
mô và một khuôn khổ kinh tế vĩ mô thường là một mô 
hình cân bằng tổng thể. Chúng ta sẽ mô phỏng một 
cú sốc chính sách kinh tế thông qua mô hình cân bằng 
tổng thể. Chúng ta sẽ tính toán ví dụ như mức biến 
động giá nông sản thông qua mô hình cân bằng tổng 
thể nếu như có một cú sốc từ bên ngoài và đưa cú sốc 
biến động giá vào mô hình mô phỏng vi mô. 
Dạng thức mô hình mô phỏng vi mô sẽ thể hiện mức 
độ ảnh hưởng còn dạng thức của khuôn khổ kinh tế 
vĩ mô thể hiện tầm quan trọng. Vậy áp dụng mô hình 
nào? Nếu đó là mô hình mô phỏng vi mô, liệu đó có 
phải là mô hình động cho một giai đoạn hay mô hình 
tĩnh cho nhiều giai đoạn? Tất nhiên ta có thể kết hợp 
mô hình cân bằng tổng thể và mô hình mô phỏng vi 
mô theo nhiều cách khác nhau: điều này giúp xác 
định biến thứ ba là biến định dạng loại mô hình vi mô-
vĩ mô. 
Tôi đã nhắc lại các nguyên tắc về các phương pháp 
đánh giá tác động: mô hình cân bằng tổng thể, mô 
hình mô phỏng vi mô, mô hình vi mô-vĩ mô. Bây giờ 
chúng ta sẽ lấy một ví dụ cụ thể: tác động tới phân bổ 
thu nhập của việc Việt Nam gia nhập WTO.  

2.2 Đánh giá tác động tới phân bổ thu nhập của 
việc Việt Nam gia nhập WTO 

Tác động tới phân bổ thu nhập của việc Việt Nam gia 
nhập WTO ở đây liên quan đến tác động tới phân bổ 
thu nhập của các hộ gia đình, tới tình trạng bất bình 
đẳng ở Việt Nam và tình trạng nghèo1. Đây là chủ đề 
rất quan trọng vì ít nhất ba lý do sau đây:
> tăng trưởng kinh tế không đồng đều giữa các vùng 

tại Việt Nam kể từ khi Việt Nam thực hiện chính 
sách Đổi mới. Tình trạng nghèo đói đã giảm nhưng 
không đồng đều giữa các vùng. Tình trạng bất bình 

Các loại mô hình mô phỏng vi mô

Các mô hình kế toán vi mô (số học)
-	 Nắm	bắt	những	tác	động	thứ	tự	đầu	tiên
-	 Không	có	phản	ứng	hành	vi	của	chủ	thể	kinh	tế	vi	mô
Các mô hình hành vi
-	 Nắm	bắt	những	tác	động	thứ	hạng	hai
-	 Các	chủ	thể	kinh	tế	vi	mô	thay	đổi	hành	vi	theo	phản	
ứng	đối	với	những	thay	đổi	của	giá

-	 Có	thể	là		“dạng	thu	gọn”	hoặc	“cấu	trúc”
Các mô hình “động” đối lập với mô hình “tĩnh”
-	 Điển	hình:	“động”	=	chiều	thời	gian,	“sự	cũ	hóa”	của	
thông	tin

-	 Lưu	ý	:	đôi	khi:	“thuộc	về	hành	vi”	=	“năng	động”

-	 Định	nghĩa:	Một	mô	hình	“vi	mô-vĩ	mô”	bao	gồm	một	
mô	hình	giả	định	vi	mô	và	một	sơ	đồ	kinh	tế	vĩ	mô

-	 Có	nhiều	loại	mô	hình	vi	mô-vĩ	mô,	phân	loại	theo	đặc	
điểm	

	 *	mô	hình	giả	định	vi	mô	(kế	toán/hành	vi,	dạng	thu	
gon/dạng	cấu	trúc,	dạng	tĩnh/dạng	động,	v.v..)

	 *	sơ	đồ	kinh	tế	vĩ	mô	(cân	đối	từng	phần/cân	đối	chung,	
dạng	tĩnh/dạng	động,	v.v...)

	 *	 hay	mối	 liên	 hệ	 giữa	 hai	 cấp	 độ	 (từng	 phần/gộp,	
v.v...).

1	 Jean-Pierre	Cling,	Stéphane	Lagrée,	Mireille	Razafindrakoto,	François	Roubaud	(sous	la	direction),
	 Le	 Viêt	Nam	dans	 l’Organisation	mondiale	 du	 commerce.	 Impact	 sur	 la	 croissance	 et	 l’emploi,	Occasional Paper,	 n°8,	
Bangkok,	Irasec,	janvier	2009,	130	p.	[BT]
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đẳng nhìn chung gia tăng mặc dù thấp hơn so với 
Trung Quốc. Đầu tư nước ngoài góp phần đáng 
kể vào tăng trưởng xuất khẩu và tăng trưởng kinh 
tế cũng, nhưng cũng làm gia tăng bất bình đẳng 
do đầu tư nước ngoài chủ yếu tập trung ở Hà Nội 
và thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư nước ngoài và 
mô hình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam góp 
phần làm gia tăng bất bình đẳng và khiến vấn đề 
phân bổ thu nhập trở nên hết sức quan trọng;

> tự do hóa thương mại và phát triển thương mại có 
tác động đến phân bổ thu nhập. Khi cắt giảm thuế 
quan, mức giá trong nền kinh tế thay đổi và phân 
bổ thu nhập thực tế cũng thay đổi. Do đó, việc gia 
nhập WTO không chỉ tác động đáng kể tới phân 
bổ thu nhập mà còn làm gia tăng mức độ dễ bị tổn 
thương của nền kinh tế và chi phí điều chỉnh. 

> chính phủ Việt Nam đã lựa chọn chính sách có chú 
trọng đến khía cạnh xã hội nhằm tránh để một bộ 
phận dân chúng bị gạt ra ngoài lề. 

Nghiên cứu này đã được thực hiện như thế nào? 
Trong những năm qua, rất nhiều nghiên cứu tìm cách 
đánh giá tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO. 
Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO vào năm 1995. 
Nhìn chung, các nhà kinh tế khi áp dụng mô hình 
cân bằng tổng thể kết luận rằng việc gia nhập WTO 
có tác động tích cực. Nhưng do thiếu công cụ phù 
hợp, họ không thể đánh giá chính xác tác động đến 
phân bổ thu nhập, bất bình đẳng, tình trạng nghèo, 
bất bình đẳng giữa các vùng miền và giữa các đối 
tượng dân cư. 
Chúng tôi muốn tiến xa hơn các nghiên cứu trước đó 
khi nghiên cứu tác động tới phân bổ thu nhập của việc 
Việt Nam gia nhập WTO thông qua mô hình mô phỏng 
vi mô ; chúng tôi không chỉ nghiên cứu tác động của 
việc cắt giảm thuế quan mà còn quan tâm đến những 
cam kết trong lĩnh vực dịch vụ, tư nhân hóa, mở cửa cho 
đầu tư nước ngoài, luật doanh nghiệp mới… Trên thực 
tế, đây là nghiên cứu đầu tiên được thực hiện kể từ khi 
Việt Nam gia nhập WTO vào tháng 01/2007. Chúng 
tôi đã xây dựng một mô hình có tính thực tiễn cao hơn 
về nền kinh tế Việt Nam: mô hình mô phỏng vi mô kế 
toán của chúng tôi có xét đến tình trạng thiếu việc làm 
trong khi đa phần các mô hình xây dựng trước đó cho 
rằng tất cả mọi người đều có việc làm toàn thời gian 
tại Việt Nam theo như ý muốn của họ. Thế nhưng khi 
ta xem kết quả các cuộc điều tra hộ gia đình của Tổng 
Cục Thống kê Việt Nam, ta nhận thấy rằng tỷ lệ thiếu 
việc làm khoảng 30%.
Chúng tôi đã xây dựng một mô hình vi mô-vĩ mô đồng 
thời sử dụng mô hình cân bằng tổng thể về nền kinh tế 
Việt Nam do Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung 
ương cung cấp nhưng chúng tôi có cải tiến mô hình 
của Viện với việc đưa vào các cơ chế thất nghiệp và 
thiếu việc làm trên thị trường lao động. Chúng tôi cũng 
xây dựng mô hình mô phỏng vi mô kế toán trên cơ 
sở các cuộc điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 

VHLSS do Tổng Cục Thống kê tiến hành hai năm một 
lần trên toàn quốc đối với khoảng 30 000 hộ gia đình. 
9 000 hộ gia đình đã được lựa chọn để chúng tôi thu 
thập các dữ liệu về thu nhập và tiêu dùng. 
Mục đích của chúng tôi là mô phỏng một dạng phân 
bổ thu nhập mới do tác động của cú sốc kinh tế vĩ mô 
liên quan đến việc gia nhập WTO.
Trước tiên tôi muốn giải thích sơ qua mô hình kế toán 
vi mô này đã được xây dựng như thế nào.

Mô hình kế toán vi mô trong thực tiễn

Mô hình kế toán vi mô được xây dựng như thế nào? 
Chúng tôi đã thực hiện công việc này đối với trường 
hợp của Việt Nam như thế nào? 
Trước tiên cần tính toán tổng thu nhập của từng hộ 
trong số 9 000 hộ gia đình. Trong cuộc điều tra này, 
có nhiều loại thu nhập và từ nhiều nguồn khác nhau. 
Sau đó, cần phân loại chi tiết thu nhập của các hộ gia 
đình theo như quy định của chúng tôi trong mô hình 
và việc phân loại này không hoàn toàn giống phân loại 
trong cuộc điều tra. Chúng tôi đã xác định 14 loại thu 
nhập yếu tố.
Chúng tôi phân biệt 12 loại thu nhập từ lương. Đối với 
từng loại thu nhập, chúng tôi lại phân biệt:
> Nam-nữ;
> Đô thị-nông thôn;
> Ba mức độ trình độ nghề: lao động không lành 

nghề, lao động lành nghề, lao động có trình độ 
cao. 

Chúng tôi cũng tính thu nhập từ đất đai của nông dân, 
thu nhập từ đầu tư vốn, những người sở hữu nhà hoặc 
doanh nghiệp. Tổng thu nhập của từng hộ gia đình 
được phân chia thành 14 yếu tố sản xuất tác động 
trong mô hình tùy theo cú sốc mà nền kinh tế phải đối 
mặt. Cuối cùng, chúng tôi phân chia chi tiết tiêu dùng 
của các hộ gia đình để đưa vào giá tiêu dùng của các 
hộ gia đình.  

Cú sốc diễn ra như thế nào thông qua mô hình mô 
phỏng vi mô? 
Giả sử xuất khẩu dệt may tăng 10%, mức tăng này 
tương ứng với mức tăng kỳ vọng khi gia nhập WTO bởi 
vì theo lý thuyết thương mại quốc tế, nếu ta phát triển 
thương mại, những lĩnh vực sẽ phát triển mạnh nhất, 
ít ra là trong ngắn hạn ở Việt Nam là những lĩnh vực 
sử dụng lao động không lành nghề - đây được coi là 
lợi thế so sánh của Việt Nam. Và trong thực tế, trong 
những năm qua, dệt may là một trong những ngành có 
tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất. 
Như vậy giả sử khi xuất khẩu tăng 10%: ta sẽ quan sát 
thấy lương của người lao động trong lĩnh vực này tăng, 
việc làm tăng, thu nhập của những người làm công ăn 
lương khu vực đô thị tăng. Nhưng ngược lại, đối với các 
hộ gia đình ở khu vực nông thôn, ta sẽ không thấy bất 
cứ dấu hiệu gia tăng nào. Nói một cách đơn giản, tăng 
xuất khẩu dệt may sẽ có tác động giảm nghèo tại khu 



27Đánh	giá	tác	động

vực đô thị, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và tăng bất 
bình đẳng giữa khu vực đô thị-nông thôn. 
Ta cũng có thể giả sử sản xuất gạo hay giá gạo tăng 
10%. Trong trường hợp đầu, nông dân sản xuất lúa 
gạo sẽ được hưởng lợi. Nếu giá nông sản tăng, các hộ 
gia đình tại khu vực đô thị sẽ bị ảnh hưởng, sức mua 
của họ sẽ giảm (những hộ gia đình ở nông thôn không 
sản xuất và chỉ tiêu dùng lúa gạo cũng gặp phải tình 
trạng tương tự). 

Kết quả mô phỏng của chúng tôi

Chúng tôi đã xem xét ba loại cú sốc có liên quan 
đến:
> cắt giảm thuế quan nhưng đối với Việt Nam, cú sốc 

này ít tác động hơn nhiều so với rất nhiều yếu tố 
khác;

> tăng nhu cầu xuất khẩu đối với hàng Việt Nam do 
Mỹ đã dở bỏ hạn ngạch đối với hàng xuất khẩu, 
nhất là hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam;

> tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài: năm 2007, các 
bạn biết rằng đầu tư nước ngoài đạt khoảng 
20 tỷ USD so với 8 tỷ USD của năm 2006. Sẽ 
là lạm dụng nếu cho rằng đầu tư trực tiếp nước 
ngoài tăng hoàn toàn nhờ vào việc gia nhập WTO 
nhưng ta có thể cho rằng việc gia nhập WTO giúp 
tăng sức hấp dẫn của Việt Nam trong con mắt các 
doanh nghiệp nước ngoài ; một số thay đổi về 
quy định luật pháp do gia nhập WTO cũng có tác 
động theo hướng này.

Điều này không có nghĩa là toàn bộ tác động của WTO 
chỉ giới hạn ở việc cắt giảm thuế quan, tăng cầu xuất 
khẩu và tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài nhưng chúng 
tôi cho rằng đó là ba cú sốc chính. 

Sau khi xác định các cú sốc, cần phải xác định các 
kịch bản. 
Kịch bản 1 kết hợp cắt giảm thuế quan và tăng cầu 
xuất khẩu. 
Kịch bản thứ hai hơi phức tạp hơn. Chúng tôi kết hợp 
ba cú sốc: hai cú sốc nêu trên và tăng đầu tư nước 
ngoài.  

Chúng tôi cho chạy mô hình cân bằng tổng thể trên cơ 
sở các kịch bản này và xác định được một số tác động 
về kinh tế vĩ mô: tăng GDP, tăng xuất khẩu, tăng tổng 
thu nhập… Chúng tôi đưa những tác động này vào 
trong mô hình mô phỏng vi mô nhằm quan sát biến 
động thu nhập trong số 14 loại thu nhập mà chúng tôi 
đã phân ra. 

Kết quả kinh tế  vi mô
(xem bảng trang sau)
Điều gì diễn ra trong hai kịch bản của chúng tôi?
Các bạn quan sát thấy tình trạng nghèo khổ giảm 
trong tất cả các vùng nhưng mức độ giảm không đồng 
đều. Ví dụ như hai dòng cuối cùng, khu vực nông 
thôn và khu vực đô thị. Nếu các bạn chọn kịch bản 2 
bao gồm tăng đầu tư nước ngoài: đây là kịch bản có 
mức tăng GDP và tăng thu nhập đạt cao nhất và giảm 
nghèo mạnh nhất, trung bình gần 12% có nhưng tốc 
độ giảm nghèo tại khu vực thành thị cao gấp ba lần so 
với khu vực nông thôn. 

Kết quả kinh tế vi mô: diễn biến tình trạng bất bình 
đẳng (chỉ số Theil tính theo %)
(xem bảng trang sau)
Hậu quả của sự gia tăng tình trạng nghèo, nghiên cứu 
của chúng tôi chỉ ra rằng, dù lựa chọn kịch bản nào 
thì cũng kéo theo sự gia tăng bất bình đẳng giữa khu 
vực nông thôn/thành thị. Chúng tôi cũng quan sát thấy 
sự gia tăng bất bình đẳng giữa người lao động có tay 
nghề và người không có tay nghề. Sự bất bình đẳng 
ở đây được đo bằng chỉ số Theil, cho phép phân loại 
theo hàm cộng những nguồn khác nhau của sự bất 
bình đẳng (nội sinh và ngoại sinh giữa nông thôn/
đô thị, người lao động có tay nghề/lao động không có 
tay nghề).

3 cú sốc chính sau khi gia nhập WTO

-	 Thuế quan nhập khẩu giảm xuống;	việc	này	phù	hợp	
với	 cam	 kết	 cắt	 giảm	 bảo	 hộ	 bằng	 Thuế	 quan	 của	
Việt	Nam	(thuế	quan	và	phi	thuế	quan);

-	 Nhu cầu xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam tăng lên; 
điều	này	là	phù	hợp	với		việc	các	nước	thành	viên	WTO	
đáp	lại	các	cam	kết	tự	do	hóa	thương	mại	của	Việt	Nam	
(cụ	thể	là	việc	Mỹ	bỏ	áp	dụng	hạn	ngạch	đối	với	hàng	
dệt	may);

-	 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng lên;	điều	này	
là	do	Việt	Nam	trở	nên	hấp	dẫn	hơn	đối	với	các	 tập	
đoàn	đa	quốc	gia	sau	khi	trở	thành	thành	viên		WTO	
(giảm	bớt	các	hạn	chế	về	FDI,	tạo	điều	kiện	tiếp	cận	
thị	 trường	dễ	dàng	hơn	cho	các	doanh	nghiệp	 xuất	
khẩu…).

Các cơn sốc này có thực tế không? (hãy xem những gì đã 
diễn ra kể từ năm 2007)

Kịch bản 1	dược	xây	dựng	trên	các	cú	sốc	ngọai	sinh	theo	
mô	hình	CEPII	(kết	hợp	các	cú	sốc	về	thuế	quan	với	nhu	
cầu	xuất	khẩu),	phù	hợp	với	hai	loại	sốc	đầu	tiên	kể	trên;	
sự	gia	tăng	quan	trọng	duy	nhất	về	nhu	cầu	xuất	khẩu	là	
cho	hàng	dệt	may	(+40%)	sau	khi	Mỹ	bỏ	quy	định	về	hạn	
ngạch	.

Kịch bản 2	thêm	vào	hai	cú	sốc	đồng	thời	này	một	cú	sốc	
do	tăng	FDI	cho	công	nghiệp.	Sự	gia	tăng	này	sẽ	làm	tăng	
lượng	vốn	của	các	khu	vực	mà	các	nhà	đầu	tư	nước	ngoài	
tham	gia.
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2.3 Kết luận về tác động của việc gia nhập WTO 

Theo nghiên cứu của chúng tôi, việc Việt Nam gia 
nhập WTO có tác động theo hướng làm giảm tình 
trạng nghèo, đặc biệt tại khu vực đô thị ; gia nhập 
WTO giúp tạo việc làm, nhất là trong lĩnh vực công 
nghiệp. Chính sách này cũng có xu hướng giúp tăng 
thu nhập thực tế, mức tăng của lao động ít lành nghề 
cao hơn so với mức tăng của lao động lành nghề, đặc 
biệt trong lĩnh vực dệt may. Tuy nhiên, việc gia nhập 
WTO làm tăng tình trạng bất bình đẳng giữa khu vực 
đô thị và nông thôn. Nhưng ngược lại, bất bình đẳng 
nam-nữ có xu hướng giảm. Điều này là do ngành dệt 
may sử dụng lượng lao động nữ lớn hơn rất nhiều so 
với lao động nam. 
Từ nghiên cứu này, chúng tôi đã thử suy ngẫm về 
những chính sách cần triển khai để quản lý một cách 
hiệu quả nhất cú sốc gây ra từ việc gia nhập WTO. 
Theo chúng tôi, một số chính sách có thể sẽ đóng vai 
trò rất quan trọng như:

- chính sách giáo dục, cho phép cung và cầu lao 
động gặp nhau;

- chính sách di cư. Trong mô hình của chúng tôi, 
chúng tôi giả định rằng tại khu vực nông thôn và 
khu vực thành thị, có thể có di cư. Chúng tôi giả 
định và đây cũng là trường hợp của Việt Nam đó 
là di cư giữa khu vực nông thôn và thành thị được 
kiểm soát, điều này đặt ra vấn đề phân đoạn thị 
trường lao động với việc người lao động gặp khó 
khăn khi di chuyển giữa các vùng. 

So với điều chúng tôi nói về tác động lên tình trạng bất 
bình đẳng, điều này có nghĩa là việc gia nhập WTO đòi 
hỏi phải có các chính sách theo khu vực và các chính 
sách bảo trợ xã hội để bù đắp “cho những đối tượng 
thua thiệt” của WTO.
Trên cơ sở nghiên cứu này, nhiều hướng nghiên cứu có 
thể được khai thác: 
- nâng cao hiểu biết về việc làm và thị trường lao 

động của Việt Nam. Đây là một lĩnh vực rất ít được 
biết đến. Lần đầu tiên, Tổng Cục Thống kê tiến 

Số liệu gốc
% thay đổi

Kịch bản 1 Kịch bản 2
Đồng	bằng	sông	Hồng	 14.7 -2.5 -10.7
Đông	Bắc 28.4 -0.3 -8.8
Tây	Bắc 48.9 0.1 -5.1
Bắc	Trung	bộ 34.8 -2.0 -9.8
Nam	Trung	bộ 19.6 -3.4 -10.5
Tây	Nguyên 27.3 0.6 -11.2
Đông	Nam	bộ 5.1 -0.8 -17.7
Đồng	bằng	sông	Cửu	Long 15.0 -3.5 -21.4
Trung bình toàn quốc 19.5 -1.7 -11.8
-	Thành	thị 4.7 -7.5 -33.8
-	Nông	thôn 24.6 -1.3 -10.3

Kết quả kinh tế vi mô: tỷ lệ nghèo

Số	liệu	
kỳ	gốc

% Kịch	bản	1	:
Cắt	giảm	thuế	

quan
+	gia	tăng	nhu	

cầu	XK	

Kịch	bản	2	:
Cắt	giảm	thuế	

quan
+	gia	tăng	nhu	
cầu	XK	+FDI	

Toàn	quốc 0.311 100 0.2 0.1
Giữa	thành	thị	và	nông	
thôn

0.066 21.2 3.0 3.9

Trong	các	vùng	thành	
thị/nông	thôn

0.245 78.8 -0.5 -0.9

Giữa	các	vùng 0.048 15.4 1.1 -1.1
Trong	các	vùng 0.263 84.6 0.1 0.4
Giữa	 LĐ	 có	 tay	 nghề/
không	tay	nghề

0.040 12.9 1.8 1.5

Trong	 số	 LĐ	 có	 tay	
nghề/	không	tay	nghề

0.271 87.1 0.0 -0.1

Kết quả kinh tế vi mô : Thay đổi về tỷ lệ bất bình đẳng (chỉ số Theil theo %)
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hành điều tra năm 2007 và thu thập được nhiều 
thông tin rất chi tiết. Nhưng nếu ta muốn hiểu rõ 
hơn loại tác động này hay tác động của các chính 
sách khác về việc làm, ta cần tiến hành các cuộc 
điều tra bổ sung và mang tính định kỳ;

- xét quan điểm về mô hình nói riêng, cũng cần xây 
dựng các ma trận kế toán xã hội cập nhật. Ma trận 
mà chúng ta sử dụng có từ vài năm nay và giống 
như nền kinh tế Việt Nam nó biến đổi rất nhanh; ta 
rất cần xây dựng các ma trận có chất lượng;

- cần đi sâu phân tích bằng mô hình theo nhiều 
hướng khác nhau. Có lẽ ta sẽ cần đưa yếu tố động 
vào trong hành vi của các hộ gia đình, hành vi tiết 
kiệm và đầu tư. Mô hình chúng tôi sử dụng là mô 
hình tĩnh. Ta cũng cần hiểu rõ hơn thị trường lao 
động. Nông dân Việt Nam ngày càng có nhiều hoạt 
động đa dạng, ngày càng có ít hộ gia đình thuần 
nông, và cần phải hiểu quá trình thay đổi việc làm 
và thu nhập diễn ra như thế nào. Chúng tôi đã giả 
định rằng thu nhập thay đổi nhưng không tính đến 
tác động lên hành vi: nếu lương trong ngành công 
nghiệp đối với lao động không lành nghề tăng, ta 
có thể giả định rằng sẽ có nhiều lao động muốn 
làm việc hơn. Cần phải suy nghĩ về hành vi này.

Kết luận chung 
Tôi sẽ kết luận bốn điểm về đánh giá trước và sau các 
chính sách nói chung:
> đánh giá các chính sách công hiện là đối tượng có 

nhu cầu rất lớn trên bình diện quốc tế, nhất là trong 
khuôn khổ cuộc chiến xóa đói giảm nghèo. Lĩnh 
vực này chủ yếu vẫn trong giai đoạn thử nghiệm 
và ít phổ biến. François đã giới thiệu một số ví dụ 
về đánh giá sau, ta cũng có thể đưa ra những ví dụ 
tương tự về đánh giá trước, về tác động tới phân bổ 

thu nhập của các chính sách, về Việt Nam chẳng 
hạn, có ít nghiên cứu về những chủ đề này;

> đối với đánh giá sau, ta nhận thấy có rất nhiều 
nghiên cứu do Ngân hàng Thế giới, AFD… tiến 
hành. Đánh giá trước cũng rất phát triển. Hiểu rõ 
tác động về cấu trúc của các mô hình sử dụng, đặc 
biệt trong đánh giá trước là hết sức cần thiết. Trên 
thực tế, trong chừng mực nào đó, cấu trúc các mô 
hình định hướng kết quả. Ví dụ, trong mô hình cân 
bằng tổng thể, tự do hóa thương mại về lý thuyết sẽ 
có tác động tích cực, ít nhất trong môi trường cạnh 
tranh hoàn hảo… Nếu ta lấy ví dụ về WTO, ích lợi 
của một mô hình không phải là chỉ ra rằng WTO 
có tác động tích cực hay xác định và định lượng 
các cơ chế kinh tế đang diễn ra, chứng tỏ sự thống 
nhất của những cơ chế này, nhấn mạnh những điều 
kiện cần thiết để các cơ chế này có thể hoạt động, 
và cuối cùng giúp suy nghĩ về các chính sách hỗ 
trợ cần thiết. Ví dụ nếu người lao động không thể 
chuyển từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, tác động 
tích cực của việc gia nhập WTO đối với việc tái cấu 
trúc liên ngành xét về hiệu quả sản xuất sẽ không 
diễn ra; 

> khi việc xây dựng mô hình định hướng kết quả, câu 
hỏi về kinh tế chính trị đánh giá được đặt ra, giống 
như François đã nêu lên. Khi người ta chịu sức ép 
phải đánh giá các chính sách kinh tế, dù đó là đánh 
giá trước hay đánh giá sau, sự độc lập của cán bộ 
đánh giá có ý nghĩa quan trọng. Nhưng trên thực 
tế có rất ít đánh giá độc lập. Ví dụ ở Việt Nam, tôi 
cho rằng các nhà kinh tế Việt Nam khó có thể nói 
rằng WTO có tác động tiêu cực. Tại Ngân hàng Thế 
giới, về lý thuyết có một nhóm đánh giá độc lập… 
nhưng trên thực tế lại không độc lập do nhóm này 
phụ thuộc vào Ngân hàng Thế giới (!) Do đó vấn 
đề đặt ra là có thể có được đánh giá độc lập mà 
không chịu các sức ép và có thể phổ biến kết quả 
một cách hoàn toàn độc lập;

> cuối cùng tôi muốn nói rằng đánh giá các chính 
sách không phải là giải pháp kỳ diệu. Nhưng cần 
có sự nghiêm khắc trong đánh giá chính sách, điều 
vẫn chưa thực hiện được cho tới thời điểm gần đây. 
Rất nhiều quyết định về chính sách sẽ tiếp tục được 
đưa ra theo các tiêu chí chính trị, kể cả các quyết 
định về chính sách kinh tế, đây là điều không thể 
tránh khỏi. Đánh giá tác động tạo ra các công cụ 
cho phép làm sáng tỏ quá trình đưa ra quyết định 
thông qua việc đánh giá tác động của các chính 
sách đã được triển khai trước đó và các chính sách 
sẽ được đưa ra trong tương lai. Xin cám ơn. 

Kết luận nghiên cứu

Kết quả chính: WTO làm gia tăng những xu thế mới:
-	 Giảm	nghèo	(nhất	là	ở	khu	vực	thành	thị)
-	 Tạo	việc	 làm	có	 thu	nhập	 (đặc	biệt	các	ngành	công	
nghiệp)

-	 Tăng	lương	thực	tế	(đối	với	công	nhân	không	lành	nghề	
nhiều	hơn	công	nhân	lành	nghề)

-	 Tăng	bất	bình	đẳng	giữa	nông	thôn/thành	thị	(nhưng	
giảm	bất	bình	đẳng	giới)

Tầm quan trọng của các chính sách
-	 Chính	sách	giáo	dục
-	 Chính	sách	nhập	cư
-	 Chính	sách	vùng
-	 Chính	sách	xã	hội	(mất	việc	do	cơ	cấu	lại	bộ	máy)
Hướng nghiên cứu
-	 Thay	đổi	nhận	thức	về	việc	làm	và	thị	trường	lao	động
-	 Nghiên	cứu	theo	khu	vực	(ngành	dệt	may	ở	nông	thôn,	
ngành	nông	nghiệp,v.v...)

-	 Nghiên	cứu	sâu	mô	hình	hóa
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Thảo luận…
 Stéphane Lagrée

Xin cảm ơn Jean-Pierre và François với bài thuyết 
trình.

Nhóm IRD-DIAL cùng Tổng Cục Thống kê là một 
trong mười dự án nghiên cứu của dự án FSP về khoa 
học xã hội. Tôi muốn cảm ơn họ về những công 

trình nghiên cứu cũng như sự năng động của họ 
trong khuôn khổ chung của dự án và sự tham gia 
rất tích cực của họ ở Khóa học mùa hè ở Tam Đảo 
năm 20071 và 2008. Sau bài tham luận này là thời 
gian dành cho trao đổi thảo luận. Tôi xin nhường lời 
cho các bạn. Xin các bạn giới thiệu bản thân và đơn 
vị công tác.
 

 Alexis Drogoul – Giám đốc Nghiên cứu tại IRD 
Tôi làm việc rất nhiều về mô hình và mô phỏng, nhất 
là trong lĩnh vực tin học, do đó ít mang tính hình thức 
hơn so với nội dung vừa trình bày. Tôi có một câu 
hỏi dành cho Jean-Pierre Cling. Cách tiếp cận mà 
anh trình bày được đưa ra dưới chiếc mũ vi mô-vĩ 
mô trong đó ta giả định có tương tác giữa các cấp 
độ mô phỏng vi mô và vĩ mô. Thế nhưng mô hình 
cân bằng tổng thể kết hợp với mô hình vi mô như 
anh đã sử dụng dường như chỉ đi theo một chiều. 
Thông thường, người ta nghiên cứu ảnh hưởng của 
mô hình vĩ mô đối với một tổng thể vi mô không có 
hành vi ứng xử, không có sự tương tác cũng như 
khả năng giao tiếp giữa các cá nhân hay giữa các 
hộ gia đình. Liệu phân tích của tôi có đúng không? 
Nếu đúng, làm thế nào để tính đến những diễn biến 
ở cấp độ vĩ mô các tương tác giữa các cá nhân, giữa 
các hộ gia đình, sự thay đổi của các cá nhân, các 
hộ gia đình?

 Phạm Văn Cự, Giảng viên Đại học Khoa học tự 
nhiên Hà Nội 
Tôi là chuyên gia về phân tích không gian.

Đồng nghiệp của tôi có đề cập đến ba cú sốc nhưng 
còn có cú sốc thứ tư cần nghiên cứu liên quan đến 
tình trạng nghèo khổ tại khu vực ngoại thành Hà Nội 
và thành phố Hồ Chí Minh: đó là cú sốc văn hóa 
và giao tiếp đối với những nông dân bị mất ruộng 
đất do các dự án xây dựng khu công nghiệp. Theo 
tôi, đây là hệ quả của việc Việt Nam gia nhập WTO. 
Cùng với quá trình toàn cầu hoá, Việt Nam trở thành 
thành viên của WTO và điều này đỏi hỏi phải dành 
đất cho các dự án công nghiệp lớn. “Cần” phải lấy 
đất của nông dân, nông dân được đền bù rất nhiều 
tiền nhưng họ không biết sử dụng số tiền đó. Tình 
trạng nghèo khổ ngày càng gia tăng. 

Liên quan đến cú sốc này tại Hà Nội, với thu nhập 
bình quân đầu người đạt 600 đến 700 USD mỗi năm 
và nhìn số lượng ô tô đắt tiền tính theo đầu người 
tăng nhanh, hiện tượng này rất quan trọng. Thuế 
ô-tô nhập khẩu tăng nhưng mặc dầu vậy, người 

1	 Jean-Pierre	Cling,	Mireille	Razafindrakoto,	François	Roubaud,	Các	chỉ	số	quản	lý	công:	sự	cần	thiết,	sử	dụng	và	những	hạn	
chế,	và,	Jean-Pierre	Cling,	Javier	Herrera,	Mireille	Razafindrakoto,	François	Roubaud,	Điều	tra	hộ	gia	đình	:	một	công	cụ	
đo	lường	để	đánh	giá	khái	niệm	khu	vực	phi	chính	thức,	điều	kiện	sống	của	các	hộ	gia	đình	và	quản	lý	công	trong	Lagrée	
Stéphane	2008,	op.	cit.	tr.	66-78	và	243-282.	[BT]

Kết luận chung

-	 Việc	đánh	giá	các	chính	sách	hiện	đang	rất	được	ưa	
chuộng,	 nhưng	 vẫn	 còn	 đang	 trong	 giai	 đoạn	 thực	
nghiệm	và	nhìn	chung	vẫn	chưa	phổ	biến.

-	 Đánh	giá	sau	là	mới	nhất,	ít	được	phổ	biến	nhất,	song	
gần	đây	chúng	ta	thấy	xuất	hiện	các	nghiên	cứu	(của	
WB,	J-PAL,	AFD,	v.v...)

-	 Đánh	giá	trước	cũng	rất	thành	công	nhưng	có	một	vấn	
đề	đặt	ra	là	phải	hướng	các	kết	quả	nghiên	cứu	gắn	với	
cấu	trúc	các	mô	hình	(như	vậy	đánh	giá	này	dùng	vào	
việc	gì?)

-	 Đây	không	phải	là	thần	dược	và	không	nên	đánh	giá	
quá	cao	ảnh	hưởng	của	các	phương	pháp	đánh	giá	
đối	với	việc	ban	hành	các	chính	sách,	vì	nó	còn	phải	
tùy	thuộc	vào	nhiều	yếu	tố	chính	trị	khác	(như	tình	hình	
quốc	 tế,	 tình	hình	 trong	nước,	v.v...).	So	sánh	trường	
hợp	hội	nhập	WTO.
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Việt Nam tiếp tục mua xe đắt tiền. Vậy đây là do 
chính sách hay hành vi? 

 Nguyễn Xuân Hoản, nghiên cứu sinh thuộc dự 
án FSP, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Liên quan đến tác động của việc gia nhập WTO, 
các tác giả đã nêu ra ba cú sốc. Tôi chia xẻ quan 
điểm của các tác giả về vấn đề này nhưng tôi cũng 
muốn nêu ra sự thay đổi môi trường kinh doanh 
tại Việt Nam. Đầu tư nước ngoài và lao động nước 
ngoài vào Việt Nam tạo thêm sức ép về mặt pháp 
chế. Đầu tư nước ngoài tạo sức ép về cải thiện cơ 
sở hạ tầng, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, điện 
và giao thông. Điều này tác động đến chất lượng 
nhân công Việt Nam và đến hệ thống đào tạo nghề. 
Cuối cùng, môi trường làm việc và môi trường sinh 
hoạt thay đổi rất nhiều, nhất là điều kiện vệ sinh 
và an ninh. Tất cả điều đó tác động đến đời sống 
của người Việt Nam và tác động đến vấn đề xã hội 
và chính trị liên quan đến việc gia nhập WTO. Liệu 
các anh chị có thể dự báo về thay đổi môi trường 
kinh doanh, về lạm phát và thay đổi mức sống của 
người Việt Nam sau khi gia nhập WTO? Các anh chị 
đề xuất giải pháp nào để nền kinh tế Việt Nam phát 
triển bền vững? 

 Lê Thị Hương, Viện Nghiên cứu Kinh tế thành 
phố Hồ Chí Minh 
Sau hai năm gia nhập WTO, lĩnh vực nào là lĩnh vực 
“được hưởng lợi” và những lĩnh vực nào “chịu thiệt 
hại”? Liệu điều này liên quan đến vấn đề cắt giảm 
thuế quan? 

 Lưu Bích Ngọc, nghiên cứu sinh thuộc dự án 
FSP, Viện nghiên cứu dân số và các vấn đề xã 
hội, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội 
Liên quan đến đánh giá sau, các anh/chị chọn đối 
chứng như thế nào? Các anh/chị có thể đưa ra một 
ví dụ cụ thể? Các anh/chị có xác định các tiêu chí 
hay đưa ra các giả thuyết trước khi lựa chọn đối 
chứng? 

 Jean-Pierre Cling
Có một câu hỏi mang tính kỹ thuật và các câu hỏi 
về kinh tế rất thích đáng do Alexis đặt ra. Về mô hình 
mô phỏng vi mô, mô hình chúng tôi sử dụng là mô 
hình vi mô-vĩ mô tương đối đơn giản. Chúng tôi sử 
dụng mô hình cân bằng tổng thể và kết hợp với mô 
hình mô phỏng vi mô kế toán thuần túy. Mô hình 
kế toán vi mô không có hàm hành vi như hàm tiêu 
dùng chẳng hạn và do đó không có phản hồi về mô 
hình kinh tế vĩ mô trên cơ sở hành vi của các cá thể. 
Ta có thể suy nghĩ về các mô hình phức tạp hơn. 
Đồng nghiệp của chúng tôi tại DIAL đang nghiên 

cứu về những mô hình này tại Paris. Đầu tiên, ta có 
thể đưa ra các mô hình về hành vi. Bạn đặt ra một 
hoặc nhiều hàm hành vi, cung việc làm, tiêu dùng. 
Điều đó cho phép bạn đánh giá những tác động 
phức tạp hơn cũng như đánh giá những tác động 
phản hồi (feed-back) trên cơ sở hành vi của các tác 
nhân kinh tế dựa trên mô hình kinh tế vĩ mô. Để hiểu 
rõ hơn, mời các bạn tham khảo tài liệu của Khóa 
học mùa hè1. Ở đây các bạn có sơ đồ giải thích 
rõ các mối liên hệ giữa mô hình vi mô và mô hình 
vĩ mô. Trong cột đầu tiên, các bạn có các mô hình 
tuần tự trong đó mối quan hệ đi theo chiều từ vĩ mô 
đến vi mô, không có tác động phản hồi. Trong cột 
thứ hai, các bạn có các mô hình tổng hợp trong đó 
mô hình vĩ mô và mô hình mô phỏng vi mô được áp 
dụng đồng thời. Ví dụ mô hình cân bằng tổng thể sẽ 
tính toán mức giá và lương và những thông tin này sẽ 
được đưa vào mô hình mô phỏng và cho phép xác 
định thu nhập và nhu cầu tiêu dùng. Sau khi được 
tổng hợp, các dữ liệu sẽ được đưa lại nhiều lần vào 
trong mô hình cân bằng tổng thể để giải mô hình. 
Tôi xin trả lời nhanh như vậy. 

Về cuộc khủng hoảng hiện nay và mối liên hệ với 
WTO, đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Trước 
khi gia nhập WTO, mọi người đều cho rằng mọi 
điều sẽ tốt đẹp và gia nhập WTO chỉ có tác động 
tích cực. Gần đây, người ta có xu hướng cho rằng 
cuộc khủng hoảng hiện nay có liên quan đến WTO! 
Chúng ta đang phải đương đầu với cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu, suy thoái ở Mỹ và giá 
nguyên liệu tăng; tất cả những điều này tất nhiên 
tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Lạm phát đạt 
mức 25% vào tháng 5 và 20% vào tháng 6. Chúng 
ta cũng nhận ra những vấn đề nội tại của nền kinh 
tế Việt Nam, những vấn đề này không mới nhưng nổi 
lên do hiệu ứng xúc tác của cuộc khủng hoảng. Tiến 
trình gia nhập WTO của Việt Nam diễn ra tuần tự và 
kéo dài trong khoảng 10 năm, các cam kết đưa ra 
cũng rất tuần tự. Năm 2007, không có việc đột ngột 
thay đổi toàn bộ chính sách và môi trường mà sự 
thay đổi này sẽ có thể là nhân tố khủng hoảng năm 
2008. Có nhiều hiện tượng đầu cơ ở Việt Nam và ở 
nước ngoài. Đơn cử một ví dụ, Việt Nam là thị trường 
tiêu thụ vàng miếng lớn nhất thế giới  trong 6 tháng 
đầu năm. Tại sao? Bởi vì rất nhiều người Việt Nam 
đầu cơ, họ không tin tưởng vào đồng tiền Việt Nam, 
họ mua đô-la và dùng đô-la mua vàng miếng. Đây là 
những hành vi đầu cơ không liên quan gì đến WTO. 
Tương tự, trường hợp nhập khẩu ô-tô như ông Phạm 
Văn Cự có đề cập đến. Liệu việc mua ô-tô mang tính 
văn hóa? Tôi không chắc về điều đó! Tôi cho rằng 
có nhu cầu “bị đè nén” về ô-tô ở Việt Nam chỉ cách 
đây không lâu. Hiện nay, mua ô-tô trở nên dễ dàng 

1	 Tham	khảo	Bài	đọc.
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hơn và số lượng ô-tô đăng ký tăng gấp đôi trong 
vòng hai năm. Đó là tác động co dãn cầu so với giá, 
một hiện tượng quen thuộc trong kinh tế học. Giá 
giảm nhưng trước hết việc cấp phép đã trở nên dễ 
dàng hơn trước rất nhiều. Đây là hiện tượng có liên 
quan đến WTO nhưng tác động tổng thể còn rất hạn 
chế. Tỷ trọng nhập khẩu ô-tô trong tổng kim ngạch 
nhập khẩu của Việt Nam không lớn. 

Lời cuối cùng liên quan đến lợi ích của mô hình 
của chúng tôi. Đây không phải là mô hình dự báo 
mà là mô hình mô phỏng. Mô hình này không dự 
báo điều sẽ xảy ra mà nhấn mạnh các cơ chế vận 
hành và cảnh báo các nhà lãnh đạo về những vấn 
đề tiềm tàng đồng thời định lượng chúng. Chúng 
tôi tìm cách chứng tỏ điều đó trong phần kết luận 
liên quan đến những nguy cơ gây bất bình đẳng nói 
chung và bất bình đẳng giữa các vùng và về những 
chính sách bù đắp cần phải triển khai. 

 Mireille Razafindrakoto
Như Jean-Pierre đã nhấn mạnh, đây không phải là 
mô hình dự báo mà là mô hình mô phỏng. Lợi ích 
lớn nhất của mô hình này là có thể so sánh các kịch 
bản với kịch bản cơ sở được xây dựng từ thực tế 
nhận thấy. Trên cơ sở điều diễn ra vào một khoảng 
thời gian nhất định, chúng tôi mô hình hóa các cú 
sốc và sau đó quan sát rồi phân tích các kết quả. 
Điều đó không có nghĩa là chúng tôi dự báo điều 
sẽ xảy ra. 

Lấy ví dụ kịch bản theo đó lao động hoàn hoàn tự 
do dịch chuyển giữa các vùng và một kịch bản khác 
theo đó lao động không thể dịch chuyển. Ở kịch 
bản thứ nhất, kết quả về giảm nghèo đạt được cao 
hơn, ta quan sát thấy mức độ chênh lệch rất nhỏ và 
ta định lượng được sự khác biệt. Điều đó cho phép 
định hướng các chính sách bằng cách nhấn mạnh 
lợi ích có được khi hướng tới một chính sách di cư 
mềm dẻo hơn tại Việt Nam. 

Các mô hình không thể cho chúng ta biết hết mọi 
điều và không thể tính đến mọi tình huống. Trước 
khi phân tích bằng mô hình, ta tự nhủ: “ta muốn đo 
lường cái gì?”, “cụ thể ta muốn đánh giá như thế 
nào?”. Trên cơ sở đặt câu hỏi như vậy, ta tự hỏi  nên 
phân tích cú sốc nào. Khi đó ta suy ngẫm xem loại 
mô hình nào là phù hợp nhất để giải đáp cho câu 
hỏi này. Không mô hình nào có thể giải đáp cho tất 
cả mọi loại câu hỏi. 

Về vấn đề nông dân mất đất sau khi gia nhập WTO, 
tôi cho rằng phương pháp đánh giá sau sẽ phù hợp 
hơn để đánh gia các động của cú sốc này. Khi biết 
được rằng điều đó đã diễn ra, ta có thể đánh giá tác 
động của cú sốc này đối với những cá nhân đã mất 
đất. Tất nhiên ta có những ràng buộc về mặt thông 

tin: liệu hiện nay ta có biết chính xác tỷ lệ những 
người nông dân đã thực sự bị mất đất?

Một mô hình có thể được hoàn thiện. Trong một mô 
hình có tính đến tất cả các cân đối kinh tế vĩ mô, ta 
lấy kết quả từ mô hình này để nhập vào mô hình kinh 
tế vi mô – có xem xét đến những ứng xử của các hộ 
gia đình đại diện cho các đối tượng điều tra. Sau 
đó, các kết quả một lần nữa được nhập vào mô hình 
kinh tế vĩ mô cho đến khi đạt được sự cân bằng. Đây 
là phương pháp mô hình hóa với việc đánh giá nhìn 
lại! Nhưng cần phải thận trọng khi tiến hành diễn 
giải. Trong một số trường hợp, môt mô hình đơn 
giản dễ diễn giải hơn, nó cung cấp nhiều thông tin 
hơn là một mô hình tìm cách mô hình hóa tất cả và 
tổng hợp tất cả mọi hành vi. Xin cảm ơn.

 
 François Roubaud

Tôi cho rằng các câu hỏi và các câu trả lời đã minh 
hoạ rõ nét mức độ khó khăn của khái niệm đánh 
giá tác động. 

Chúng ta đã đề cập đến vấn đề thu hồi đất, chúng 
ta có thể tóm tắt câu hỏi. Làm thế nào xác định mối 
quan hệ nhân quả, ta có thể đánh giá một chương 
trình hay một chính sách mang lại những gì? Một 
cách hàm ý, khi các bạn suy luận, việc thu hồi đất là 
do WTO, lạm phát và khủng hoảng tại Việt Nam có 
liên quan đến WTO, câu hỏi mà các bạn phải đặt ra 
là câu hỏi về kịch bản đối chứng: “điều gì có thể đã 
diễn ra nếu Việt Nam không gia nhập WTO?”, và các 
bạn làm thế nào để tìm ra những yếu tố giải đáp cho 
hai kịch bản này. Tôi nghĩ rằng việc gia nhập WTO 
có tác động đến việc thu hồi đất của nông dân có 
thể là một trực giác đúng. Nhưng cần xây dựng giao 
thức để chứng tỏ điều đó. Xét những kỹ thuật hiện 
có, liên quan đến đánh giá sau, điều này có vẻ khó 
khả thi do tất cả mọi người đều chịu tác động của 
cú sốc. Trong trường hợp của Việt Nam, tất cả mọi 
người đều gia nhập WTO. Ta không thể tìm ra nhóm 
nhân chứng. Không thể thực hiện một nghiên cứu 
sau ở cấp độ quốc gia. Có thể sẽ cần phải áp dụng 
các phương pháp tiếp cận theo từng nước, thử tìm 
ra trên thế giới này một quốc gia sinh đôi có những 
người sinh đôi không gia nhập WTO, điều này trở 
nên rất phức tạp ! Cách tiếp cận trước cũng khó áp 
dụng giống như đã được trình bày với các công cụ 
của chúng tôi: sở hữu đất đai, giấy chứng nhận sở 
hữu thường không được đưa vào trong các mô hình 
vốn đã vô cùng phức tạp, đó là những mô hình cân 
bằng tổng thể, kể cả với những mô phỏng vi mô. 

“Gia nhập WTO có nghĩa là gì?”. Theo quan điểm 
kinh tế, chúng ta có xu hướng coi việc gia nhập 
WTO là điều gì đó đơn giản ! Đó là việc hoàn tất một 
quy trình đã được bắt đầu cách đây khoảng 10 năm. 
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Trên thực tế, gia nhập WTO thuộc về một quy trình 
rộng hơn. Khi ta thử mô hình hóa tác động, cần 
phải đặt ra câu hỏi về cái mà ta mô hình hóa: WTO 
trước hết là các hiệp định song phương và quá trình 
hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam trong 
10 năm qua, hay đơn giản chỉ là việc ký kết để trở 
thành thành viên thứ 150 của WTO? 

Gia nhập WTO có nghĩa là đưa ra các cam kết - cắt 
giảm thuế quan, tăng cầu – nhưng đó cũng là những 
tác động có thể xảy ra. Ví dụ, khi ta xem xét việc gia 
tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài, ta đưa ra giả thuyết 
về điều có thể xảy ra nhưng đây không phải là một 
cam kết. Ngoài ra, thông qua việc gia tăng đầu tư 
trực tiếp nước ngoài, ta mô hình hóa một cơ chế 
ngầm: môi trường kinh doanh đã được cải thiện, 
mức độ tin cậy của các chính sách quốc gia tăng 
và các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tới Việt Nam. Khía 
cạnh “môi trường kinh doanh” được gián tiếp được 
tính đến thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Về câu hỏi mô hình hóa sau, chúng tôi đã giới thiệu 
hai loại phương pháp hiện có trên thị trường. Phương 
pháp phân nhóm ngẫu nhiên là phương pháp tối ưu 
nhất. Nhưng phương pháp này cũng đặt ra các vấn 
đề. Câu hỏi như sau: liệu ở Việt Nam có thể tiến 
hành phân nhóm ngẫu nhiên một chương trình? 
Trong khuôn khổ Chương trình 135, chúng tôi đã 
gợi ý Ủy ban Dân tộc làm một dự án với phân nhóm 
ngẫu nhiên trong đó một số vùng miền núi và một số 
dân tộc thiểu số có thể sẽ hưởng lợi từ chương trình 
còn một số khác thì không, hoặc tất cả các vùng 
miền núi và dân tộc thiểu số đều sẽ được hưởng 
lợi nhưng không cùng một thời điểm. Điều này giúp 
phần nào giải quyết vấn đề phân nhóm ngẫu nhiên. 
Những đề xuất này đã không được chấp thuận! 
Lý do không được đưa ra nhưng rõ ràng việc phân 
nhóm ngẫu nhiên đối với các chính sách được triển 
khai trong thực tế đặt ra các câu hỏi. Cho tới giờ ở 
Việt Nam, chưa một chính sách nào được triển khai 
theo sơ đồ này. Trong khuôn khổ Chương trình 135, 
chúng tôi đã lựa chọn phương pháp kết hợp phân 
nhóm ngẫu nhiên và “ghép đôi-matching”. Chương 
trình 135 dành cho các các xã vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi. Giai đoạn 2 của Chương trình từ 
2006-2010 được rút gọn từ giai đoạn 1 của Chương 
trình kéo dài từ 1998 đến 2002 với 1/3 xã được rút 
ra khỏi Chương trình vì những lý do không được giải 
thích. Chúng tôi đã xây dựng giao thức của mình 
như thế nào? Chúng tôi chọn ngẫu nhiên các xã 
thuộc giai đoạn 2 của Chương trình 135, và tương tự 
cũng chọn ngẫu nhiên các xã thuộc giai đoạn 1 của 
Chương trình 135 nhưng không được đưa vào giai 
đoạn 2. Ở đây chúng tôi có một vấn đề chưa tìm ra 
lời giải đáp bởi về mặt chính thức, các xã được rút 
ra khỏi giai đoạn 2 là các xã đã thoát nghèo. Nhưng 
khi phân tích các dữ liệu, ta quan sát được rằng các 

xã “sinh đôi” có thể được xác định liên quan đến 
các biến có thể quan sát được đó là mức độ nghèo 
khổ và tiếp cận cơ sở hạ tầng công cộng trong hai 
loại xã. Sau đó, ta chọn một cách ngẫu nhiên các 
cá nhân trong từng xã. Do đó, những giao thức phải 
được xác định chính xác để có thể đánh giá những 
hạn chế của chúng. Phân nhóm ngẫu nhiên có thể 
là một giải pháp căn bản lý tưởng nhưng trong thực 
tế, ta có thể gặp những vấn đề nghiêm trọng khi 
triển khai. Mỗi dự án đều có điểm khác biệt. 

Tôi tranh thủ đặt một câu hỏi cho người bạn và đồng 
nghiệp của chúng ta là ông Alain Henri, ông vừa là 
đại diện của AFD tại Việt Nam và là nhà nghiên cứu 
khoa học xã hội. Ông cũng như AFD có quan điểm 
thế nào đối với những vấn đề đánh giá tác động 
này? Ông nhìn nhận việc ứng dụng đánh giá tác 
động này thế nào ngoài các câu hỏi chung trong 
khuôn khổ đặc thù của Việt Nam? 

 Alain Henry, đại diện của AFD tại Việt Nam, nhà 
xã hội học 
Tôi sẽ trả lời ngắn gọn bởi vì chiều này tôi sẽ có 
tham luận nhưng về những chủ đề khác. Người ta 
có thể cho rằng nhìn chung, các nhà tài trợ vốn rất 
chậm trễ trong đánh giá các chính sách công mà 
họ có phần đóng góp. Điểm duy nhất mà tôi không 
đồng tình là việc chỉ nêu ra bốn nghiên cứu nghiêm 
túc của AFD. Trên thực tế số lượng nghiên cứu lớn 
hơn nhiều. Nhưng số lượng bốn nghiên cứu đánh 
giá tác động theo giao thức khoa học thì chính xác, 
tôi công nhận chúng tôi mới chỉ bắt đầu. 

Các diễn giả đã giới thiệu cho chúng ta những biện 
pháp đánh giá tác động thực sự ở cấp độ kinh tế 
vĩ mô và vi mô theo phương pháp khoa học để xác 
định tác động thực tế. Về điểm này, chúng tôi có 
rất ít và chưa có ở Việt Nam. Nếu ta chấp nhận một 
cách rộng hơn về đánh giá các chính sách công 
và chỉ tìm cách làm các nghiên cứu đánh giá sau 
– những nghiên cứu này không thực sự cho phép 
đánh giá tác động nhưng cho phép đánh giá mức 
độ hài lòng của những người sử dụng hay những 
đối tượng thụ hưởng – khoảng cách giữa dự kiến 
và thực tế chính là đánh giá điều dự kiến và điều 
thực sự diễn ra trong thực tế. Loại hình đánh giá này 
không phải là mới tại AFD nhưng chúng tôi cho rằng 
chúng tôi vẫn còn xa mới đạt mức cần thiết. Những 
đánh giá sau có ý nghĩa rất quan trọng để làm sáng 
tỏ hành động. Hiện nay chúng tôi đang thuyết phục 
các đối tác ở Việt Nam và tại tất cả các quốc gia 
khác đưa hoạt động đánh giá sau vào trong các dự 
án. Điều này hiện đang được chúng tôi thí điểm ở 
Việt Nam: để tất cả các dự án đều được đánh giá 
sau, cần phải thực sự phi tập trung hóa hiện tượng, 
“công nghiệp hóa” các điều khoản tham chiếu, huy 
động một số nhà tư vấn và nghiên cứu địa phương. 
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Tôi kêu gọi các nhà nghiên cứu tham gia vào công 
việc này, và một cách rất khiêm tốn. Cuối mùa hè 
này chúng tôi có thể sẽ tiến hành hai đánh giá sau 
đầu tiên theo mô hình phi tập trung hóa, những 
đánh giá này hoàn toàn được thực hiện tại nước 
sở tại mà không có sự tham gia của AFD Paris. Tôi 
đang chuẩn bị hai nghiên cứu này. Ý tưởng ở đây là 
mở rộng phương thức này cho tất cả các dự án của 
chúng tôi. Rất hiếm dự án được đánh giá tác động 
theo ý nghĩa kinh tế lượng.  

	 Alexis	Drogoul
Tôi chỉ muốn giải đáp cho câu hỏi của Mireille về lợi 
ích của các mô hình vi mô xét về khía cạnh phương 
pháp luận trong khoa học xã hội. Tôi cho rằng mục 
tiêu của phần lớn các nhà nghiên cứu hoạt động 
trong lĩnh vực mô hình hóa hay mô phỏng vi mô 
không phải là muốn biểu diễn tất cả. Mức độ chi tiết 
của cái mà ta có thể biểu diễn không phải là mục 
tiêu. Mục tiêu ở đây là có thể tự do biểu diễn những 

hiện tượng mà theo cách tiếp cận kinh tế cổ điển 
được coi như không đáng kể hoặc tĩnh hoặc không 
phù hợp đối với vấn đề. Tôi muốn nói đến cấu trúc 
xã hội, các mạng lưới xã hội, đến cách mà thông tin 
lưu truyền, đến khả năng các tác nhân có tin cậy 
hay không vào những thông tin mà họ nhận được. 
Ví dụ muốn mô hình hóa một thị trường tài chính mà 
không tính đến cách thức thông tin lưu truyền thì 
thực sự ngây thơ. Để có thể đi vào chi tiết ở một mức 
độ nào đó, kể cả ở cấp độ cá thể không có nghĩa 
là bổ sung một lượng biến lớn vì gây khó khăn cho 
việc đánh giá các mô hình mà là có thể tự đánh giá 
tác động của một số hiện tượng xã hội hay tâm lý 
đối với những vấn đề kinh tế vĩ mô có thể định lượng 
được với các công cụ kinh tế lượng truyền thống. 

	 Stéphane	Lagrée
Tôi xin đề nghị kết thúc buổi làm việc sáng nay tại 
đây. Bữa trưa đang chờ chúng ta tại phòng đối diện. 
Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 13h30 ! 

“Đánh giá tác động của các chính sách công” với các chuyên gia của IRD-DIAL
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Theo cách tiếp cận PRSP (Tài liệu chiến lược về giảm 
nghèo), Ngân hàng Thế giới có trách nhiệm phổ biến 
các phương pháp mới trong phân tích tác động của 
các chính sách kinh tế đối với tình trạng nghèo khó 
(Phân tích tác động xã hội và Nghèo khó – PSIA Poverty 
and Social Impact Analysis1 ). Do đó, Ngân hàng Thế 
giới tiến hành điểm lại một cách chi tiết “hộp công 
cụ” của các nhà kinh tế và ngành khoa học xã hội để 
đối chiếu với các chính sách cải cách đưa ra trong 
các PRSP (Ngân hàng Thế giới, 2002). Công việc này 
hoàn toàn dễ hiểu và chính đáng trong bối cảnh quan 
liêu tồn tại ở cấp quốc gia cũng như quốc tế, và khi 
mọi cơ quan kinh tế hiện đại đều có có riêng “phòng 
phương pháp”. Tuy nhiên, điểm hạn chế là tạo ra một 
“danh mục mua hàng” không coi trọng điều kiện áp 
dụng thực tế các phương pháp cũng như tính chất giả 
thuyết và thử nghiệm của rất nhiều phương đánh giá. 
Hai khía cạnh này không tách rời nhau bởi vì “sử dụng 
hiệu quả” các phương pháp đánh giá đòi hỏi trước 
đó phải hội tụ đủ một số điều kiện nơi người sử dụng. 
Những điều kiện này không chỉ giới hạn ở khả năng 
kỹ thuật mà liên quan trước hết đến hạ tầng thể chế 
sao cho “các bức thông điệp về đánh giá” trước tiên là 
được đưa ra, thứ hai là được thấu hiểu và đưa ra thảo 
luận, và thứ ba là được đưa vào trong một quy trình 
quyết định rộng lớn hơn. Nhưng tại đa phần các nước 
là đối tượng của các PRSP vốn là các nước nghèo nhất 
trên thế giới, các điều kiện triển khai “có sự tham gia” 
công tác đánh giá và thảo luận các chính sách còn 
rất lâu mới được đảm bảo. Đặc biệt, ta nhận thấy giới 
chính trị và hành chính phát huy rất hạn chế kết quả 
công việc của các Cơ quan Thống kê, Dự báo và Kế 
hoạch. Ngoài ra, những đòi hỏi dân chủ về giải trình 
quyết định chính trị thường yếu ớt. Như vậy, vấn đề của 
các chương trình PSIA không phải là những khó khăn 
kỹ thuật của các phương pháp đánh giá và tiếp cận 
số liệu cần thiết mà là những điều kiện tiếp nhận các 

kết quả đánh giá. Đánh giá thể chế đầu tiên của các 
tiếp cận PRSP cho thấy “đánh giá tác động của các 
chính sách và chương trình chính đã không thực hiện 
trong khuôn khổ PRSP”. Để giải thích tình trạng này, 
Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh đến tình trạng năng 
lực yếu kém của các cơ quan, những khó khăn về mặt 
kỹ thuật và thiếu dữ liệu, “... vì những lý do liên quan 
đến giới hạn về phương tiện của các nước và những 
khó khăn kỹ thuật đi kèm. Nhu cầu về số liệu và các 
phương tiện là rất lớn trong khi đó còn tồn tại rất nhiều 
vấn đề phương pháp luận mặc dù đã có rất nhiều tiến 
bộ về phân tích trong lĩnh vực này” (tham khảo AID và 
IMF, 2002). Theo chúng tôi, tập trung vào những khó 
khăn kỹ thuật, mà ta có thể gọi đó là giải thích “theo 
kiểu kỹ trị” là cường điệu. Ngược lại, nên lưu ý rằng các 
phương pháp vẫn chưa hoàn hảo, nhưng đó không 
phải là nhiệm vụ của mọi hoạt động khoa học? Vấn 
đề tiếp thu các phương pháp cuối cùng liên quan đến 
vấn đề chung là tiếp nhận một cách dân chủ các cuộc 
cải cách, vấn đề này được bình luật rất nhiều trong các 
chương khác của cuốn sách. 
Chương này tập trung giới thiệu các phương pháp 
đồng thời đi sâu vào “những rủi ro mà ta gặp phải 
nhưng đó là những rủi ro cần phải đối mặt” khi ta dự 
định tiến hành đành giá. Chương này không có tham 
vọng bao quát toàn bộ các phương pháp hiện có2  mà 
trái lại sẽ giới thiệu và minh họa đóng góp của các kỹ 
thuật mô phỏng vi mô áp dụng trong phân tích các 
chính sách giảm nghèo tại các nước đang phát triển3. 
Như những gì chúng tôi vừa đề cập, chúng tôi sẽ giới 
thiệu các kỹ thuật này dưới dạng một chương trình 
nghiên cứu chứ không như các công cụ đã hoàn thiện 
chỉ việc sử dụng. Phần đầu của chương đề cập đến 
mối liên hệ giữa đánh giá và thiết kế chính sách, mô tả 
sự khác biệt giữa đánh giá trước và đánh giá sau, và 
điểm qua những vấn đề mới đặt ra cho các nhà kinh tế 
lượng trong các chiến lược giảm nghèo như đánh giá 

Bài đọc 

Bài	đọc	của	Denis	Cogneau,	Michael	Grimm,	Anne-Sophie	Robilliard,	
“Đánh	giá	các	chính	sách	xóa	đói	giảm	nghèo	:	đóng	góp	của	kỹ	
thuật	mô	phỏng	vi	mô”	,	chương.	XIX,	trong	tập	sách	của	Cling	J.-P.,	
Razafindrakoto	M.	và	Roubaud	F.	eds	(2003),	Các	chiến	lược	quốc	tế	
trong	xóa	đói	giảm	nghèo,	Economica,	Paris
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chương	trình	nghiên	cứu	của	Ngân	hàng	Thế	giới	về	chủ	đề	này.		
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các chính sách trước đây được xem xét dưới góc độ 
nghèo khó hay đánh giá các chính sách mới trực tiếp 
nhằm vào “cuộc chiến chống nghèo khó”. Phần hai 
của chương mô tả các kỹ thuật mô phỏng vi mô được 
xây dựng để đáp ứng những yêu cầu mới này, và phần 
cuối cùng giới thiệu một số ví dụ ứng dụng. Phần kết 
luận đề cập đến những thách thức trong tương lai liên 
quan đến tiến bộ kỹ thuật, hoàn thiện các tiêu chí đánh 
giá và mở rộng vấn đề đánh giá. 

Đổi mới chính sách và thay đổi 
phương pháp đánh giá 

Thiết kế các chính sách và đánh giá trước và 
đánh giá sau

Thiết kế và đánh giá các chính sách kinh tế là hai thời 
điểm có liên quan chặt chẽ với nhau. Với một con mắt 
lạc quan, lịch sử các chính sách phát triển có thể được 
nhìn nhận như một quá trình học hỏi, mỗi chính sách 
rút ra những bài học thất bại hay những thiếu sót của 
những chính sách trước đó một cách cấp tiến. Sau 
cuộc khủng hoảng tài chính tấn công các nước Mỹ La-
tinh cuối những năm 1970, các chính sách điều chỉnh 
cơ cấu được đưa ra để khắc phục những ngõ cụt của 
các chính sách trước đó dựa vào việc thay thế hàng 
nhập khẩu bằng các sản phẩm trong nước. Để phục 
hồi nền tài chính công và các tài khoản ngoại thương 
không chỉ phải triển khai các chính sách hiệu chỉnh 
về bình ổn kinh tế vĩ mô mà còn phải nghiên cứu các 
chính sách mang tính cơ cấu mạnh hơn nhằm giảm sự 
can thiệp của Nhà nước và thúc đẩy xuất khẩu. Mối lo 
lắng về tăng trưởng không công bằng đã xuất hiện từ 
đầu những 1970 vào thời điểm phục hồi tăng trưởng 
cuối những năm 1980 và dẫn đến việc chuyển từ điều 
chỉnh cơ cấu sang đấu tranh chống nghèo khổ. Các 
cuộc khủng hoảng tại Nga và châu Á cũng đòi hỏi phải 
đặt ra câu hỏi về vai trò của các thể chế nhà nước và 
phi nhà nước trong hoạt động của các nền kinh tế thị 
trường. Những cuộc khủng hoảng như vậy đã khiến 
các chính sách cải cách thận trọng hơn, và thúc đẩy 
các hoạt động đánh giá mang tính tình thế đối với 
những chính sách này. Do vậy, xây dựng “các chính 
sách mới” dựa một phần vào kết quả đánh giá chính 

xác sau (ex post) các chính sách triển khai trước đó1. 
Hoạt động đánh giá phê bình này đòi hỏi phải đề cao 
những tiêu chí chuẩn tắc mới (hiệu quả của khu vực tư  
nhân, giảm tình trạng nghèo khổ...) và đề xuất ra các 
chính sách được cho là sẽ cải thiện những tiêu chí này. 
Khi đó ta bước chân vào lĩnh vực khó khăn là đánh giá 
trước (ex ante). 

Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học luận, các thuật ngữ 
sau và trước vừa không đầy đủ vừa không rõ ràng2 
vì biên giới giữa chúng nằm giữa đánh giá thực tế và 
đánh giá triển vọng, hay thực nghiệm và mô phỏng. 
Trong khi đó lý thuyết kinh tế lượng phân biệt tương đối 
rõ các phương pháp thực nghiệm trực tiếp thông qua 
chọn mẫu ngẫu nhiên với các phương pháp cho phép 
biểu diễn mang tính cơ cấu hành vi của các tác phân và 
thực hiện các mô phỏng triển vọng3. Theo nghĩa hẹp, 
đánh giá sau tìm cách kiểm định xem liệu các mục tiêu 
(về nguyên tắc được xác định rõ) của một chính sách 
(đã được triển khai) có được thực hiện không thông 
qua phương pháp thực chứng. Cách đánh giá này gần 
với câu hỏi trong ngành dược phẩm “Phương thuốc 
có tác dụng không?”, tức phải qua kiểm nghiệm thực 
tế. Tuy nhiên, rất nhiều chính sách không thể áp dụng 
cách đánh giá thực nghiệm hay giả thực nghiệm do 
không có khả năng hình thành một nhóm giám sát. 
Đó là các chính sách không có mục tiêu hay không 
phân chia cấp độ, hay các chính sách có mục tiêu 
nhưng có thể có tác động bên ngoài hay tác động kinh 
tế vĩ mô đến toàn bộ người dân.  
Chúng ta lấy ví dụ về chính sách quy định mức lương 
tối thiểu đồng thời đặt câu hỏi về tác động của chính 
sách lên việc làm và tình trạng nghèo khó. Đây chính là 
chính sách không có mục tiêu do đó không thể đánh 
giá chính sách này bằng cách so sách về mặt kinh tế 
lượng có kiểm soát giữa một số tác nhân có liên quan 
(đến mức lương tối thiểu) và các tác nhân không liên 
quan. Do chỉ có một mức lương tối thiểu nên ta cũng 
không thể phân cấp giữa các tác nhân có một mức 
lương nào đó với các tác nhân có mức lương khác, 
điều này sẽ cho phép so sánh một cách tương đồng. 
Ta có thể quan sát, lần này là theo thời gian, những đợt 
tăng lương tối thiểu có tác động thế nào đến việc làm 
của các nhóm lao động, nhất là những đối tượng có 
lương ban đầu gần với mức lương tối thiểu. Ta cũng có 
thể mô hình hóa những trường hợp cá nhân đã thoát 

1	 Tuy	nhiên,	các	chính	sách	cũng	còn	phụ	thuộc	vào	thực	trạng	mối	tưong	quan	lực	lượng	quốc	tế	và	diễn	biến	chính	trị	tại	
các	nước	phát	triển.	

2	 Xin	lưu	ý	trong	trường	hợp	này,	nghĩa	của	thuật	ngữ	«	trước	»	và	«	sau	»	chỉ	hơi	gần	với	nghĩa	của	chúng	trong	lý	thuyết	hiện	
đại	về	tư	pháp	theo	đó	trước	(hay	sau)	chỉ	cách	đánh	giá	trạng	thái	thế	giới	trước	(hay	sau)	khi	một	rủi	ro	xảy	ra,	có	phân	biệt	
cách	tiếp	cận	theo	sự	ngang	bằng	về	cơ	hội	với	cách	tiếp	cận	theo	ngang	bằng	về	điều	kiện	(xem	chương	II	của	cuốn	sách	
này).	Ngoài	ra,	còn	có	cách	hiểu	đơn	thuần	mang	ý	nghĩa	kinh	tế	vĩ	mô	về	cặp	đối	lập	trước/sau	giữa	cân	bằng	bộ	phận	(các	
kết	quả	«	vòng	đầu	»)	và	cân	bằng	tổng	thể.	

3	 Qua	các	phương	pháp	mô	phỏng	sau	một	thực	nghiệm	thực	tế	(«	matching	estimators	»)	và	các	phương	pháp	đánh	giá	tác	
động	nhân	quả	của	một	biến	đã	cho	bằng	chiến	lược	công	cụ	hóa	«	tự	nhiên	».	Tham	khảo	Heckman,	1999.
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nghèo và đánh giá tác động của thu nhập từ việc làm 
nhận được vào thời điểm t-1 lên tình trạng nghèo khó 
vào thời điểm t. Do đó cần phải giám sát chặt chẽ tình 
hình kinh tế tại các giai đoạn khác nhau để trách nguy 
cơ gắn những yếu tố tình hình với những biến động 
về việc làm và thu nhập quan sát được mà hoàn toàn 
không có mối liên quan nào đến mức lương tối thiểu. 
Ngoài ra, nếu tăng lương tối thiểu tác động mạnh đến 
kinh tế vĩ mô dưới bất kỳ dấu hiệu nào, thì những đánh 
giá mang tính vĩ mô thuần tuý có thể sai lầm. 
Bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ về chính sách 
ngành công chính, là ngành có mức lương thấp, ví dụ 
chỉ bằng một nửa mức lương tối thiểu hiện hành, đồng 
thời đặt ra câu hỏi về tác động của chính sách này 
lên tình trạng nghèo. Lần này, một số tác nhân được 
chọn, một số khác thì không, và ta sẽ quan sát những 
khác biệt giữa hai nhóm này, hoặc bằng cách lựa chọn 
trước một cách ngẫu nhiên những tác nhân được thụ 
hưởng từ tổng thể các ứng cử viên, hoặc sau đó thông 
qua mô hình hóa việc tham gia vào chương trình và 
tác động lên thu nhập của những đối tượng tham gia1. 
Tuy nhiên, nếu chương trình có quy mô đủ lớn, những 
lựa chọn của các đối tượng thụ hưởng chương trình 
và tái phân phối thu nhập diễn ra sẽ tác động đến 
phần còn lại của thị trường lao động và đến toàn bộ thị 
trường hàng hóa và dịch vụ. Những ví dụ này cho thấy 
phương thức đánh giá trong kinh tế có thể khác biệt rõ 
rệt so với mô hình dược học về áp dụng một phương 
pháp điều trị cho một tổng thể bệnh nhân. Trong nhiều 
trường hợp, đánh giá sau cũng như đánh giá trước cần 
phải thể hiện hoạt động của tổng thể nền kinh tế. 
Tất nhiên, thêm một vấn đề đặt ra trong đánh giá 
trước đó là đòi hỏi phải tiến hành các mô phỏng triển 
vọng hơn là đánh giá nhìn lại. Khi một chính sách có 
hệ quả làm thay đổi sâu sắc và lâu dài cơ cấu dân số 
như trường hợp các chính sách giáo dục và y tế (ví dụ 
đấu tranh chống SIDA), yếu tố triển vọng trở nên hết 
sức quan trọng. Trong thực tế, cũng cần phải đánh giá 
sau để so sánh một số chính sách thay thế. Nếu đánh 
giá sau đi theo phương pháp thực chứng: “chính sách 
này đã đạt được mục tiêu đề ra...” thì đánh giá trước 
gần hơn với cách tiếp cận chuẩn tắc: “chính sách này 
tốt hơn chính sách kia...”2. Khi đó, những thách thức 
chính sách càng lớn thì tính độc lập trong đánh giá 
càng mang tính nhạy cảm. Có rất nhiều ví dụ chứng tỏ 
bản thân cơ cấu mang tính lý thuyết của các mô hình 
được sử dụng đã cho thấy chính sách hướng tới sẽ có 
tác động tích cực, việc áp dụng thực tế các mô hình 
này chỉ để định lượng mức độ tác động. Như vậy, cơ 
cấu của nhiều mô hình cân bằng tổng thể được xây 

dựng để đánh giá các chính sách điều chỉnh cơ cấu 
hay tự do hóa thương mại có xu hướng ưu tiên những 
lợi ích về hiệu quả tĩnh thu được nhờ giảm thuế nội địa 
và thuế xuất nhập khẩu. Nhưng những mô hình này 
hạn chế tối đa những tác động quan trọng theo thuyết 
Keynes trong ngắn hạn của việc giảm chi tiêu công, 
những tác động co hẹp khi giảm nhanh mức độ bảo 
hộ nền kinh tế, hay một số lợi ích về hiệu quả động 
dài hạn phụ thuộc vào việc cung cấp các tài sản công 
hay bảo vệ đổi mới ở địa phương. Ngược lại, những 
chính sách của những năm 1970 đã được đánh giá 
thông qua các mô hình hoạch định kế hoạch theo giá 
cố định không tính đến những hệ quả chưa chắc chắn 
của một cơ cấu giá tương đối hết sức lệch lạc. Như vậy, 
thất bại hay thành công của các chính sách đã được 
thực nghiệm đem lại những bài học không chỉ cho các 
chính sách mới mà cả những phương pháp đánh giá 
tương ứng. Bài học đầu tiên chính là sự khiêm tốn.
Các chương trong cuốn sách đã giới thiệu chi tiết nội 
dung lý thuyết cũng như thực tiễn của các chiến lược 
đấu tranh chống nghèo mới. Những chương này cho 
thấy quá trình chuyển đổi đang diễn ra như thế nào 
giữa các chính sách điều chỉnh cơ cấu áp dụng từ 
khoảng 20 năm nay và các chính sách đang xây dựng 
nhằm đấu tranh một cách hiệu quả hơn hiện tượng 
nghèo khổ. Ngoài ra, khía cạnh “có sự tham gia” của 
phương thức xây dựng các chính sách này đem lại 
nhiều tự do hơn để, hay ít ra người ta hy vọng như vậy, 
những chính sách này đáp ứng tốt hơn nhu cầu dân 
chủ, nhưng đồng thời cũng làm tăng tính không đồng 
nhất của những chính sách này. Các phương thức 
thương lượng viện trợ quốc tế mới, dưới hình thức các 
lịch trình mục tiêu trung và dài hạn, phải giúp có được 
thời gian cần thiết để đánh giá theo từng giai đoạn kết 
quả đạt được. 

Những chính sách mới 

Tập trung vào giảm nghèo là hướng đầu tiên của các 
phương pháp đánh giá. Những phương pháp này phải 
cho phép đánh giá một cách thỏa đáng hệ quả của 
các chính sách liên quan lên phân phối thu nhập cũng 
như các yếu tố hàng đầu của phúc lợi như tiếp cận tài 
sản công, y tế hay giáo dục. Đây là tham vọng rất lớn, 
đòi hỏi phải lưu ý nhiều hơn đến tính không đồng nhất 
của các nhóm dân cư xét về nguồn lực (thu nhập, vốn, 
giáo dục, sức khỏe) giữa các tác nhân và về hành vi 
ứng xử thể hiện đặc điểm của các tác nhân đó cũng 
như môi trường họ sống. 

1	 Như	để	đánh	giá	chương	trình	việc	làm	của	Ác-hen-ti-na	«	Trabajar	»	mà	Jalan	và	Ravallion	đề	xuất	(2002),	bằng	cách	áp	
dụng	kỹ	thuật	matching	estimators.

2		 Như	vậy	có	thể	phân	biệt	hai	giai	đoạn.	Giai	đoạn	đầu	xem	xét	và	làm	sáng	tỏ	sự	gắn	kết	mang	tính	lô-gíc	của	các	tiêu	chí	
và	của	các	chính	sách	đưa	ra	;	ở	đây	có	thể	tham	khảo	lý	thuyết	về	sự	công	bằng.	Giai	đoạn	hai	dự	báo	tác	động	của	những	
chính	sách	này,	tức	mô	phỏng	áp	dụng	chính	sách	trong	tương	lai	;	phương	thức	sử	dụng	ở	đây	là	kinh	tế	lượng.		
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Một số yếu tố tiếp tục được áp dụng của các chính 
sách bình ổn hay điều chỉnh cơ cấu phải được xem 
xét không chỉ về khía cạnh kinh tế vĩ mô và tài chính 
hay hiệu quả mà còn tác động phân bổ. Như vậy, các 
chính sách tài chính công hay tiền tệ chứa đựng nguy 
cơ làm tăng đáng kể tình trạng nghèo khổ từ nay về 
sau thương không được các định chế quốc tế ủng hộ. 
Tuy nhiên trong trường hợp không thể không áp dụng 
những chính sách như vậy thì cần phải bổ sung thêm 
các chính sách giảm sốc như các lưới an toàn hay bảo 
hộ bằng thuế quan và/hoặc trợ cấp cho một số nhóm 
dễ bị tổn thương. 
Do vậy, các phương pháp đánh giá phù hợp với vấn 
đề này phải có khả năng mô phỏng tác động phân bổ 
của các chính sách kinh tế vĩ mô cũng như của các 
chính sách giảm sốc. Dù có đổi mới đến mức nào, 
những chính sách về thị trường lao động đều cho 
thấy những khó khăn giống nhau. Do đó, các chính 
sách về hoạt động công chính có sử dụng nhiều lao 
động (workfare) phải được đánh giá và có tính đến tính 
không đồng nhất của các ứng xử về cung lao động của 
các tác nhân và tính không đồng nhất của các cơ hội 
việc làm dành cho các tác nhân này cũng như những 
tác động kinh tế vĩ mô tiềm năng của những hành vi 
can thiệp này. Cũng tương tự như vậy đối với các chính 
sách truyền thống hơn như chính sách giá nông sản 
hay chính sách lương. Các chính sách liên quan đến 
thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu càng phải lưu tâm 
đến tính không đồng nhất của các hành vi tiêu dùng 
và sự tồn tại của một khu vực phi chính thức phải tuân 
theo các quy định về thuế (Gautier, 2002).
Các chính sách giáo dục, y tế hay cung cấp tài sản 
công (cung cấp nước chẳng hạn) áp dụng các phương 
pháp hơi khác. Trước tiên những phương pháp này 
phải vượt ra ngoài mô hình xác định thu nhập và giá  
đồng thời đưa vào những hành vi ứng xử khá đặc thù.  
Các chính sách xác định giá các dịch vụ công hay hỗ 
trợ cầu phải được đánh giá thông qua mô hình kinh 
tế vi mô về cầu đối với những dịch vụ này. Đánh giá 
những chính sách như vậy thường gặp hai khó khăn 
sau đây: thứ nhất là ước lượng mức độ co giãn cầu của 
các tác nhân theo giá của những dịch vụ này, thứ hai là 
đánh giá ước tính số lượng và chất lượng cung hiện tại 
của những dịch vụ này. Trên thực tế, mức độ phương 
sai giá của những dịch này thường nhỏ trong các dữ 
liệu kinh tế vi mô liên ngành mà những dữ liệu về tiêu 
dùng các dịch vụ này thường cũ (tỷ lệ tới trường hay tới 
các trung tâm y tế trong giai đoạn dài, sử dụng nước 
tính theo khối,...). Ngoài ra, hiệu quả của các chính 
sách xác định giá phụ thuộc vào sự tồn tại và chất 
lượng của các dịch vụ được cung cấp gần mà điều này 
thường khó đánh giá chính xác. Thêm vào đó, đánh 
giá chúng đòi hỏi phải cân nhắc giữa số lượng và chất 

lượng dịch vụ cung cấp, do đó, liên quan đến cung 
phải tính được mức chi phí cải thiện chất lượng và liên 
quan đến cầu phải đánh giá được tác động của việc 
cải thiện chất lượng lên mức độ sử dụng dịch vụ. 
Nhưng với tư cách là các chiến lược giảm nghèo, các 
chính sách cung cấp dịch công, nhất là chính sách y 
tế và giáo dục thường có mục tiêu dài hạn. Các chính 
sách giáo dục nhằm mục tiêu tạo đảm bảo sự ngang 
bằng về cơ hội và nâng cao thu nhập của thế hệ tiếp 
sau. Hiệu quả của các chính sách trong những lĩnh vực 
này được đặt ra và phụ thuộc vào biến động dân số 
và thị trường lao động. Một chính sách đào tạo nhân 
lực có chất lượng phù thuộc rất nhiều vào các chính 
sách hỗ trợ phát triển cầu lao động và chuyên môn 
hóa thương mại. Các chính sách y tế thường hướng 
tới mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong trong dài hạn, đảm bảo 
ngang bằng về cơ hội đối với bệnh tật và sống sót, và 
tăng cơ hội về thu nhập. Ta đều biết rất rõ vai trò bổ 
sung của các chính sách y tế đối với  các chính sách 
giáo dục và trong dài hạn tác động tổng hợp của hai 
loại hình chính sách này lên khả năng sinh sản. Đối với 
dịch bệnh như SIDA có thời gian ủ bệnh rất dài, để có 
thể đánh giá tác động tích cực của các chính sách 
hiện nay phải chờ ít nhất khoảng 15 năm (Cogneau và  
Grimm, 2002).
Câu hỏi về phân bổ khả năng tiếp cận các dịch vụ 
công được đặt ra dưới khía cạnh địa lý. Trên thực tế, 
một mặt có sự khác biệt tương đối rõ nét về không 
gian tại đa phần các nước đang phát triển. Mặt khác, 
các chính sách cung và giá cả ngày càng có xu hướng 
được xây dựng trong bối cảnh có sự phân quyền về 
mặt hành chính. Chính những lưu tâm như vậy đã thúc 
đẩy sự ra đời mới đây của các “bản đồ về tình trạng 
nghèo khó”1.

Không đồng nhất về cơ cấu, đa dạng trong hành vi 
ứng xử và thay đổi về dân số-kinh tế 

Trong tất cả các lĩnh vực, tiến bộ về phương pháp phân 
tích các phân bổ và mô phỏng vi mô (xem phần tiếp 
theo) cho phép vừa xem xét tính không đồng nhất của 
các tổng thể vừa tiếp tục tiến hành thẩm định mang 
tính đại diện về mặt thống kê. Ngoài ra, tiến bộ về kinh 
tế vi mô của các hộ gia đình cho phép đánh giá tốt hơn 
tác động do khác biệt về nguồn lực và bối cảnh vốn 
làm hạn chế hành vi của các tác nhân. Xét về khía cạnh 
kinh tế vĩ mô, có thể từ bỏ các mô hình gồm số lượng 
nhỏ các tác nhân đại diện. Về kinh tế vi mô, có thể từ 
bỏ việc áp dụng một cách đơn giản mô hình chuẩn về 
người tiêu dùng. Hai khả năng này trên thực tế cũng là 
những sự cần thiết. Tuy nhiên việc áp dụng chúng đòi 
hỏi phải tách biệt khỏi sự thuận tiện về mặt tri thức của 
mô hình cân bằng mang tính cạnh tranh. 

1	 Tham	khảo	Elbers,	Lanjouw	và	Lanjouw	(2001)	và	chương	II	về	những	rủi	ro	của	các	tiếp	cận	tĩnh	về	nghèo	khó.	
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Khung XIV.1.
Những vấn đề lý thuyết đặt ra bởi giả thuyết về tác nhân đại diện trong mô hình cân bằng chung 

Việc	phân	tách	các	Ma	trận	Kế	toán	Xã	hội	không	cho	phép	các	mô	hình	cân	bằng	tổng	thể	được	áp	dụng	vượt	ra	khỏi	giả	
thuyết	về	tác	nhân	đại	diện	mà	chỉ	khiến	tác	nhân	tăng	lên.	Về	mặt	lý	thuyết,	sự	tồn	tại	và	tính	duy	nhất	của	cân	bằng	trong	
mô	hình	của	Arrow-Debreu	chỉ	được	đảm	bảo	khi	cầu	thực	tế	của	nền	kinh	tế	có	một	số	đặc	tính	(Hildenbrand,	1998).	Giả	
thuyết	về	một	tác	nhân	đại	diện	có	hàm	lợi	ích	gần	như	lõm	cho	phép	đảm	bảo	rằng	những	đặc	tính	này	được	tôn	trọng	ở	cấp	
độ	cá	thể,	điều	này	giúp	đem	lại	những	nền	tảng	kinh	tế	cho	mô	hình	đồng	thời	giải	quyết	các	vấn	đề	phân	bổ	của	nền	kinh	
tế.	Theo	Kirma	(1992),	giả	thuyết	này	đặt	ra	nhiều	vấn	đề.	Trước	hết,	không	thể	chứng	minh	một	cách	đáng	tin	cậy	giả	thuyết	
theo	đó	tập	hợp	của	nhiều	cá	thể,	và	tất	cả	đều	cực	đại,	phản	ứng	như	một	cá	thể	cực	đại.	Cực	đại	cá	thể	không	nhất	thiết	
tạo	ra	tính	duy	lý	tập	thể	và	việc	tập	thể	thể	hiện	một	khả	năng	duy	lý	nào	đó	thì	không	nhất	thiết	các	cá	thể	trong	tập	thể	đó	
phản	ứng	một	cách	duy	lý.	Ngoài	ra,	nếu	ta	chấp	nhận	rằng	các	lựa	chọn	của	tập	hợp	có	thể	được	coi	như	các	lựa	chọn	của	
cá	thể	cực	đại	thì	phản	ứng	của	tác	nhân	đại	diện	khi	điều	chỉnh	các	tham	số	của	mô	hình	ban	đầu	có	thể	không	giống	với	
phản	ứng	cộng	gộp	của	các	cá	thể	mà	tác	nhân	này	đại	diện.	Do	vậy,	có	thể	tồn	tại	các	trường	hợp	theo	đó	có	hai	tình	huống	
mà	tác	nhân	đại	diện	thích	tình	huống	thứ	hai	hơn	tình	huống	thứ	nhất,	mỗi	cá	thể	thích	tình	huống	thứ	nhất	hơn	tình	huống	
thứ	hai.	Cuối	cùng,	giải	thích	hành	vi	của	một	nhóm	thông	qua	hành	vi	của	một	cá	thể	sẽ	bị	hạn	chế.	Tổng	các	hành	vi	kinh	tế	
đơn	giản	và	chấp	nhận	được	của	một	tập	hợp	các	cá	thể	có	thể	tạo	ra	những	năng	động	phức	tạp,	trong	khi	đó	xây	dựng	một	
mô	hình	cá	thể	có	hành	vi	tương	ứng	với	những	năng	động	phức	tạp	này	có	thể	khiến	phải	dự	kiến	một	tác	nhân	có	những	
đặc	điểm	rất	đặc	biệt.	Nói	cách	khác,	sự	phức	tạp	động	trong	hành	vi	của	một	tập	hợp	có	thể	bắt	nguồn	từ	việc	tập	hợp	các	
cá	thể	bất	đồng	nhất	có	hành	vi	đơn	giản.	

Trước hết, phân tích mang tính mô tả phân bổ các biến 
về thu nhập, giáo dục hay y tế cho thấy nếu chỉ xem 
xét một vài trường hợp tiêu biểu hay một vài tác nhân 
đại diện không đủ để phân tích chênh lệch giữa các 
tác nhân cũng như tiến triển của những chênh lệch 
này. Về mặt lịch sử, các mô hình cân bằng tổng thể 
là những công cụ đầu tiên được áp dụng để giải đáp 
cho loại câu hỏi này. Do vậy, các mô hình cân bằng 
tổng thể ngày càng trở nên phong phú với việc xây 
dựng các Ma trận Kế toán xã hội trong đó tài khoản 
các hộ gia đình ngày càng chi tiết và được chia nhỏ1. 
Sự phát triển này đã cho phép tiến hành các phân tích 
dựa vào việc phân loại các hộ gia đình theo đặc điểm 
và thu nhập. 
Hai mô hình cân bằng tổng thể đầu tiên áp dụng cho 
các nền kinh tế đang phát triển và cho vấn đề tác động 
phân bổ của các chính sách kinh tế vĩ mô là mô hình 
của Adelman và Robinson dành cho Hàn Quốc (1978) 
và mô hình của Lysy và Taylor dành cho Brazil (1980). 
Hai mô hình này tạo ra các kết quả khác nhau về tác 
động của các chính sách kinh tế vĩ mô đối với phân bổ 
thu nhập. Những khác biệt này được gắn với những đặc 
điểm cơ cấu của hai nền kinh tế và những lựa chọn các 
đặc điểm kỹ thuật của các mô hình. Sau đó, Adelman 
và Robinson (1988) đã sử dụng lại hai mô hình này và 
bảo vệ lập luận theo đó những khác biệt này không 
phải do những lựa chọn khác nhau về cân đối kinh tế vĩ 

mô mà do định nghĩa khác nhau về phân bổ thu nhập2. 
(xem Khung XIV.1)

Cách tiếp cận tân cổ điển tập trung vào phân phối thu 
nhập theo cá nhân, chủ yếu mang tính cá nhân chủ 
nghĩa, còn trường phái theo thuyết cấu trúc của Mỹ La-
tinh được xây dựng theo quan điểm mác-xít về xã hội 
coi xã hội được hình thành từ các giai cấp có đặc điểm 
nổi bật là sở hữu các yếu tố sản xuất và có lợi ích xung 
đột. Nói cách khác, trong khi những người theo thuyết 
cấu trúc bảo vệ cách tiếp cận “mang tính chức năng” 
của phấn phối thu nhập phân biệt hộ gia đình qua việc 
sở hữu các yếu tố sản xuất thì những người theo trường 
phái tân cổ điển thường áp dụng cách tiếp cận “mang 
tính cá nhân” dựa vào phân loại các hộ gia đình theo 
mức thu nhập. Sau cuộc tranh luận này, cách tiếp cận 
được áp dụng phổ biến nhất hiện nay là phân loại theo 
chức năng mở rộng kết hợp cả hai loại tiêu chí này 
(Bourguignon, Branson, de Melo, 1989).
Để chuyển từ phân phối thu nhập giữa một vài nhóm 
hộ gia đình sang một chỉ số tổng hợp về bất cân bằng 
hay để tính toán mức độ nghèo khó, cần phải nêu rõ 
đặc điểm phân phối thu nhập ở trong các nhóm có 
liên quan. Giải pháp đơn giản nhất là giả định thu nhập 
trong từng nhóm tuân thủ theo phân phối có tính chất 
tham số phụ thuộc vào mức thu nhập trung bình và 
các tham số khác xác định đặc điểm của phân tán thu 

1	 Các	mô	hình	cân	bằng	tổng	thể	dựa	vào	cơ	sở	dữ	liệu	mang	tên	Ma	trận	Kế	toán	xã	hội	trong	đó	các	luồng	kinh	tế	được	phản	
ánh	trong	năm	giữa	các	tác	nhân	và/hoặc	các	tài	khoản.	Trong	mô	hình	này,	thu	nhập	của	các	hộ	gia	đình	được	mô	hình	
hóa	như	là	tổng	thu	nhập	từ	các	yếu	tố	khác	nhau	của	các	hộ	gia	đình.	

2	 Việc	điều	chỉnh	các	yếu	tố	kinh	tế	vĩ	mô	xác	định	cách	thức	theo	đó	đạt	được	cân	bằng	giữa	công	và	cầu	tài	sản,	yếu	tố	và	
tài	sản	tài	chính,	hoặc	nhờ	điều	chỉnh	giá,	hoặc	nhờ	điều	chỉnh	số	lượng.	Những	hệ	quả	do	giới	hạn	về	ngân	sách	bên	trong	
và	bên	ngoài	và	thời	hạn	điều	chỉnh	giữa	thu	nhập	và	đầu	tư	cũng	được	nêu	rõ.
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nhập xung quanh mức trung bình này1  . Như vậy, mức 
thu nhập trung bình có thể được điều chỉnh để tuân 
thủ kết quả của mô hình cân bằng tổng thể. Ngược 
lại, không thể bỏ qua giả thuyết về tính cố định của 
phân bổ thu nhập trong nhóm. Mà dù hệ thống phân 
loại các hộ gia đình được áp dụng có tinh tế đến đâu 
chăng nữa thì kết quả phân tích mang tính mô tả của 
các phân phối thu nhập trong thực tế cho thấy bất cân 
bằng trong nhóm luôn chiếm ít nhất một nửa tổng mất 
cân bằng quan sát được (xem Bảng XIV.1). Ngay cả khi 
một phần của mất cân bằng trong nhóm này có thể do 
những sai sót trong đánh giá và các yếu tố đặc thù (tức 
riêng cho từng cá thể hay hộ gia đình) nhưng chỉ tạm 
thời của thu nhập, một phần khác là do tính bất đồng 
nhất về mặt cơ cấu. (xem Bảng XIV.1)

Bất đồng nhất về mặt cơ cấu giữa các hộ gia đình cho 
thấy trước hết mức độ đa dạng của các yếu tố sản xuất 
dù đó là các tài sản như đất đai hay vốn hữu hình hay 
đó là phân chia cung lao động theo độ tuổi và trình độ. 
Sự đa dạng có mở rộng sang các yếu tố bất đồng nhất 
có thể quan sát được (vị trí không giản chẳng hạn) hay 
không quan sát được (do hoàn toàn mang tính đặc 
thù), các yếu tố tác động đến năng suất của người lao 
động và việc làm của các cá thể. Khi phân tích sự phân 
bổ sức mua, thì đó là tính bất đồng nhất của các chỉ 
tiêu về sinh hoạt phí, xuất phát từ những khác biệt về 
nhu cầu và sở thích giữa các hộ gia đình.
Các công cụ bỏ qua tính bất đồng nhất cơ cấu này của 
các hộ gia đình và cá thể sẽ dẫn đến những sai lầm 
nghiêm trọng trong các kết luận rút ra liên quan đến 
phân bổ thu nhập hay nghèo khó, giáo dục và y tế. 
Ngoài ra, nghiên cứu thông qua mô phỏng các chính 
sách mục tiêu (lưới an toàn, các chương trình việc làm 
sử dụng nhiều nhân công, trợ cấp cho giáo dục và y tế) 
dựa vào các đặc điểm có thể quan sát được của các 
hộ gia đình hay các cá thể như số con chỉ có thể thực 
hiện được nếu như các biến điều chỉnh việc chọn lựa 
mục tiêu được bảo toàn trong mô hình sử dụng. 

Trong ngắn hạn, tính bất đồng nhất cơ cấu này có 
thể chịu tác động của việc sắp xếp lại cung lao động 
thông qua các hành vi lựa chọn việc làm hay di cư hay 
rời xa hệ thống trường học hoặc rời xa các hoạt động 
vào cuối đời (kể cả tỷ vong) và do sắp xếp lại các giỏ 
tiêu dùng là kết quả của các hình vi cầu sản phẩm. Do 
vậy, cần phải mô hình hóa chính xác những kết quả 
sắp xếp lại này đồng thời tôn trọng các bối cảnh thị 
trường của các tác nhân. Trên thực tế, ta biết rằng xem 
xét sự khiếm khuyết hay không hoàn hảo của các thị 
trường lao động, sản phẩm hay tín dụng làm thay đổi 
sâu sắc hành vi của các tác nhân. Đối với các hộ gia 
đình sản xuất nông nghiệp, việc thiếu vắng thị trường 
lao động địa phương sẽ dẫn đến những hành vi sản 
xuất và tiêu dùng không đệ quy2. Đối với các hộ gia 
đình thành thị, việc phân phối việc làm có trả lương 
chính thức tạo ra sự phân đoạn thị trường lao động 
làm hạn chế những lựa chọn hoạt động và việc làm; 
lựa chọn phi ngẫu nhiên các cá thể trong tuyển dụng 
hay sa thải của khu vực phi chính thức là nguồn gốc 
gây ra sự bất đồng nhất giữa các nhóm có liên quan. 
Mức độ không hoàn hảo của các thị trường tín dụng 
quyết định mạnh mẽ đến các hành vi đến trường và 
rời xa hoạt động. 
Trong dài hạn, tính bất đồng nhất cơ cấu chủ yếu được 
xác định qua biến động về dân số và tích luỹ tư bản. 
Biến động dân số có thể là hệ quả của thay đổi chính 
sách và kinh tế (nội sinh) hay hệ quả của các xu hướng 
dài hạn của các hành vi dân số (ví dụ sự chuyển tiếp 
về khả năng sinh sản), độc lập với thay đổi về chính 
sách và kinh tế (ngoại sinh). Trong bối cảnh điều chỉnh 
cơ cấu, các điều kiện sống xuống cấp ví dụ do giảm 
thu nhập thực tế, có thể làm giảm khả năng mua thực 
phẩm (thập chí gây ra nạn đói) và do đó làm tăng tỷ lệ 
người mắc bệnh và tỷ lệ tử vong, nhất là đối với trẻ em 
gia đình nghèo. Tương tự, các điều kiện y tế xuống cấp 
do giảm các dịch vụ y tế có thể làm tăng tỷ lệ người 
mắc bệnh và tỷ lệ tử vong. Hoạt động kinh tế đi xuống 
cũng có thể khiến người dân trì hoãn việc sinh con hay 

1	 Ví	dụ	phân	bổ	loga-chuẩn	trong	De	Janvry	et	alii,	1991	;	phân	bổ	bêta	trong	Decaluwé	et	alii,	1999.
2	 Ta	nói	về	hành	vi	không	đệ	quy	khi	các	quyết	định	sản	xuất	và	tiêu	dùng	của	một	hộ	gia	đình	không	thể	được	phân	tích	theo	
từng	loạt	do	sự	không	hoàn	hảo,	thậm	chí	là	thiếu	vắng	một	số	thị	trường.	

BẢNG XIV.1.  Phân tích mất cân bằng tổng thể tại Madagascar và Indonesia

	 	 	 	 	 Madagascar	 	 	 	 		Indonésie
	 	 	 				Phân	tách	Ma	trận	Kế	toán	Xã	hội	MCS	1995										Phân	tách	Ma	trận	Kế	toán	Xã	hội	1995	

	 	 	 	 	 (14	nhóm)	 	 	 	 (10	nhóm)
Theil	inter	 	 	 0,127	 	 							24,3	%	 	 0,126	 	 							25,6	%
Theil	intra	 	 	 0,395	 	 							75,7	%	 	 0,367	 	 							74,4	%
Theil	total	 	 	 0,522	 	 							100	%	 	 0,493	 	 							100	%

Nguồn  : Các cuộc điều tra EPM 93 và SUSENAS 96, tính toán của các tác giả.
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cưới hỏi và kéo dài thời gian cho con bú và do vậy kéo 
dài thời gian nghỉ sinh. Ngược lại, giảm các chương 
trình kế hoạch hóa gia đình và tăng giá các biện pháp 
trách thai, đa phần là các sản phẩm nhập khẩu có thể 
làm tăng tỷ lệ sinh sản. Phát triển lĩnh vực xuất khẩu 
sẽ thu hút người di cư hay ngược lại phát triển nông 
nghiệp có thể làm chậm lại hay đảo ngược quá trình 
đô thị hoá1.
Các cú sốc dân số như giai đoạn chuyển giao về tỷ lệ 
sinh, có thể liên quan đến phát triển giáo dục hay tăng 
tỷ lệ tử vọng ở châu Phi cận Sahara dù đại dịch Sida, 
cũng có thể làm thay đổi phân phối thu nhập. Những 
biến động về dân số có thể được coi như độc lập với 
những biến động về kinh tế trong ngắn hạn. Tác động 
đến phân phối thu nhập của những biến động dân số 
này có thể một phần là do những thay đổi trong cơ cấu 
dân số - cơ cấu theo độ tuổi, phân bổ theo quy mô 
hộ gia đình và tình trạng hôn nhân... – và một phần là 
do thay đổi trong cung lao động và thu nhập do biến 
động dân số (về điểm này, tham khảo Lam, 1997). 
Tóm lại, có thể tồn tại các mối quan hệ tương tác chặt 
chẽ giữa biến động về kinh tế và biến động về dân 
số dù chỉ trong ngắn hạn. Những tương tác này phải 
được lưu ý đến khi phân tích tác động tới phân phối 
thu nhập của các cuộc cải cách chính sách hay hệ quả 
của các cú sốc kinh tế vĩ mô hay dân số. Tuy nhiên, 
cho đến thời điểm này, người ta ít tập trung phát triển 
các công cụ phân tích có khả năng đánh giá và định 
lượng những tương tác này2.
Các cách tiếp cận dựa vào việc sử dụng mẫu đại diện 
các đơn vị kinh tế vi mô gần đây đã được phát triển 
nhằm phân tích một cách thoả đáng những khía cạnh 
khác nhau của sự bất đồng nhất của các hộ gia đình 
và các cá thể với mục đích phân tích trước tác động 
lên phân phối thu nhập của các chính sách chống 
nghèo khó. 
 

Các kỹ thuật tiểu mô phỏng ứng dụng 
trong đánh giá các chính sách đấu tranh 
chống nghèo khó 

Thuật ngữ mô phỏng vi mô chỉ một số cách tiếp cận 
được sử dụng trong khoa học xã hội. Mẫu thức chung 
của chúng là quan tâm chủ yếu tới hành vi kinh tế của 
các tác nhân và phân tích tác động của các chính sách 
công và tác động tới các đơn vị kinh tế vi mô. Những 
mô hình này chuyên sử dụng bộ mẫu đại diện các tác 
nhân kinh tế vi mô (hộ gia đình hay doanh nghiệp) và 
tìm cách đánh giá tác động của các chính sách lên 
những mẫu này. Xuất phát điểm của phạm vi nghiên 
cứu này là bài báo của Orcutt (1957) thể hiện sự lo 
ngại trước thực tế là các mô hình kinh tế vĩ mô không 
đem lại được nhiều điều về tác động của các chính 
sách lên phân phối thu nhập của các tác nhân. Tại các 
nước phát triển, các kỹ thuật mô phỏng được sử dụng 
phổ biến để đánh giá tác động của các chính sách 
như cải cách hệ thống hưu trí, y tế hay hệ thống thuế. 
Tuy nhiên áp dụng các mô hình này vào các nền kinh 
tế đang phát triển đặt ra một số vấn đề riêng biệt. 
Trong trường hợp các mô hình mô phỏng vi mô áp 
dụng vào đánh giá các chính sách đấu tranh chống 
nghèo khó, chủ đề mà chúng tôi đặc biệt quan tâm, 
các đơn vị kinh tế vi mô là các cá thể và hộ gia đình. 
Các mô hình này thường tập trung nghiên cứu tình 
trạng nghèo khó về tiền tệ và phân phối thu nhập. Do 
đó, tất cả các cơ chế liên quan đến hình thành thu 
nhập – như hình thành lương, lựa chọn nghề nghiệp, 
cung lao động - đều có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, 
những mô hình này cho phép nghiên cứu những hành 
vi khác như các quyết định liên quan đến cầu giáo dục 
và y tế. Thay vì tổng hợp những quan sát rút ra được từ 
điều tra hộ gia đình theo các nhóm đại diện – theo tập 
quán phổ biến trong xây dựng các mô hình tổng thể 
dạng mô hình cân bẳng tổng thể (xem phần trước) – thì 
ở đây trực tiếp nghiên cứu tất cả các kết quả quan sát 
của cuộc điều tra. Điều này thực hiện được là do năng 
lực xử lý của máy tính ngày càng tăng và ngày càng có 
nhiều cuộc điều tra về thu nhập và tiêu dùng. 

1	 Tapinos,	Mason	và	Bravo	(1997)	phân	tích	những	hiện	tượng	như	vậy	tại	Mỹ	La-tinh	trong	những	năm	1980,	giai	đoạn	khủng	
hoảng	và	điều	chỉnh	kinh	tế.	Ví	dụ	các	tác	giả	chứng	minh	rằng	đối	với	một	quốc	gia	Mỹ	La-tin	«	trung	bình	»,	việc	giảm	GDP	
trong	khoảng	10%	đến	15%	-	giá	trị	khá	phổ	biến	tại	khu	vực	này	vào	giai	đoạn	đó	–	làm	giảm	gần	một	năm	tuổi	thọ.	Tác	động	
này	chủ	yếu	do	tỷ	lệ	tử	vong	trẻ	em	và	ảnh	hưởng	trước	hết	tới	người	dân	nghèo.	Các	kết	quả	cho	thấy	khủng	hoảng	đã	làm	
chậm	việc	cưới	xin.	Tại	một	số	quốc	gia,	chỉ	số	tổng	hợp	về	sinh	sản	đã	giảm	nhanh	gấp	ba	lần	trong	giai	đoạn	khủng	hoảng	
so	với	trước	đó.	Những	tác	động	lên	phân	phối	thu	nhập	không	được	các	tác	giả	phân	tích	trực	tiếp	nhưng	ta	có	thể	đoán	
được	mức	độ	phức	tạp	của	chúng	bởi	những	hiện	tượng	nêu	ra	có	tác	động	không	rõ	ràng	đến	chỉ	số	phụ	thuộc.	

2	 Thiếu	các	công	cụ	có	thể	do	nhiều	nguyên	do.	Trước	hết,	trong	giai	đoạn	áp	dụng	các	chính	sách	điều	chỉnh	cơ	cấu,	việc	
phân	tích	kinh	tế	chủ	yếu	tập	trung	vào	đánh	giá	tác	động	của	các	chính	sách	tiền	tệ	và	tỷ	giá	hối	đoái,	các	chính	sách	tài	
khóa	và	ngoại	thương.	Thứ	hai,	mặc	dù	bình	ổn	kinh	tế	vĩ	mô	làm	mục	tiêu	trung	tâm	của	các	chính	sách	điều	chỉnh	cơ	cấu,	
phạm	vi	phân	tích	hiếm	khi	vượt	quá	ngắn	và	trung	hạn.	Trong	khi	đó	các	chính	sách	giáo	dục	và	y	tế	cần	rất	nhiều	thời	gian	
mới	chứng	tỏ	được	tác	động	của	nó.	Thứ	ba,	các	số	liệu	kinh	tế	vi	mô	cần	thiết	để	định	lượng	những	mối	quan	hệ	tương	tác	
như	vậy	không	có,	hiện	nay	tình	trạng	này	dần	được	cải	thiện.		
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Một đặc điểm quan trọng khác của 
các mô hình mô phỏng vi mô là khả 
năng tạo ra các tập hợp quốc gia 
được tính toán bằng cách tổng hợp 
các kết quả thu được ở cấp độ cá 
thể. Đặc điểm này thể hiện qua việc 
sử dụng các mẫu đại diện hộ gia 
đình ở cấp độ quốc gia với mục tiêu 
đảm bảo tính gắn kết giữa lý luận 
kinh tế vĩ mô và đánh giá tình trạng 
nghèo khó. 
Nguyên tắc cơ bản để chạy các mô 
hình mô phỏng vi mô là coi bộ mẫu 
hộ gia đình như tổng thể tham chiếu 
trên đó ta áp dụng các cú sốc về 
chính sách kinh tế và, trong trường 
hợp các mô hình động, các quá trình 
dân số - sinh, tử, di cư... Còn trong 
các mô hình tĩnh, tổng thể “nhằm 
đến” tương tự như tổng thể tham 
chiếu nhưng thu nhập và tiêu dùng 
của hộ gia đình đã thay đổi. Trong 
mô hình động, tổng thể được mô 
phỏng là tổng thể khác do các quy 
trình dân số (sinh, tử, di cư) làm thay 
đổi cơ cấu của tổng thể. Trong cả 
hai trường hợp, mục tiêu đề ra là 
so sánh phân phối thu nhập hay 
phân phối tiêu dùng trước và sau 
khi mô phỏng cú sốc, bằng cách 
sử dụng các phương pháp và biện 
pháp chuẩn trong trong phân tích 
tình trạng nghèo khó. 
Để đánh giá tác động của các chính sách đấu tranh 
chống nghèo khó, các mô hình mô phỏng vi mô thường 
gắn với một khuôn khổ kinh tế vĩ mô hoàn chỉnh. Thuật 
ngữ “ mô hình vi mô-vĩ mô” sẽ được sử dụng để chỉ sự 
kết hợp một mô hình mô phỏng vi mô với một khuôn 
khổ kinh tế vĩ mô (tham khảo Sơ đồ bên cạnh). 
 
Ba cấp độ phân tích có vai trò quan trọng cần phải lưu 
tâm để có thể phân tích một cách thỏa đáng tác động 
của các chính sách kinh tế lên tình trạng nghèo khó và 
phân phối thu nhập:
- ở cấp độ kinh tế vĩ mô, các đặc điểm mang tính cơ 

cấu của nền kinh tế đóng có ý nghĩa quan trọng 
cũng như những ràng buộc về kinh tế vĩ mô có khả 
năng hạn chế phạm vi điều chỉnh của các nền kinh 
tế theo những thay đổi của hệ thống giá và các biện 
pháp kích thích ; 

- ở cấp độ kinh tế vi mô, cũng cần phải nắm bắt được 
các khía cạnh khác nhau trong tính không đồng 
nhất của các hộ gia đình ; 

- ở giữa hai cấp độ này, cơ cấu và vận hành của các 
thị trường đóng vai trò trọng tâm trong việc xác định 
khả năng sinh lời của các yếu tố. 

Một số đặc điểm chủ chốt cho phép phân loại các mô 
hình vi mô-vĩ mô sử dụng trong đánh giá tác động của 
các chính sách đấu tranh chống nghèo khó. Những 
đặc điểm này hoặc liên quan đến “mô-đun” mô phỏng 
vi mô, hoặc khuôn khổ kinh tế vĩ mô, hoặc mối liên hệ 
giữa hai cấp độ này. 
Dưới góc độ mô-đun kinh tế vi mô, có một đặc điểm liên 
quan đến biểu diễn các hành vi của các tác nhân. Khi 
các hành vi không được xét đến, mô-đun mô phỏng vi 
mô chứa ít nhất một phương trình kế toán hình thành 
thu nhập. Khi đó ta gọi mô hình này là mô hình vi mô-
kế toán. Khi các hành vi kinh tế vi mô được biểu thị, loại 
hình hành vi chính là một đặc điểm khác có tác dụng 
phân biệt. Như vậy, một số mô hình chú trọng biểu 
diễn cung lao động và lựa chọn nghề nghiệp còn các 
mô hình khác lại quan tâm đến các hành vi liên quan 
đến phổ cập giáo dục, di dân hay tiêu dùng. Ngoài 
ra, các hành vi kinh tế vi mô có thể được biểu diễn 
dưới dạng rút gọn hay mang tính cơ cấu. Các mô hình 
mang tính cơ cấu là các hệ phương trình kết nối các 
biến ngoại sinh, biến nội sinh và các tham số. Giải một 
hệ phương trình sao cho các biến nội sinh được biểu 
hiện tuỳ theo các biến ngoại sinh thường đem lại một 
hoặc nhiều phương trình mà ta gọi là dạng hệ phương 

Structure séquentielle avec
module de micro-simulation

sous forme réduite

- Bouclages macro-économiques                    - Bouclages macro-économiques
   - Equilibre Epargne-Investissement
   - Budget de l’Etat
   - Balance courante

- Equilibre des marchés des facteurs
- Equilibre des marchés des biens

- Agrégats macro
- Production et prix
- Emploi des facteurs et salaires

 Equations:
- Module réduit de choix d’occupation
- Equations de salaire et de profit
- Equation de formation du revenu

 Equations:
- Module structurel de salaire et d’offre de 
travail
- Système de demande de consommation
- Equation de formation du revenu

Variables de liens :
- Emploi des facteurs

et salaires
- Prix à la

consommation

Variables de
liens “Upward”:

- Offre de
travail agrégée
- Demande de
biens agrégée

Variables de
liens

“Downward”:
- Prix

- Salaires

- Agrégats macro
- Production et prix

- Demande de facteurs
- Demande de biens

Equation:

Output:

Output:   Distribution des revenus

itérations

itérations

Output:

Equation:

Module Macro (modèle de type EGC)

Module Micro (Enquête de ménages)

Structure intégrée avec module 
de micro-simulation sous forme 

structurelle

SƠ ĐỒ  – Cơ cấu chung của các mô hình vi mô-vĩ mô
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trình rút gọn. Do đó, các đặc điểm rút gọn xuất phát từ 
các mô hình tân cổ điển mang tính cơ cầu về tối ưu hóa 
có điều kiện và do đó mang những đặc tính chuẩn của 
các mô hình này. Do tính chất rút gọn nên những đặc 
điểm này không cho phép phân tích các hiện tượng 
nội sinh về đưa ra quyết định, phân đoạn thị trường 
và/hoặc phân phối hạn định ở cấp độ kinh tế vi mô. 
Đặc điểm thứ hai cho phép phân biệt các mô hình 
mô phỏng vi mô liên quan đến mô hình hóa các hiện 
tượng ở cấp độ tổng thể, tức liên quan đến sự tồn tại 
và đặc điểm của việc điều chỉnh các hiện tượng kinh 
tế vĩ mô. Trước tiên ta phân biệt các mô hình không 
có điều chỉnh các hiện tượng kinh tế vĩ mô, những mô 
hình này tập trung vào những tác động ban đầu hay 
các biện pháp ít có tác động phụ, và các mô hình có 
điều chỉnh phân tích các tác động cân bằng tổng thể 
thông qua biến động giá và lượng kinh tế vĩ mô. Khi 
đó, nội sinh hóa việc hình thành giá có thể hoặc được 
“đưa vào” mô hình mô phỏng vi mô, hoặc đưa thành 
công thức trong khuôn khổ mô hình tổng hợp “độc 
lập” bổ sung cho mô phỏng vi mô, khi đó ta gọi là mô 
hình kết tiếp nhau.  

Hai đặc điểm có ý nghĩa phân biệt nêu trên (rút gọi so 
với cơ cấu, kết tiếp nhau so với tổng hợp” trên thực tế 
không hoàn toàn độc lập với nhau. Đưa điều chỉnh các 
hiện tượng kinh tế vĩ mô vào trong mô hình mô phỏng 
vi mô đòi hỏi phải nêu rõ đặc điểm về cơ cấu của các 
hành vi kinh tế vi mô.
Tiêu chí phân loại cuối cùng các mô hình mô phỏng 
vi mô là khía cạnh thời gian. Các mô hình mô phỏng 
vi mô thường được xây dựng để nghiên cứu các hệ 
quả của việc điều chỉnh hành vi kinh tế-dân số và tập 
trung vào khía cạnh động và mô hình quá các quá trình 
dân số. Trái lại, các mô hình tĩnh tập trung vào các tác 
động ngắn và trung hạn do thay đổi môi trường kinh 
tế và dựa vào việc mô hình hóa hoàn chỉnh hơn các 
hình vi ngắn và trung hạn, đặc biệt là các hành vi liên 
quan đến sự vận hành của các thị trường hàng hóa và 
các yếu tố. 
Trên cơ sở kết hợp một cách phù hợp các tiêu chí được 
giới thiệu trên đây, ta có thể phân biệt các phương 
pháp tiếp cận khác nhau, bây giờ ta chuyển sang mô 
tả những điểm mạnh cũng như những hạn chế của các 
phương pháp tiếp cận này. Một số ví dụ về mô hình 
ứng dụng được giới thiệu trong Bảng XIV-2.

STT Tham khảo Quốc gia hoặc 
khu vực 

Phần kinh tế vi mô Cơ cấu 
dân số

Phần kinh tế 
vĩ mô

Quan hệ vi mô-
vĩ mô

Kế toán vi mô và các mô hình cân bằng tổng thể phân tách 
[1] Pereira da Silva, 

Essama-Nssah và 
Samaké (2002) 
(PAMS)

Burkina Faso, 
nhưng có thể 
dễ dàng chuyển 
giao cho một 
nước khác 

Tăng thu nhập của các hộ gia 
đình (quan sát được khi điều tra) 
theo nhóm kinh tế-xã hội và theo 
hiệu suất của các yếu tố do phần 
kinh tế vĩ mô đưa ra 

Tĩnh Tĩnh, mô hình 
chênh lệch về 
tài chính 

Kết tiếp nhau 

[2] Devarajan và Go 
(2001) (123-PRSP)

Zambia, nhưng 
có thể dễ dàng 
chuyển giao cho 
một nước khác 

Tăng thu nhập của các hộ gia 
đình (quan sát được khi điều tra) 
theo phần mười và theo hiệu suất 
các yếu tố do phần kinh tế vi mô 
đưa ra 

Tĩnh Tĩnh, mô hình 
cân bằng tổng 
thể đa lĩnh vực 

Kết tiếp nhau 

[3] Agénor, Izquierdo 
và Foffack (2002) 
(IMMPA)

Cơ sở dữ liệu 
mang tính giả 
định, nhưng dễ 
áp dụng cho 
một trường hợp 
thực tế 

Tương tự như [1] Tĩnh Động, mô hình 
cân bằng tổng 
thể đa lĩnh vực 

Kết tiếp nhau 

Cách tiếp cận theo kết hợp trình tự và các mô hình dạng rút gọn
[4] Bourguignon, 

Gurgand và Fournier 
(1999, 2001), 
Bourguignon, Ferreira 
và Lustig (2001), 
Bourguignon, Ferreira 
và Leite (2001), 
Grimm (2001)

Một số nước có 
thu nhập trung 
bình tại châu 
Á và châu Mỹ 
La-tinh, Bờ Biển 
Ngà 

Mô hình dạng rút gọn về hình 
thành thu nhập 

Sử dụng 
hai (hoặc 
nhiều 
hơn) tổng 
thể quan 
sát được 
qua thực 
nghiệm 

Giả thuyết 
(dựa vào thực 
nghiệm) về thay 
đổi hiệu suất 
trên thị trường 
lao động và 
hành vi về cung 
việc làm 

Không 

BẢNG XIV-2 – Các mô hình mô phỏng vi mô để phân tích tình trạng nghèo khó
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Kết luận: những thách thức trong 
tương lai

Trong chương này, chúng tôi tập trung miêu tả các kỹ 
thuật đánh giá trước hiện áp dụng cho các chính sách 
giảm nghèo bằng cách đặt chúng vào trong lịch sử đánh 
giá kinh tế vĩ mô và trong bối cảnh các chính sách mới 
do các định chế quốc tế đề xuất. Hiện nay ưu tiên hướng 
vào việc điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với bối 
cảnh của các quốc gia và yêu cầu về dân chủ, điều này 
khiến nhu cầu đánh giá ngày càng lớn và ngày càng 
khắt khe hơn. Trong trường hợp tiến hành đánh giá sau 
để lựa chọn trong số các chính sách thay thế, chúng tôi 
hy vọng đã chứng tỏ được rằng các kỹ thuật mô phỏng 
vi mô là phù hợp nhất. Chúng tôi cũng lập luận rằng 
đánh giá sau có thể cũng cần phải mô hình hóa mang 
tính cơ cấu một số hành vi kinh tế vi mô hay mô hình hóa 
tác động ra bên ngoài hay tác động kinh tế vĩ mô, mặc 
dù trong nhiều trường hợp, điểm khác biệt giữa đánh 
giá trước và đánh giá sau chỉ thể hiện ở cấp độ thông tin 
thống kê có được hơn là ở cấp độ phương pháp. 
Trong các chính sách đề xuất bởi PRSP, có thể phân 
biệt các chính sách bình ổn và điều chỉnh cơ cấu tương 
đối truyền thống liên quan đến mức và/hoặc cơ cấu giá 
hoặc cầu, và các chính sách phát triển ngành và/hoặc 

chính sách mục tiêu về tiếp cận thì trường lao động 
hay tiếp cận các dịch vụ xã hội. Liên quan đến nhóm 
chính sách đầu tiên, đánh giá tác động lên phân phối 
thu nhập của những chính sách này đòi hỏi phải có sự 
gắn kết chặt chẽ giữa khuôn khổ kinh tế vĩ mô và cơ 
sở dữ liệu kinh tế vi mô. Sự gắn kết này phải được đảm 
bảo ở mức cao và có thể nhấn mạnh vào một trong hai 
cấp độ phân tích (vĩ mô hoặc vi mô). Liên quan đến 
nhóm chính sách thứ hai, một số tác động của chúng 
có thể được đánh giá thông qua mô phỏng vi mô theo 
mô hình cân bằng bộ phận các hành vi cung việc làm 
hay cầu dịch vụ phù hợp do đánh giá kinh tế lượng vi 
mô tỏ ra phức tạp. Đánh giá tác động kinh tế vĩ mô và 
tác động dài hạn của các chính sách (đặc biệt là liên 
thế hệ) còn đòi hỏi phải mở rộng khuôn khổ phân tích 
hoặc về cân bằng tổng thể hoặc theo tính động về 
kinh tế-dân số. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra bảng phân 
loại các kỹ thuật mô phỏng đã được áp dụng hiện 
nay để đánh giá các chiến lược giảm nghèo và giới 
thiệu một số kinh nghiệm đánh giá mà chúng tôi có 
dịp tham gia. Các phương pháp và kinh nghiệm được 
giới thiệu đều tương đối mới và đó là các chương trình 
nghiên cứu hơn là các kỹ thuật đã được kiểm nghiệm 
và quen thuộc. Để kết thúc, chúng tôi muốn cho các 
bạn thấy chúng tôi nhìn nhận những thách thức của 
hoạt động nghiên cứu này như thế nào. Theo chúng 

[5] Ferreira và Leite 
(2002)

Ceará (Braxin) Tương tự như [4], cộng với mô 
hình rút gọn về phổ cập giáo 
dục và quy mô các hộ gia đình 

Tĩnh, 
nhưng 
với phân 
bổ về 
giáo dục 
và quy 
mô các 
hộ gia 
đình 

Giả thuyết về 
thay đổi hiệu 
suất giáo dục 

Không 

[6] Robilliard, 
Bourguignon và 
Robinson (2001), 
Bourguignon, 
Robilliard, và 
Robinson (2001)

Indonesia Tương tự như [4] Tĩnh Tĩnh, mô hình 
cân bằng tổng 
thể đa ngành 

Kết tiếp nhau 

Cách tiếp cận tổng hợp và các mô hình cơ cấu 

[7] Cogneau (1999, 
2001)

Antananarivo 
(Madagascar)

Mô hình cơ cấu về hình thành 
thu nhập của các hộ gia đình  

Tĩnh Tĩnh, mô hình 
cân bằng tổng 
thể 3 khu vực 

Tổng hợp

[8] Cogneau và 
Robilliard (2001)

Madagascar Mô hình cơ cấu về hình thành 
thu nhập của các hộ gia đình  

Tĩnh Tĩnh, mô hình 
cân bằng tổng 
thể 3 khu vực 

Tổng hợp 

Các mô hình động 

[9] Cogneau và Grimm 
(2002), Grimm 
(2002a)

Bờ Biển Ngà Mô hình cơ cấu về hình thành 
thu nhập của các hộ gia đình, 
cộng mô hình dân số động 

Động Giả thuyết về 
thay đổi hiệu 
suất giáo dục 
và cầu lao động 

Không 
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tôi, những thách thức này thể hiện ở ba cấp độ: cấp 
độ về phương pháp, đã được phát triển khá kỹ trong 
chương này, cấp độ tiêu chí, và cấp độ quy trình lựa 
chọn và triển khai các chính sách. 
Liên quan đến phương pháp phân tích, chúng tôi cho 
rằng hiện có ba lĩnh vực rất quan trọng. Thứ nhất là sự 
gắn kết giữa các biến kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô cho 
thấy còn tồn tại một số điểm chưa được giải quyết liên 
quan đến cách kỹ thuật mô phỏng (xem phần trước) 
cũng như các số liệu thống kê1. Thứ hai, chúng tôi 
thấy cần phải tìm hiểu sâu hơn nữa về hành vi của các 
tác nhân cũng như về cách vận hành thực tế của các 
thị trường. Các tình huống phân đoạn không gian hay 
ngành, chi phí giao dịch quá cao, tồn tại các cơ chế tái 
phân bổ mang tính cộng đồng khiến giới hạn đáng kể 
các hành vi của các tác nhân và làm biến đổi đổi sâu 
sắc tác động của các chính sách. Thứ ba, trong nhiều 
trường hợp, cần phải phát triển các công cụ mô phỏng 
tôn trọng khía cạnh thời gian của các hiện tượng kinh 
tế-dân số, nhất là để phát huy các chiến lược dài hạn và 
chiến lược tái phân bổ liên thế hệ thay vì các biện pháp 
can thiệp ngắn hạn tỏ ra thu được nhiều lợi nhuận hơn 
nhưng thường không hiệu quả về mặt xã hội. 
Còn về các tiêu chí đánh giá, cần phải tăng cường áp 
dụng lý thuyết về công bằng cho các vấn đề của các 
nước nghèo và của các xã hội bị phân chia nhằm xác 
định rõ hơn các mục tiêu của các chính sách (giảm 
nghèo tiền tệ hay nghèo đa khía cạnh, ngang bằng về 
cơ hội,...), cách đánh giá các chính sách đó. Làm rõ 
các mục tiêu là một trong những điều kiện đảm bảo 
có được mối tương quan chặt chẽ giữa việc xuất hiện 
cuộc thảo luận dân chủ và công việc của các “chuyên 
gia” quốc gia và quốc tế. Trước khi nói về việc ta dự 
định giảm nghèo thế nào, cần phải tiếp tục thống nhất 
về loại nghèo mà ta muốn giảm. Cũng không mong 
muốn là các chuyên gia là những người duy nhất tham 
gia từ đầu cho đến cuối quá trình thiết kế và đánh giá 
các chính sách.
Cuối cùng, mối bận tâm ngày càng lớn đối với các thể 
chế cho thấy còn có hai loại hình đánh giá khác có thể 
bổ sung cho đánh giá chính thức các chính sách. Đó là 
đánh giá quy trình chọn lựa và thiết kế các chính sách 
và đánh giá các quy trình triển khai các chính sách này. 
Đánh giá chính thức các chính sách sẽ không bao giờ 
được quyết định hay được triển khai không có hiệu quả 
để làm gì? Đánh giá cần phải lưu tâm đến tầm quan 
trọng của việc thiết kế “các chính sách có chất lượng” 

cũng như các điều kiện xã hội và thể chế để triển khai 
chính sách một cách hiệu quả2. Các quy trình có sự tham 
gia và mang tính chất hành chính quyết định tới khả 
năng hành động cũng có ý nghĩa quan trọng như việc 
xác định cụ thể hành động. Ngoài ra còn có đánh giá kết 
quả đánh giá mà chúng tôi mới chỉ đề cập sơ qua. 
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1	 Đặc	biệt,	các	tập	hợp	và	các	hệ	số	cơ	cấu	rút	ra	từ	các	cuộc	điều	tra	kinh	tế	vi	mô	nhìn	chung	khó	tương	thích	với	các	dữ	
liệu	của	Kế	toán	Quốc	gia	nếu	những	dự	liệu	này	tồn	tại	ở	cấp	độ	như	tiêu	dùng	theo	sản	phẩm	(xem	chương	XI	và	nghiên	
cứu	của	Robilliard	và	Robinson,	1999).	Tăng	phân	phối	thu	nhập	chưa	được	thể	hiện	đầy	đủ	trong	các	cuộc	điều	tra,	điều	
này	có	thể	đòi	hỏi	phải	nâng	cao	thu	nhập	từ	vốn	hay	thu	nhập	có	được	nhờ	chuyển	giao,	trong	khi	đó	các	tài	khoản	quốc	
gia	thường	đánh	giá	chưa	đầy	đủ	tầm	quan	trọng	của	các	thu	nhập	không	chính	thức	và	điểm	hạn	chế	của	phân	phối	đã	
được	nêu	ra	trong	một	số	cuộc	điều	tra	(chương	XIII).

2	 Giống	như	trong	ví	dụ	“Điều	tra	định	lượng	về	cung	cấp	dịch	vụ”	được	trích	dẫn	bởi	Bourguignon,	Pereira	da	Silva	và	Stern	
(2002).
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Trong các dự án được tài trợ từ nguồn vốn hỗ trợ phát 
triển, các dự án liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cơ 
bản cho người dân như điện, nước, làm sạch, y tế, giáo 
dục... thuộc nhóm dự án riêng biệt. Một mặt, các dự 
án này chính là nền tảng của chính sách giảm nghèo 
nhằm thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. 
Mặt khác, đó chính là một trong các thách thức lớn 
nhất đối với các chuyên gia quốc tế trong việc thiết kế 
các dự án.
Buổi làm việc bao gồm việc chiếu một bộ phim (Tiền 
nước, phim của đạo diễn Ch. Lallier, dài 52 phút) giới 
thiệu quá trình triển khai – liệu có thể coi là thành 
công?- trung tâm cung cấp nước sạch tại các thị trấn 
ở vùng nông thôn Mali. Trên cơ sở nghiên cứu tình 
huống, buổi làm việc sẽ dành để giới thiệu sự đan xem 
của nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị, thể chế mà 
các chủ thể phải giải quyết. Trong hầu hết các nước 
đang phát triển, việc triển khai các dịch vụ cơ bản cho 
người dân còn nhiều điều chưa chắc chắn. Sau đó, 
diễn giả sẽ trình bày sơ lược về các vấn đề lý luận. Tác 
giả cũng chứng minh rằng các nghiên cứu viên thuộc 
lĩnh vực khoa học xã hội có thể đưa ra những lý giải làm 
sáng tỏ các vấn đề.  

Vấn đề mang tính tổng thể: các dịch vụ cơ bản tại các 
nước đang phát triển còn lâu mới có thể được triển khai 
độc lập. Hiện người ta cũng không còn tính xem có 
bao nhiêu chương trình điện hóa nông thôn không thể 
hoàn thiện giai đoạn lắp đặt hệ thống thử nghiệm, các 
dự án lắp đặt tấm hấp thu năng lượng mặt trời không 
thể tiếp cận đến người thụ hưởng, các hệ thống cung 
cấp nước sạch không thể cung cấp nước vì không 
được bảo trì, các trung tâm y tế không có thuốc hoặc 
các trường học không thể đón học sinh vì thiếu giáo 
viên và nguồn lực. Trên thực tế, các chương trình do 
các nhà tài trợ vốn tài trợ thường được thiết kế theo 
mô hình theo lý thuyết của Max Weber: nhu cầu được 
xác định rõ (nước, điện, giáo dục tiểu học, chăm sóc 
cơ bản, v.v) ; giải pháp kỹ thuật được các chuyên gia 
trong ngành biết đến ; vì vậy chỉ cần tổ chức hợp lý các 
đơn vị liên quan (Pritchett và Woolcock, 2002). Lô gic 
này là một trong những tiền đề cơ bản của các mục 
tiêu thiên niên kỷ (Sachs, 2005): căn cứ vào chi phí đơn 
vị của các dịch vụ và theo thuật toán luật ba, có thể 
tính được số tiền cần thiết để thực hiện được các mục 
tiêu thiên niên kỷ. Trước các khó khăn và cả thất bại, 
các nhà tài trợ vốn đã dần dần thiết lập hệ thống “các 
cách làm hay” bao gồm cái hiện nay đã được thống 
nhất gọi là “tân thỏa thuận Washington”: một tập hợp 
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trao quyền cân bằng (empowerment), tham gia, phân 
cấp, quản lý tốt, đối tác công cộng – tư nhân và minh 
bạch (theo điển hình của dịch vụ công cộng tại các 
nước giàu thường người ta hay nghĩ tới Vương quốc 
Đan Mạch).  
Tuy nhiên, thật không may mắn là còn có rất nhiều 
thành phố lớn của các nước thuộc thế giới thứ ba và 
các vùng nông thôn hẻo lánh không được tiếp cận các 
dịch vụ cơ bản: không có đường đi tắt để biến Soudan 
thành Vương quốc Đan Mạch. Mục tiêu chính của hỗ 
trợ không phải là lắp đặt các thiết bị mới mà là thiết lập 
các tổ chức kinh tế mới trong các xã hội cụ thể. 
Nghiên cứu một trường hợp cụ thể: Phân tích dự án 
nước tại Mali nhằm chỉ ra sự phức tạp trong việc thiết 
lập dịch vụ trong một bối cảnh xã hội cụ thể. Việc lắp 
đặt các vòi nước thường kéo theo nhiều thay đổi và đôi 
khi nó đặt ra những câu hỏi bất ngờ: nước có thực sự 
sạch để uống luôn không? Dịch vụ này được đánh giá 
thế nào? Quyền lực của các xã? Việc phân cấp có tăng 
trách nhiệm của cộng đồng? Món quà “hào phóng” 
của các nhà tài trợ vốn liệu có cản trợ sáng kiến của địa 
phương? Làm thế nào để giải quyết quan hệ giữa các 
nhà kiểm toán tài chính và chính quyền truyền thống? 
Làm thế nào để thay đổi các thói quen? Dự án liệu có 
làm thay đổi vị trí của phụ nữ trong xã hội? Nói tóm 
lại, việc thiết lập dịch vụ cở bản cần nhiều công sức, 
lý giải, tìm tòi và thích nghi với lề thói tại địa phương. 
Đây không đơn thuần xác định các quy tắc bất biến, 
được lập trình dưới dạng “nhu cầu-giải pháp-dịch vụ” 
(Pritchett và Woolcock, 2002, Henry, 2006). 
Sơ lược về lý luận: Phân tích các lý luận về xã hội học 
và kinh tế học giúp làm sáng tỏ vấn đề: đây là việc 
thiết lập các “cách làm” xã hội, kinh tế và thể chế mới 
vốn cần sự khéo léo và thích nghi với các thói quen 
địa phương. 
Thực chất, đó là việc hình thành các hoạt động chịu 
ảnh hưởng của biến động về kinh tế, có khả năng đáp 
ứng được một cách tích cực các yêu cầu đa dạng của 
người sử dụng. Đồng thời, cần tạo lập tinh thần đoàn 
kết, các quy định chung nhằm đảm bảo việc tiếp cận 
của người nghèo. Một mặt, đó là lô gic kinh tế cung 
cầu, theo mục tiêu lợi nhuận, hướng đến hiệu quả. 
Mặt khác, đó là lô gic chính sách công và phân chia 
hiệu quả sự hỗ trợ cho mọi đối tượng. Việc hòa giải các 
xung đột lợi ích kinh tế và xã hội cần đến các lô-gic của 
các chính sách công tại địa phương. Phải căn cứ vào 
hoàn cảnh thực tế, tổ chức của đơn vị cần tăng cường 
năng lực và không ngừng kiểm tra. Các dịch vụ cơ bản 
cần áp dụng phương thức quản lý theo hệ thống, cần 
nhiều các thao tác cá nhân (ví dụ khoảng 100 nhân 
viên phục vụ 1 triệu người sử dụng). Bên cạnh các quy 
định chung (ví dụ biểu phí dịch vụ), việc quản lý cần 
phải hết sức linh hoạt. Để áp dụng các lô-gic này, việc 

phân tích các dịch vụ công đã làm nổi bật sự tồn tại 
của hình thức ủy quyền quản lý theo hình tháp: công 
dân ủy quyền cho chính phủ, chính phủ ủy quyền cho 
đơn vị, đơn vị ủy quyền cho công ty quản lý, công ty 
quản lý ủy quyền cho nhân viên. 
Triển vọng phân tích còn nhiều và đa dạng. Đứng trước 
các khó khăn mà các dự án gặp phải, cách làm thường 
được lựa chọn là “làm lại một cách tốt hơn”. Việc phối 
hợp các nghiên cứu khoa học xã hội trong việc thực 
hiện các chương trình này sẽ làm sáng tỏ nhiều vấn đề 
và có thể cho phép rút ngắn các giai đoạn. Đó cũng là 
một lợi ích đối với các nhà nghiên cứu. Bài trình bày sẽ 
đưa ra các ví dụ về sự kết hợp này. 

(Nội dung tách băng)

Có thể coi mục đích của phiên hội thảo này là kêu gọi 
các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và kinh tế tham 
gia cộng tác trong các dự án phát triển. Tiếp theo 
phiên hội thảo sáng nay1, tôi muốn đi theo một hướng 
khác và mang tính chất bổ sung, đó là mời các nhà 
nghiên cứu cộng tác trong các dự án. 
Trước tiên tôi sẽ giải thích phương thức tôi muốn đề 
xuất và tiếp đó giới thiệu bối cảnh thực hiện bộ phim tài 
liệu “Tiền nước” của đạo diễn Christian Lallier. 

Tầm quan trọng của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội 
và kinh tế trong hỗ trợ các dự án phát triển 

Trước hết, một trong những hoạt động chính của các 
nhà tài trợ vốn là cung cấp tài chính cho các dự án 
nước sạch, điện, tài chính vi mô, y tế, giáo dục. Những 
chương trình cung cấp các dịch vụ cơ bản này do 
chính các nhà tài trợ vốn, trong đó có AFD xây dựng 
với khung phân tích tương đối cố định: có nhu cầu 
- người dân có nhu cầu nước sạch, điện -, thì có giải 
pháp kỹ thuật quen thuộc – ta biết người ta xây dựng 
các hệ thống nước như thế nào, do đó chỉ cần tổ chức 
dịch vụ. Lô gic theo luận thuyết của Max Weber này 
được tái hiện trong các Mục tiêu Phát triển Thiên niên 
kỷ với nội dung cơ bản sau: “Bao nhiêu người trên thế 
giới không được dùng nước sạch? Chi phí lắp đặt một 
đường ống dẫn nước hết bao nhiêu để một gia đình 
có nước sạch dùng?”, sau đó ta nhân số người với chi 
phí lắp đặt đường ống để biết được số tiền cần phải 
chi trên toàn thế giới để đạt các Mục tiêu Thiên niên 
kỷ. Theo giả định này, vấn đề được đặt ra như sau: 
“biết được nhu cầu, biết giải pháp thì chỉ cần tổ chức 
dịch vụ là xong”. Thế nhưng thực tế lại không như vậy. 
Có rất nhiều ngôi làng và thành phố không có nước 
sạch, mạng lưới điện hoạt động kém hiệu quả, dịch 
vụ y tế yếu kém. Rất nhiều dự án không đạt mục tiêu 
đề ra. 

1	 J.-P	Cling,	M	Razafindrakoto,	 F	Roubaud,	Đánh	giá	 tác	động	của	các	chính	sách	công	 :	 thách	 thức,	phương	pháp	và	
kết	quả.	
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Một trong những mục đích của bộ phim tài liệu là 
chứng minh rằng sai lầm đầu tiên chính là khi cho rằng 
để đưa nước sạch đến, chỉ cần mua sắm trang thiết bị, 
thiết lập một mạng lưới y tế hay trường học... Để đưa 
dịch vụ cơ bản tới một ngôi làng hay thành phố, trước 
hết cần du nhập những cách ứng xử mới, tạo ra một 
hoạt động kinh tế, các thể chế, lựa chọn các chính 
sách... Về căn bản, một dự án phát triển làm xáo 
trộn trật tự xã hội. Nó làm thay đổi trò chơi lợi ích, các 
ý nghĩa biểu trưng bị xem xét lại, làm nảy sinh thái độ 
chống đối cải cách. Thực ra, một dự án sẽ tất yếu thất 
bại nếu có sự chống đối cải cách.

Chúng ta sẽ đi sâu phân tích về mặt phương pháp luận 
vấn đề này sau khi xem bộ phim tài liệu mà tôi nóng 
lòng muốn giới thiệu với các bạn. 

“Tiền nước”: bối cảnh thực hiện bộ phim

Bộ phim mà các bạn sắp xem không phải là phim 
tuyên truyền cho các Mục tiêu Phát triển Thiên niên 
kỷ hay quảng bá cho AFD. Bộ phim không được xây 
dựng theo chủ đề: “trước đây khi họ khát, AFD mang 
tiền đến, bây giờ thì họ hạnh phúc và không còn khát 
nữa!” Đó không phải là tư tưởng của bộ phim. 
Tôi đã gặp một nhà đạo diễn, người này từng quay 
một bộ phim rất hay về dự án điện khí hóa tại Mali 
nhưng dưới góc nhìn của máy quay, đây là một dự án 
thất bại. Tôi đề nghị nhà đạo diễn quay trở lại vùng 
đất đó và được toàn quyền hành động để quay một 
bộ phim về dự án nước sạch mà chúng tôi đánh giá 
là một trong những thành công lớn nhất. Tuy nhiên tôi 
cho rằng chừng nào còn có dự án và dự án thành công 
thì chừng đó còn có tranh cãi, thảo luận, xung đột, tức 
tiêu hao rất nhiều năng lượng của con người. Do đó tôi 
muốn nhà đạo diễn được toàn quyền quay những gì 
diễn ra trong thực tế. 
Bộ phim mô tả theo trình tự thời gian quá trình xây 
dựng hệ thống cấp nước tại các ngôi làng ở Mali. 
Bộ phim cho thấy sự phức tạp khi đưa một hoạt động 
mới vào bối cảnh địa phương khi địa phương có những 
ràng buộc riêng, lịch sử riêng thường xa lạ với các dự 
án. Bộ phim chủ yếu hướng tới đối tượng là các nhà 
nghiên cứu nhằm làm phong phú thêm công tác suy 
luận và nghiên cứu.
Đạo diễn đã đi cùng các nhóm triển khai và quản lý 
dự án, sau đó dựng một bộ phim dài 52 phút thể hiện 
thực tế diễn ra. Trong phim ta không thấy AFD mà chỉ 
thấy các nhà xã hội học, các nhà quản lý, các cuộc 
họp của dân làng. Sau bộ phim đầu tay này, chúng 
tôi đã cử đạo diễn tới các ngôi làng cũng như tới gặp 
các nhà nghiên cứu tại Pháp và Mali để họ bình luận 
về những thước phim. Tiếp đó, đạo diễn đã dựng bộ 
phim dài 52 phút kể lại tiến trình của dự án và xen kẽ là 
những lời bình luận. 

Trong phim ta có thể thấy dự án nước sạch được triển 
khai suôn sẻ nhưng cũng xuất hiện nhiều dạng xung 
đột và tranh luận. Ví dụ, để lắp đặt hệ thống dẫn nước 
đầu tiên tại một ngôi làng (lựa chọn những người được 
hưởng lợi từ những đoạn ống nước đầu tiên như thế 
nào? Đặt những cột máy nước đầu tiên ở đâu?). Ví dụ 
khi xung đột nảy sinh giữa chính quyền xã và các hiệp 
hội người sử dụng nước do dự án thành lập (ai phải 
quản lý tiền nước). Hay khi ta thấy các nhà tài trợ vốn 
và các nhà xã hội học tại thực địa gây sức ép nhằm 
căn bằng vai trò giữa nam giới và phụ nữ trong quản 
lý dự án. Các bạn sẽ thấy rằng những đối tác Mali của 
chúng tôi hiểu rất rõ yêu cầu này nhưng không phải lúc 
nào cũng đơn giản như vậy...

Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong gần 1 tiếng nữa. 

Stéphane Lagrée
Tôi xin đề nghị ông bắt đầu bằng việc giới thiệu về 
phương pháp sau đó sẽ dành 30 đến 45 phút cho 
phần thảo luận. 

Alain Henry
Chỉ cần xem bộ phim chúng ta cũng nhận thấy bộ 
phim đã đạt được một trong những mục tiêu đề ra, đó 
là quá trình triển khai một dự án làm nảy sinh các vấn 
đề và các cuộc tranh luận như thế nào. Các bạn thấy 
rằng những người được phỏng vấn đã đưa ra những ý 
kiến trái ngược nhau. Đưa một hoạt động kinh tế mới 
như vậy vào khiến trật tự xã hội bị xáo trộn. Đó chính là 
chất liệu phân tích phong phú trong khoa học xã hội, 
kinh tế và nhân học. 
Tôi muốn đề cập ngắn gọn đến khía cạnh phương 
pháp luận để dành thời gian cho thảo luận. Thực tế 
diễn ra còn nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Để 
đánh giá tốt hơn những vấn đề này, các nhà tài trợ vốn 
có thể sẽ phải thay đổi khung phân tích. 
Nội dung phát biểu của tôi sẽ tập trung vào ba điểm 
chính sau: 
1.  khung phân tích của các nhà tài trợ vốn tương đối 

cố định;
2.  những xáo trộn về kinh tế, xã hội do dự án tạo ra; 
3.  những hướng đi có thể cho một khung phân tích 

mới.  

Phần kết luận của tôi sẽ là lời kêu gọi các nhà nghiên 
cứu cùng cộng tác. 

Chiếu bộ phim “Tiền nước” (kèm theo đĩa 
CD Rom)
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1. Khung phân tích cố định
1.1 Trường hợp điển hình của các dự án cung cấp 
dịch vụ cơ bản 

Trong số những dự án mà chúng tôi tài trợ không phải 
dự án nào cũng gặp phải vấn đề như chúng ta đề cập 
ở đây. Khi các nhà tài trợ vốn cung cấp tài chính cho 
một trạm xử lý nước tại một thành phố lớn, vấn đề đặt 
ra liên quan đến hoạt động đầu tư công nghiệp. Tương 
tự, khi chúng tôi viện trợ để hỗ trợ ngân sách, chúng 
tôi quan tâm đến cải cách nhà nước. Sáng nay chúng 
ta sẽ chỉ bàn về một loại dự án viện trợ công: tiếp cận 
các dịch vụ cơ bản. Nhưng đây lại là loại dự án chủ 
yếu tập trung vào xóa đói giảm nghèo và giảm bất bình 
đẳng. Tuy nhiên, loại dự án này không chỉ gồm dự án 
về cung cấp nước sạch mà còn cung cấp điện, môi 
trường, y tế, giáo dục cơ sở, tài chính vi mô và toàn bộ 
các hệ thống dịch vụ xã hội và kinh tế. Những dự án 
như vậy thường tạo ra rất nhiều thách thức và thay đổi 
về kinh tế và xã hội mặc dù nó được xây dựng từ bên 
ngoài. Thoạt nhìn, dự án như vậy sẽ thất bại!

1.2 Lộn xộn các giải pháp

Dự án như vậy sẽ phải thất bại... và thực tế nó thường 
thất bại. Rất nhiều dự án của AFD rơi vào trường hợp 
như vậy, đó là điều tôi phải thừa nhận nhưng AFD 
không phải là cơ quan duy nhất mà Ngân hàng Thế 

giới cũng như nhiều cơ quan phát triển khác cũng phải 
đối mặt với chuyện này. Đó là trường hợp các dự án 
cung cấp các tấm pin mặt trời không đến được tay các 
đối tượng được hưởng lợi, dự án cung cấp điện không 
vượt quá giai đoạn thử nghiệm hay các mạng lưới y tế 
không cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất 
lượng cho người dân và dự án cung cấp nước sạch 
nhưng nước lại không thể sử dụng được...
Thế nhưng cho đến tận bây giờ, các nhà tài trợ vốn 
vẫn suy luận theo một khung phân tích duy nhất như 
đã nêu ở trên: có nhu cầu - nước, y tế, giáo dục – thì 
đã sẵn có giải pháp kỹ thuật – máy bơm nước, y tá, 
giáo viên -, như vậy chỉ cần tổ chức dịch vụ theo như 
mô hình tổ chức các dịch vụ, tức theo học thuyết Max 
Weber về quản lý hành chính và kinh tế  một cách hợp 
lý các dịch vụ công. Thế nhưng khung phân tích như 
vậy đã dẫn đến nhiều thất bại. Tuy nhiên, trước những 
khó khăn gặp phải, các nhà tài trợ vốn lại phản ứng 
theo một công thức quen thuộc: “Càng thất bại thì 
càng phải bắt đầu lại!”. Trước những khó khăn gặp 
phải, các chuyên gia cũng cố gắng làm như vậy nhưng 
một cách tốt hơn. Ví dụ, chúng ta từng luôn đề cao các 
phương pháp có sự tham gia. Trước những thất bại, 
chúng ta huy động các nhà xã hội học cùng tham gia 
vào các dự án, nhưng thông thường lại vẫn làm như 
trước. Đúng là chúng ta đã tìm kiếm một lô gic có sự 
tham gia “nhiều hơn”. Mặc dù đã nỗ lực, mặc dù các 
dự án tạo điều kiện cho các cộng đồng sở tại tham 
gia nhiều hơn nhưng nhiều dự án tiến triển chậm chạp 
hay không bền vững: khi không còn được cung cấp 
tài chính, trường học đóng cửa, máy bơm ngừng chạy, 
dịch vụ xuống cấp. 

Không có đường đi tắt từ Sudan tới Vương quốc 
Đan Mạch 

Mô hình duy nhất này có một khiếm khuyết lớn, đó là 
sự hợp lý bề ngoài của nó - điều khiến mô hình này 
rất hấp dẫn đối với các nhà tài trợ vốn. Nó phù hợp với 
khái niệm “các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ” vốn 
khiến mọi người tin rằng chỉ cần cung cấp một lượng 
viện trợ đủ đáp ứng các nhu cầu là có thể giải quyết 
vấn đề nghèo khó và cung cấp tất cả các dịch vụ cơ 
bản. Ý tưởng này khá hấp dẫn. Theo ý tưởng này, có 

Trường hợp đặc thù về các dự án tiếp cận các dịch vụ 
cơ bản

>	 Đa	dạng	hóa	trong	sử	dụng	viện	trợ	chính	thức
>	 Tập	trung	vào	đấu	tranh	chống	nghèo	đói	và	giảm	bất	
bình	đẳng		

	 *	điện	khí	hoá	cơ	bản,	nước	sạch,	vệ	sinh	môi	trường,	
y	tế,	giáo	dục	căn	bản,	tài	chính	vi	mô...		

>	 Thách	 thức	 về	 chính	 trị,	 xã	 hội,	 kinh	 tế,	 tài	 chính,	
văn	hóa	

	 *	thông	thường	«	việc	đó	phải	thất	bại	»

Giải pháp và phương thuốc

>	 Thất	bại	của	mô	hình	«	nhu	cầu-giải	pháp-dịch	vụ	»	
	 *	Các	chính	sách	và	chương	trình	theo	cách	tiếp	cận	
từ	trên	xuống	(top-down)

	 *	Mất	cân	đối	chi	phí	và	chệch	hướng	chính	sách	
>	 Thất	bại	của	ba	phương	thuốc	(ví	dụ	nước	sạch)
	 *	giai	đoạn	1	:	«	vẫn	cái	đó	nhưng	tốt	hơn	»
	 *	giai	đoạn	2	:	coi	trọng	địa	phương	và	nhu	cầu		---->	
cam	kết	của	các	đối	tượng	thụ	hưởng	

	 *	giai	đoạn	3	:	có	sự	tham	gia	nhiều	hơn	ở	mỗi	cấp	tổ	
chức	

>	 Danh	sách	dài	các	bệnh	viện	không	có	thuốc,	giếng	
không	có	máy	bơm...

	 *	Thất	bại	bảo	dưỡng-dịch	vụ-thanh	toán	-	...

Khung phân tích cố định: rối loạn các giải pháp

>	 Mô	hình	duy	nhất	«	một	nhu	cầu	-	một	giải	pháp	-	một	
dịch	vụ	»

	 *	Lô-gích	của	các	Mục	tiêu	Phát	triển	Thiên	niên	kỷ	
	 *	Mô	hình	Weber-Đan	Mạch
>	 Không	có	đường	tắt	đi	từ	Sudan	tới	Vương	quốc	Đan	
Mạnh	

	 *	Rối	loạn	các	phương	thuốc	:	càng	thất	bại	người	ta	
càng	đưa	ra	nhiều	giải	pháp		

	 *	 Tiến	 trình	 đồng	 thuận	Washington	mới:	 nâng	 cao	
trách	nhiệm,	tham	gia,	minh	bạch,	phân	quyền,	quản	
lý	công	tốt...	
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thể có một lối đi tắt về kinh tế, xã hội học và thể chế mà 
các nhà tài trợ vốn có thể tạo ra và chỉ trong khoảng 
thời gian của một dự án nó cho phép chúng ta biến 
Sudan thành Vương quốc Đan Mạnh. Theo tôi, Vương 
quốc Đan Mạnh là hình ảnh một quốc gia lý tưởng tại 
đó mọi công dân đều được hưởng các dịch vụ cơ bản 
có chất lượng. Nó tượng trưng cho mô hình lý tưởng 
về một xã hội trong đó tất cả các dịch vụ cơ bản được 
cung cấp một cách đồng đều và với hiệu quả kinh tế 
cao. Tại đó người ta đã thành công trong việc kết hợp 
giữa hiện đại và truyền thống, giữa quy tắc và nền 
kinh tế tự do. Nhưng rất tiếc trong lịch sử lại không có 
đường đi tắt nào cho phép biến Sudan thành Vương 
quốc Đan Mạch. Phát triển là một quá trình dài lâu và 
đòi hỏi thay đổi rất nhiều về cách ứng xử, đòi hỏi các 
kỹ năng, tổ chức các mạng lưới hay thậm chí thay đổi 
cả những biểu trưng về mặt xã hội. 
Ngày nay, hành động của các nhà tài trợ vốn ít nhiều 
dựa vào “tiến trình đồng thuận Washington mới”: vấn 
đề có thể sẽ được giải quyết nhờ kết hợp hợp lý giữa 
việc nâng cao trách nhiệm của các tác nhân, sự tham 
gia của người sử dụng, tính minh bạch, phân quyền 
các quyết định, quản lý công tốt. Còn tôi thì hoài nghi. 
Dự án mà chúng ta vừa xem chính là bằng chứng xác 
thực nhất về điều này.

1.3 Rất nhiều vấn đề thực tiễn 

Tôi liệt kê trên trang chiếu này một số vấn đề. Tôi sẽ 
tiếp tục bổ sung những vấn đề khác trong khi trình 
bày.
Bộ phim cho thấy dự án đã làm nảy sinh rất nhiều 
vấn đề, từ đơn giản cho đến phức tạp. Một số vấn 
đề đã không được các nhà tài trợ vốn và các nhà tư 
vấn, những người thiết kế nên dự án thú vị này định 
liệu trước. Nhìn chung, họ chỉ xem xét những vấn đề 
quen thuộc: lựa chọn máy bơm cỡ nào, có bao nhiêu 
người dân... Thế nhưng như các bạn xem ở phần đầu 
bộ phim, người triển khai dự án có mặt tại thực địa để 
quyết định số lượng giếng khoan và cột máy nước 
theo một ngân sách do các nhà tài trợ vốn và chính 
quyền Mali phân bổ một cách kỹ trị. Ngân sách không 
cho phép đáp ứng tất cả nhu cầu của một ngôi làng. 
Điều này làm nảy sinh căng thẳng. Tại cuộc họp đầu 
tiên, kĩ sư thông báo rất tiếc dịch vụ cung cấp sẽ rất 
hạn chế do không có đủ nước sạch và đường ống 
nước không được dẫn đến từng nhà.
Chúng ta cũng đã xem những đoạn phim dài nói về giá 
nước qua các câu hỏi của chị em phụ nữ. Ý kiến của 
bà Aminata Traoré1 giải thích rất chính xác rằng phụ 
nữ được giải phóng khỏi công việc nặng nhọc là đi lấy 
nước do trước đây họ phải đi xa hơn nhiều để tới giếng 
lấy nước. Nhưng việc “giải phóng” này được đánh đổi 
bằng tiền, tức phải lao động nhiều hơn. Nước được 
cung cấp thoải mái nhưng chi phí cao. Do đó nó tạo ra 
sự bất ổn và cú sốc kinh tế cho dân làng.  
Đã diễn ra cuộc tranh luận khá thú vị để tìm cách xác 
định đâu là “giá hợp lý”. Xét về khía cạnh lý thuyết, giá 
hợp lý là giá cho phép vận hành và duy tu hệ thống 
cung cấp nước, trả công cho nhân viên thu tiền nước 
(trừ trường hợp quyết định không bắt trả tiền nước mà 
thanh toán dưới hình thức thuế, khi đó sẽ không cần 
đến nhân viên thu tiền nước). Chỉ riêng việc xác định 
giá nước đã làm nảy sinh rất nhiều vấn đề. Như các 
bạn biết giống như mọi dịch vụ công khác, luôn tồn 
tại mâu thuẫn căn bản giữa mức giá cho phép ai cũng 
mua được nước và mức giá đảm bảo vai trò kích thích 
kinh tế. 

1		Aminata	Traoré	là	nhà	nghiên	cứu	khoa	học	xã	hội.	Bà	từng	giảng	dạy	tại	Viện	Xã	hội	học	dân	tộc	thuộc	Trường	Đại	học	
Abidjan	(Bờ	Biển	Ngà)	và	làm	việc	cho	nhiều	tổ	chức	khu	vực	và	quốc	tế.	Được	bổ	nhiệm	làm	Bộ	trưởng	Văn	hóa	dưới	thời	
Tổng	thống	Alpha	Oumar	Konaré,	bà	đã	từ	chức	để	được	tự	do	phát	biểu	chính	kiến.	Là	người	đấu	tranh	vì	một	mô	hình	toàn	
cầu	hóa	theo	kiểu	mới,	bà	tham	gia	chống	chủ	nghĩa	tự	do	mà	theo	bà	đã	gây	ra	sự	nghèo	khó	tại	Mali	nói	riêng	và	châu	Phi	
nói	chung.	Hiện	bà	đang	điều	phối	các	hoạt	động	của	Diễn	đàn	vì	một	Mali	khác	và	từng	phụ	trách	tổ	chức	mảng	hoạt	động	
thứ	ba	tại	Bamako	của	Diễn	đàn	xã	hội	thế	giới	khi	đó	diễn	ra	tại	nhiều	châu	lục	năm	2006.	

	 Năm	1999,	bà	xuất	bản	Mỏ	cặp,	tiểu	luận	lên	án	chính	sách	của	các	định	chế	Bretton	Woods	(Quỹ	Tiền	tệ	Quốc	tế,	Ngân	hàng	
Thế	giới),	những	định	chế	này	áp	đặt	các	kế	hoạch	điều	chỉnh	cơ	cấu	khiến	người	dân	châu	Phi	ngày	càng	bị	bần	cùng	hoá.	
Năm	2002,	trong	cuốn	Trí	tưởng	tượng	bị	đánh	cắp,	bà	lên	án	các	cơ	chế	khiến	châu	Phi	bị	mất	nguồn	tài	chính,	tài	nguyên	
thiên	nhiên	và	nhân	lực.	

	 Năm	2005,	bà	công	bố	Bức	thư	gửi	Tổng	thống	Pháp	nói	về	Bờ	Biển	Ngà	và	châu	Phi	nói	chung,	trong	đó	bà	phân	tích	các	
cuộc	khủng	hoảng	tại	châu	Phi	trong	«	lãnh	địa	riêng	của	Pháp	»	dưới	ánh	sáng	của	toàn	cầu	hóa	tự	do.	Năm	2008,	bà	xuất	
bản	cuốn	châu	Phi	bị	xúc	phạm,	trong	đó	bà	phê	phán	mạnh	mẽ	bài	phát	biểu	phân	biệt	chủng	tộc	và	mang	mầu	sắc	tân	
chủ	nghĩa	thực	dân	của	Nicolas	Sarkozy	tại	Dakar	vào	tháng	7/2007.	[BT]

Rất nhiều các câu hỏi thực tiễn

>	 Nước	sạch	liệu	có	thực	sự	sạch	để	uống	không?	
>	 Giá	trị	dịch	vụ	được	nhìn	nhận	như	thế	nào?
>	 Làm	chủ	đối	 thoại	với	kiểm	toán	tài	chính	và	các	cơ	
quan	quyền	lực	truyền	thống	như	thế	nào?

>	 Các	xã	có	thẩm	quyền	gì?
>	 Liệu	phân	quyền	có	giúp	nâng	cao	trách	nhiệm	của	
các	xã?

>	 Món	quà	tặng	«	hào	phóng	»	của	các	nhà	tài	trợ	vốn	có	
cản	trở	sáng	kiến	địa	phương?

>	 Làm	thế	nào	để	thay	đổi	các	hành	vi	ứng	xử?
>	 Liệu	 dự	 án	 có	 xem	 xét	 lại	 địa	 vị	 của	 phụ	 nữ	 trong	
xã	hội?	
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Ta cũng có thể thảo luận về những mâu thuẫn giữa 
hiệp hội người sử dụng và chính quyền xã vừa được 
thành lập và bầu ra. Các hiệp hội mới ra đời nhưng 
quản lý rất nhiều tiền nhờ bán nước ; các xã có nhiều 
quyền hành nhưng lại ít nguồn lực. Đây chính là nguồn 
gốc xung đột. Các cuộc tranh cãi đầy mưu mô nẩy 
sinh giữa hội đồng xã và hiệp hội người sử dụng. 
Ta cũng có thể đề cập đến các cuộc tranh luận mang 
tính nhân học về tính đại diện của các vai trò xã hội và 
mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Các bạn đã xem 
cuộc tranh luận về vai trò phụ nữ khi một ông chủ tịch 
xã nói rằng cần phải chờ chị em đến mới quyết định 
nhằm tôn trọng quy định của dự án. Khi đó một người 
dân làng trả lời rằng họ không thể làm việc với phụ 
nữ. Aminata Traoré bình luận về cuộc tranh luận này 
với quan điểm cho rằng việc can thiệp từ bên ngoài 
của các nhà tài trợ vốn là vô ích và không tốt. Một phụ 
nữ Mali khác lại cho rằng điều đó hỗ trợ cho thay đổi. 
Nếu có thể, phân tích sẽ phải được tiến hành dựa trên 
những quy tắc trong điều tra. 
Như vậy rất nhiều vấn đề được đặt ra. 
Cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh rằng với trách nhiệm 
chỉ đạo, AFD chỉ đưa ra được ba khuyến nghị. Ngoài 
ra thì vượt quá phạm vi của AFD và chính người dân 
Mali sẽ quyết định. Khi ta nghiên cứu kỹ hơn nội dung 
cuộc đối thoại giữa nhà tài trợ vốn, người dân Mali và 
các đối tượng thụ hưởng dự án, vai trò của nhà tài trợ 
chỉ là đưa ra một số khuyến nghị. Trước tiên để đảm 
bảo dịch vụ được duy trì lâu dài, nhà tài trợ vốn yêu 
cầu phải trả tiền nước. Tiếp theo, nhà tài trợ quan tâm 
sao cho dự án được quản lý theo phương thức phân 
quyền và có sự tham gia. Hai khuyến nghị đầu tiên 
này là minh hoạ rất rõ nét cho đồng thuận Washington. 
Cuối cùng, khuyến nghị thứ ba liên quan đến củng cố 
bình quyền nam và nữ. Về chủ đề này, mức độ yêu 
cầu – từ phía nhà tài trợ vốn, tức từ bên ngoài – có thể 
rất cao: gây sức ép từ bên ngoài hay ngược lại đơn 
giản là khiến tình hình xã hội bất ổn để mở đường cho 
sự thay đổi. 

Chúng ta sẽ thấy có sự pha trộn giữa chủ đề chuyên 
môn, xã hội, kinh tế, xã hội học, thể chế, quy định, điều 
này cho thấy tính phức tạp của dự án khi được đưa vào 
thực hiện trong bối cảnh xã hội thực tiễn. 

1.4 Sức hấp dẫn của việc đi tắt

Lúc trước tôi có nói về sức hấp dẫn của việc đi tắt, 
dường như chỉ cần vung chiếc đũa thần lên – dự án – là 
ngay lập tức ta đạt được trình độ phát triển của Vương 
quốc Đan Mạch. Tôi cũng muốn hướng sự chú ý của 
các bạn tới thực tế là các nhà tài trợ vốn tất yếu có 
nhiệm vụ quản lý một môi trường hợp lý, tuân theo lô-
gích hành động của riêng mình, điều này đòi hỏi phải 
có cách nhìn đơn giản hóa về thực tiễn. 

Dự án được xây dựng thế nào? Thường người ta yêu 
cầu một chuyên gia quản lý một hệ thống cung cấp 
nước tại Pháp tới thiết lập một hệ thống khác tại Mali. 
Giống như khi ta yêu cầu ai đó biết lái xe tại châu Âu 
sang Việt Nam lái xe! Biết lái xe ở châu Âu không đồng 
nghĩa với việc biết lái xe tại Việt Nam... Hơn nữa, biết 
quản lý một hệ thống nước sạch hoàn toàn không 
chứng tỏ họ có khả năng tổ chức một hệ thống khác. 
Điều này cũng cho thấy việc đi tắt trong viện trợ thường 
đặt ra vấn đề. 

1.5 Các phương thuốc Tiếp cận nước dành cho tất cả mọi người 

>	 Cung	cấp	dịch	vụ	nước	lâu	dài			
>	 Xây	 dựng	 hệ	 thống	 cấp	 nước	 và	 phân	 bổ	 các	máy	
nước	

>	 Mức	độ	sạch	của	nước	và	sử	dụng	nước	hiệu	quả
>	 Cân	đối	tài	chính	của	dịch	vụ	(giá	nước,	tổ	chức	quản	
lý)

>	 Giáo	dục	về	vệ	sinh	và	ý	thức	trả	tiền	nước	
>	 Nghiên	cứu	xã	hội,	kinh	tế	và	tài	chính
>	 Vị	trí	của	phụ	nữ	và	đào	tạo	nhân	lực
>	 Tổ	chức	quản	lý	và	bảo	dưỡng
>	 Bối	cảnh	quyền	lực	xã	hội	và	chính	trị	
>	 Trò	chơi	các	lợi	ích	riêng
>	 Tổ	chức	thể	chế

Sức hấp dẫn của việc đi tắt  

>	 Cách	này	rất	hiệu	quả	tại	Vương	quốc	Đan	Mạch
>	 Hợp	lý,	có	tính	khoa	học,	hiện	đại...	
	 *	rủi	ro	của	các	Mục	tiêu	Phát	triển	Thiên	niên	kỷ,	có	
thể	định	lượng	được

>	 Dễ	hiểu	đối	với	các	cơ	quan	phát	triển	
>	 Dịch	vụ	được	các	chính	phủ	làm	chủ
>	 Hội	chứng	máy	móc	thể	chế		
	 *	xây	dựng	một	cơ	cấu	tại	Djibuti	bởi	một	«	người	sử	
dụng	»	của	Đan	Mạch	

	 *	sự	thiếu	hiểu	biết	vô	thức	về	những	bí	quyết	cơ	bản	
của	dịch	vụ	công

Ba phương thuốc

>	 Tăng	cường
	 *	vẫn	những	mối	quan	hệ	uỷ	quyền	đó	(mô	hình	Đan	
Mạch)

	 *	điều	chỉnh	rất	nhiều	chi	tiết	
>	 Giảm	bớt	
	 *	việc	rút	lui	của	các	chính	phủ	không	giải	quyết	được	
gì	cả	(vai	trò	tối	thiểu,	nhu	cầu	về	năng	lực...)

	 *	trường	hợp	các	nước	chuyển	đổi	chậm	hay	cấp	tiến	
>	 Đẩy	mạnh	cải	cách	(đồng	thuận	mới)
	 *	ước	mơ	thay	đổi	của	giới	tinh	hoa	kỹ	trị	địa	phương	và	
mạnh	(cái	nhìn	phiến	diện	về	các	dàn	xếp)

>	 Kết	hợp	theo	tỷ	lệ	nào	đó	giữa	uỷ	quyền	và	điều	tiết	các	
hoạt	động
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Các nhà tài trợ vốn cũng là các tác nhân kinh tế-xã hội. 
Họ tìm cách phản ứng theo những duy lí riêng và với 
công cụ quản lý của họ (đánh giá tác động, bảng theo 
dõi quản lý...). Họ buộc phải điều hành hệ thống viện 
trợ với cái mà tôi sẽ gọi tắt là “đúng và tốt”. 
Theo thông lệ, các biện pháp đánh giá tác động được 
quy về một vài chỉ số. Những biện pháp đánh giá này 
không nhất thiết được xây dựng theo các quy tắc khoa 
học hay các phương pháp đánh giá. Nó không cho 
phép so sánh một cách tuyệt đối chính xác các hiện 
trạng. Đúng là hiện nay các nhà tài trợ vốn có nhiều 
công cụ đánh giá nhưng nó thiên về đánh giá mức độ 
hợp lý trong quản lý hơn là thực sự đánh giá các chính 
sách công. 
“Cái đúng” là điều được quan tâm. Cái mà người ta 
không quan tâm thì không thực sự quan trọng. “Cái 
tốt” là bộ các tiêu chí cần phải đạt được và thường 
được xác định một cách chuẩn tắc. 

“Tám phương thuốc”

Trang chiếu này nhắc lại 8 quy tắc thiêng liêng của 
tiến trình đồng thuận Washington mới, những quy tắc 
mà ta có thể coi như những phương thuốc hoàn hảo. 
Nhưng khung phân tích này và những điều chỉnh của 
nó – 8 phương thuốc này là hình ảnh thu gọn của cái 
đúng và tốt - lại hoàn toàn không tính đến cái mà tôi 
sẽ gọi là đặc tính riêng: điểm mấu chốt của các kết 
cấu xã hội, kinh tế, quan hệ và thể chế địa phương, mà 
những kết cầu này bắt nguồn từ những đặc thù và lịch 
sử địa phương. Đặc tính là của riêng từng địa phương 
và là kết quả của một quá trình lâu dài cũng như những 
động lực riêng của địa phương. 

2. Một khung phân tích mới 
2.1 Khung phân tích đầu tiên 

Bây giờ tôi xin giới thiệu 4 trang chiếu tiếp theo với mục 
đích thay đổi khung phân tích. Những trang chiếu này 
tập trung trước hết vào các trục kinh tế và xã hội học. 
Trang chiếu đầu tiên liên quan đến khung lý thuyết về 
kinh tế thể chế. Nó cho thấy một trong những khó khăn 
khi phân tích các dịch vụ cơ bản như tôi đã nêu trước 
đó. Khi các bạn xem xét mối quan hệ giữa cơ quan phụ 

trách việc phân phối nước và các đối tượng thụ hưởng, 
các bạn có thể phân biệt 4 loại tình huống sau.
Tình huống đơn giản nhất gọi là giao dịch hạn chế và 
quản lý áp đặt. Ví dụ đó có thể là trường hợp chính 
phủ hay một cơ quan nào đó đề ra một quy định bất 
biến áp dụng cho tất cả mọi người. Không có sự thoả 
hiệp ; tất cả mọi người đều phải áp dụng quy định này 
và ai không áp dụng sẽ bị xử phạt. Như vậy không có 
thương lượng. Khái niệm “giao dịch áp đặt” có nghĩa là 
quy định này được quyết định một lần và theo những 
quy tắc tương đối duy lý. 

Bây giờ chúng ta lấy ví dụ về một quyết định chính 
sách công không mang tính áp đặt nhưng giao dịch 
hạn chế (ô có ghi chữ “chính sách”)

Chúng ta hãy nhìn ô có ghi chữ “chương trình”. Một số 
hoạt động kinh tế mang tính áp đặt: không có quyết 
định, những hoạt động này mặc nhiên được áp dụng 
và không được đem ra thương lượng. Ngược lại, các 

Ví dụ

Ở	Việt	Nam,	bắt	buộc	phải	đội	mũ	bảo	hiểm	khi	đi	xe	máy.	
Khi	quy	định	này	được	đưa	ra,	nó	không	mang	tính	chính	
trị	(nó	dựa	trên	các	nguyên	tắc	an	toàn).	Đây	là	một	quy	
định	của	nhà	nước	áp	dụng	cho	tất	cả	mọi	người.	Không	
có	sự	thoả	hiệp	với	từng	người	:	người	ta	không	đàm	phán	
mỗi	sáng	với	từng	người	lái	xe	máy	!	Quy	định	này	mang	
tính	áp	đặt.	Nó	dựa	vào	các	nguyên	tắc	an	toàn	và	người	ta	
không	thảo	luận	lại	về	việc	áp	dụng	nó.	Đội	mũ	bảo	hiểm	
là	một	ví	dụ	về	quy	định	bất	biến.

Tám phương thuốc

1.		 Quyền	tự	chủ
2.		 Có	sự	tham	gia	của	người	sử	dụng
3.		 Uỷ	quyền	việc	quản	lý
4.		 Phân	quyền	từ	cấp	trung	ương	cho	các	vùng
5.		 Phân	quyền	cho	các	cấp	chính	quyền	địa	phương	
6.		 Cấp	vốn	theo	nhu	cầu
7.		 Quỹ	xã	hội
8.		 Phát	triển	cộng	đồng

Ví dụ

Quyết	định	về	giá	nước	sinh	hoạt	hay	giá	điện.	Đây	là	quyết	
định	chính	trị	cần	và	có	thể	được	làm	sáng	tỏ	về	mặt	kinh	
tế.	Không	có	giao	dịch	tăng	cường	bởi	vì	người	ta	không	
thương	lượng	giá	dịch	vụ	với	từng	người	sử	dụng.	Trong	
một	thế	giới	hầu	như	được	đơn	giản	hoá,	tất	cả	mọi	người	
đều	trả	mức	giá	giống	nhau.	Nhưng	lựa	chọn	ban	đầu	mức	
giá	vẫn	là	lựa	chọn	không	mang	tính	áp	đặt.

3.3. Khung phân tích mKhung phân tích m ii (1)(1)

Politiques

Programmes

Règles
Invariantes

!! Pratiques !!

D ch v
c  b n

Tu Không tu

Giao d ch
t ng c ng

Giao d ch không
t ng c ng

Thực tiễn Chương trình

Chính sách
Quy tắc
không đổi
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giao dịch được tăng cường. Những giao dịch này 
được thực hiện với rất nhiều tác nhân khác nhau mà 
mỗi tác nhân lại có đặc điểm riêng. 

Trong thực tế, đối với các dịch vụ cơ bản như cung 
cấp nước, y tế hay giáo dục, hàng nghìn nhân viên 
hàng ngày thương lượng với hàng triệu người sử dụng. 
Họ thương lượng những yếu tố liên quan đến giá, chất 
lượng dịch vụ và cách làm thế nào cung cấp dịch vụ 
một cách hiệu quả. 
Mọi điều diễn ra cứ như các nhà tài trợ từng tìm cách 
cải thiện không ngừng những gì thuộc về chương 
trình – những khía cạnh mang tính áp đặt, nhưng được 
áp dụng cho nhiều đối tượng khách hàng, cũng như 
những lựa chọn chính sách, nhất là các chính sách kinh 
tế, sẽ được áp dụng cho tất cả. Nhưng khó khăn ở đây 
là khi du nhập các hoạt động mới về dịch vụ cơ bản 
đòi hỏi phải thực hiện rất nhiều giao dịch mà những  
giao dịch này bắt nguồn từ thực tiễn địa phương (“cần 
nhiều giao dịch và không áp đặt). 
Ta nhận thấy điều này trong bộ phim khi xem vụ việc 
xảy ra giữa nhân viên thu tiền nước và viên quân cảnh 
trong làng. Tương tự, làm thế nào để hiểu được thực tế 
diễn ra giữa một vị chủ tịch hiệp hội được bầu ra (hiệp 
hội do các nhà tài trợ là người bên ngoài thành lập) và 
một vị chủ tịch xã được bầu ra? Liệu địa phương có 
thói quen thương lượng về chủ đề như: “Tôi không thể 
trả tiền nước, hãy ghi nợ cho tôi, tôi sẽ quay trở lại vào 
tháng tới”? 
Trong việc tổ chức các dịch vụ cơ bản này, rất nhiều 
hoạt động - mà ta có thể gọi là không mang tính áp 
đặt – không được người thiết kế dịch vụ dự tính. Có 
rất nhiều yếu tố quyết định giữa nhân viên sản xuất 
ra dịch vụ và đối tượng sử dụng là người được hưởng 
dịch vụ đó. Những quyết định này không mang tính 
áp đặt và được tiến hành dựa trên rất nhiều giao dịch 
(với toàn bộ các đối tượng thụ hưởng). Do đó, khó có 
thể thiết kế hoạt động điều tiết các dịch vụ này. Việc 
có thể bỏ qua các quy định từ bên ngoài này có lẽ còn 
khó khăn hơn.  

2.2 Khung phân tích thứ hai (kinh tế thể chế) 

Đây là một khung phân tích khác. Nó bổ sung cho 
khung phân tích trước đó và cũng bắt nguồn từ các mô 
hình kinh tế thể chế. 
Chúng ta hãy xem xét việc triển khai một dịch vụ cơ 
bản thông qua mô hình phân tích dạng “cấp cao-
nhân viên”. Các bạn có một nhân vật cấp cao ủy 
quyền cho một nhân viên thực hiện các hoạt động kinh 
tế mang tính áp đặt hay không áp đặt: ủy quyền các 
nguồn lực, thông tin, quyền quyết định, thiết kế tổ chức 
và đổi lại nhân viên phải có trách nhiệm giải trình. Việc 
triển khai một mạng lưới cơ sở xuất phát từ nguyên tắc 
như sau: hàng triệu công dân gửi gắm yêu cầu cung 
cấp dịch vụ cho chính phủ. Các nhà lãnh đạo chính trị 
chuyển tiếp yêu cầu này và ủy quyền cho một cơ quan 
và đến lượt mình cơ quan ủy quyền cho một doanh 
nghiệp (nhà nước hay tư nhân). Cuối cùng, doanh 
nghiệp ủy quyền thực hiện nhiệm vụ này cho nhân 
viên của mình, những nhân viên này cuối cùng chính 
là người đáp ứng yêu cầu ban đầu của công dân. Khi 
đó, ta xác định một khung ủy quyền theo nhiều cấp 
và cơ cấu tổ chức của nó phụ thuộc vào bối cảnh và 
từng quốc gia. 

2.3 Đánh giá về mặt kinh tế: đa dạng trong phân 
tích 

Ví dụ

Máy	 rút	 tiền	 tự	 động	 tại	 thành	 phố	 áp	 dụng	 cùng	một	
chương	 trình	cho	 tất	cả	những	người	sử	dụng,	hay	cho	
tất	cả	người	dân	của	 thành	phố,	khi	 xử	 lý	những	 thông	
tin	 riêng	 của	 từng	người.	Máy	 thực	hiện	 rất	 nhiều	 giao	
dịch.	Nhưng	máy	mang	tính	áp	đặt	vì	mỗi	lần	nó	đều	tự	
vận	hành.	

>	 Xác	định	hệ	thống	các	tác	nhân
	 *	Các	luồng	trao	đổi,	các	ràng	buộc,	quy	tắc
	 *	Khách	hàng	-	người	sử	dụng	dịch	vụ	(hộ	gia	đình,	
doanh	 nghiệp),	 số	 cán	 bộ	 công	 nhân	 viên,	 chính	
sách…	

>	 Hài	hoà	-	đồng	bộ	các	mặt	về	kinh	tế	
	 *	Quy	mô	đầu	tư,	nhu	cầu,	thanh	khoản,	giá	
	 *	Lợi	nhuận	và	hiệu	quả	đầu	tư,	đảm	bảo	lâu	dài	cho	
các	khoản	chi	thường	xuyên

>	 Cùng	tạo	lập	giá	trị	gia	tăng	và	phân	bổ

Th  tr ng không
lành m nh (c nh
tranh,giá)

N m nhóm quan h  k t n i:
Ngu n l c
Thông tin
Quy n l c - quy t nh
C  ch  - Cung c p (ph c v )
ngh a v

3.3. KhungKhung phânphân tíchtích (2)(2)

C  quan qu n l Doanh nghi p

Chính ph

Dân s
x0 000 000

Nhân t
chính

S  l ng nhân
công x0 000
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Bên cạnh phân tích thể chế và ngoài hai khung phân 
tích nêu trên vốn nhấn mạnh vị trí của đặc tính địa 
phương, những dự án như vậy dựa vào những lựa 
chọn kinh tế phức tạp. Cần phải xác định hệ thống các 
tác nhân, các luồng trao đổi, các ràng buộc, quy tắc 
đoàn kết giữa các đối tượng thụ hưởng, những yếu tố 
này có thể làm sai lệch trò chơi. Cần phải đánh giá tất 
cả các cơ chế khuyến khích. Các bạn sẽ phải tìm kiếm 
sự đồng bộ trong lập kế hoạch đầu tư (để cân đối giữa 
cung và cầu) và đồng bộ kinh tế tổng thể (cho phép tất 
cả mọi người đều được tiếp cận dịch đồng thời tránh 
hiện tượng thu lợi thái quá). 
Trong bộ phim, một trong những khó khăn chính bắt 
nguồn từ việc chính phụ nữ phải trả tiền nước. Do đó, 
họ sẽ buộc phải làm việc nhiều hơn để kiếm tiền mua 
nước. Nếu bạn đề xuất một hệ thống nước sạch chất 
lượng không đảm bảo, họ sẽ không sử dụng. Nếu bạn 
lắp đặt một hệ thống nước sạch chất lượng cao nhưng 
quá đắt, họ cũng sẽ không có tiền để trả. Phân tích kinh 
tế phải làm rõ mối quan hệ giữa quy mô đầu tư, quy mô 
nhu cầu, khả năng chi trả của người sử dụng, mức giá, 
khả năng sinh lợi hay ít ra thu hồi đủ vốn để đảm bảo lâu 
dài cho các khoản chi thường xuyên, vấn đề điều tiết... 
Ví dụ, khi bạn lắp đặt một hệ thống điện quy mô nhỏ 
được kết nối với một tổ hợp phát điện nhỏ tại một ngôi 
làng nằm cách ly, một câu hỏi được đặt ra: cần cung 
cấp điện vào các giờ cố định trong ngày hay cung cấp 
24/24 giờ nhưng chi phí dịch vụ tăng gấp ba lần? Cũng 
cần dành một phần quyền quyết định về mặt kinh tế 
cho đối tác địa phương và trao những thẩm quyền phù 
hợp đối với từng hoạt động kinh tế. Do đó, cũng cần biết 
xác định những thẩm quyền phù hợp và trả công một 
cách thoả đáng. Cũng cần làm sáng tỏ nhiều lựa chọn 
kinh tế và thiết lập các bộ máy quản lý. 
Có thể các bạn đã nhận thấy ở cuối phim biển quảng 
cáo Coca-Cola. Nhãn hiệu này hiện diện ở khắp nơi và 
việc cung cấp nước sạch khó thành công hơn do nước 
sạch là một dịch vụ công mà tất cả mọi người đều phải 
được tiếp cận một cách công bằng. 

2.4 Đánh giá về xã hội học: nhiều cách nhìn nhận 
khác nhau 

Đánh giá về xã hội học có lẽ là một thách thức lớn 
trong phân tích; biết được các mạng lưới xã hội và 
những chia rẽ, biết được đặc tính riêng của từng xã hội, 
các dân tộc, thị tộc, các tầng lớp xã hội, các mối tương 
quan lực lượng, các mạng lưới quyền hành, các nhóm 
kinh tế cũng chính là những thách thức lớn. 
Tại Mali, có một tầng lớp xã hội nghèo và bị phụ thuộc 
mang tên “những nô lệ được giải phóng”. Có những 
thương gia lớn, các công chức nhà nước. Tất cả những 
mạng lưới này chia xẻ với nhau quyền hành, của cải, 
vốn xã hội và kinh tế, các đảng phái chính trị. Những 
phân tích này tỏ ra hữu ích khi ta muốn hỗ trợ quá trình 
thay đổi. Nhiệm vụ của các nhà tài trợ vốn chính là hỗ 
trợ cho quá trình thay đổi về kinh tế và xã hội. 
Đáng lẽ ra chúng ta cũng nên đề cập đến nhu cầu 
phân tích nhân học.
Với bộ phim mà các bạn vừa xem, chúng tôi có 17 mô-
đun thảo luận. Mô-đun đầu tiên mang tên “nước sạch 
liệu có uống được không?”. Tại một số ngôi làng, 
người dân nói rằng nước có mùi và không uống được. 
Trong đoạn phim quay lại cảnh mà ngày này chúng 
ta không còn thấy nữa, ta thấy hai phụ nữ tự giới thiệu 
mình là “nhân viên y tế” và giải thích rằng nước giếng 
tốt hơn nước vòi vì nước vòi “chảy từ chỗ người chết”. 
Nó có vị của người chết. Trong trí tưởng tượng của 
người Mali, nước vòi - vốn chảy từ lỗ khoan sâu dưới 
lòng đất – là nước đã ở chung với người chết còn nước 
giếng là nước sống, nước sạch. Do đó, điều hiển nhiên 
là cần phải đặt ra một loạt câu hỏi về nhân học – mà ở 
đây là về sự thay đổi sở thích và trí tưởng tượng.

Nghiên cứu khoa học xã hội và kinh tế

>	 Quy	tắc	về	đảm	bảo	dịch	vụ	công	vs.	khuyến	khích	các	
hoạt	động	kinh	tế

	 *	Quy	tắc	về	đảm	bảo	dịch	vụ	công	(quyền	được	tiếp	
cận	cho	mọi	người,	H24…)

	 *	Dành	phần	cho	các	sáng	kiến	và	cạnh	tranh
>	 Hệ	thống	kỹ	năng	và	tổ	chức	thị	trường

Tạo một ‘Darty’ về ‘dịch vụ cho mọi người’

>	 Cấu	tạo	về	lịch	sử	và	xã	hội	học	của	các	xã	hội
	 *	Dân	tộc,	thị	tộc,	gia	đình,	tầng	lớp	xã	hội
	 *	Hệ	thống	năng	lực	-	kỹ	năng	và	các	phân	nhóm	kinh	
tế	khác	biệt

	 *	 Người	 được	 giải	 phóng,	 thương	 nhân	 lớn,	 công	
chức

>	 Phân	chia	quyền	lực	và	chính	trường
	 *	Quyền	lực	của	các	cơ	quan	thể	chế,anh	trai	trong	gia	
đình,	vị	trí	của	phụ	nữ

	 *	Tham	gia	tranh	cử	và	đánh	thức	mong	muốn
>	 Bản	chất	xã	hội	của	một	nhân	tố	mang	tính	kỹ	thuật
	 *	Kết	nối	khách	hàng	với	mô	tơ	gia	đình	
	 *	Tách	cá	nhân	ra	khỏi	các	«khối»	nhà

Đi kèm sự thay đổi xã hội

>	 Ý	tưởng	về	sự	đa	dạng	«	nội	tại	»	của	các	giải	pháp
>	 Các	bảng	hỏi	về	phân	tích	kinh	tế
>	 Các	bảng	hỏi	về	phân	tích	xã	hội	học
>	 Các	bảng	hỏi	về	khung	đại	diện	của	sự	phối	hợp	hài	
hoà	giữa	«	mệnh	lệnh	tập	thể	»	và	«trách	nhiệm	của	
từng	cá	nhân	»	

	 *	Chuyên	gia	-	người	dân,	nhà	hoạch	định	-	công	dân,	
quyền	lực	-	tự	chủ

>	 Các	yếu	tố	về	nhận	thức	văn	hoá
	 *	Quan	điểm	nhân	học	về	nước
	 *	Giả	thuyết	nhân	học	bị	lãng	quên
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Để kết luận, cho phép tôi đưa ra lời kêu gọi đối với 
giới nghiên cứu. Các dự án cung cấp dịch vụ cơ bản 
thường nêu lên rất nhiều vấn đề. Những dự án này cần 
được các nhà nghiên cứu hỗ trợ để làm sáng tỏ những 
thay đổi dưới góc độ phân tích kinh tế, xã hội học, các 
biểu trưng xã hội, mối quan hệ giữa cá nhân với tập 
thể, các yếu tố nhận thức văn hóa. 
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Thảo luận…
 Stéphane Lagrée

Cảm ơn Alain với bài trình bày rất độc đáo và phong 
phú này. Tôi cho rằng các bạn đã chuẩn bị những 
lời bình luận và các câu hỏi về bộ phim tài liệu cũng 
như về bài trình bày. 

 Alexandre Minsky, Tuỳ viên hợp tác, giáo dục và 
đào tạo đại học, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội 
Ông đã nhấn mạnh vị trí mà xã hội học cần phải có 
trong các dự án phát triển, nhất là trong các dự án 
cung cấp các dịch vụ cơ bản. Ở đây ông cũng là 
đại diện của AFD. Ông vừa là nhà nghiên cứu, vừa 
là giám đốc của một cơ quan lớn có đóng góp vào 
các dự án phát triển này. Vậy tại AFD có các nhà 
kinh tế, các chuyên gia về phát triển, các nhà xã hội 
học có hỗ trợ thực hiện các dự án này và quản lý sự 
thay đổi về mặt xã hội vốn gắn liền với những dự án 
dạng này hay không? 

 Nguyễn Thị Văn, Viện Xã hội học, Hà Nội
Cá nhân tôi đánh giá rất cao bộ phim. Tôi là nhà xã 
hội học. Tôi đã tham gia nhiều công trình nghiên 
cứu về nông thôn Việt Nam. Bộ phim rất có ý nghĩa. 
Nhưng rất tiếc ngành xã hội học Việt Nam nói riêng 
và ngành dân tộc học Việt Nam nói chung chưa thể 
sản xuất những bộ phim hay như vậy. 

Có thể rút ra nhiều bài học về sự tham gia của các 
đối tượng thụ hưởng vào quá trình ra quyết định về 
các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Bộ phim 
cũng nói về phân quyền, về những khó khăn trong 
thực thi phân quyền ở cấp cơ sở: biểu thủ tiền, tham 
nhũng, bất bình đẳng giới. Phụ nữ không có tiếng 
nói quyết định, họ không có quyền quyết định vị trí 
lắp đặt cột vòi nước trong khi nam giới không trực 
tiếp đi lấy nước. Đó là một vài điểm thú vị mà tôi rút 
ra được từ bộ phim. 

Bộ phim cũng cho thấy vị trí còn hạn chế của khoa 
học xã hội, những thay đổi trước hết liên quan đến 
chính trị.

 François Roubaud, IRD-DIAL
Tôi cũng thấy bộ phim rất hay. Tôi có cảm tưởng 
rằng cũng như phần đặt vấn đề của Alain, bộ phim 
đem lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Đó có thể là 
mục đích của bộ phim. Trong phim, ta thấy vấn đề 
khá phức tạp, có rất nhiều thách thức, nhất là thách 
thức về chính trị mà người ta chưa thực sự làm chủ 
được. Có những điều vượt quá tầm kiểm soát của 
chúng ta. Đúng là cần cắt một bộ phim tài liệu dài 
52 phút theo như độ dài chuẩn của nó. Liên quan 
đến giá nước: ai đã quyết định dùng nước phải trả 
tiền? Giá bao nhiêu? Cuối cùng tôi nhận thấy rằng 
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rất khó để tìm ra giải pháp và chỉ giải pháp kỹ thuật thì 
không đủ. Ngoài tiến trình đồng thuận Washington, 
trong hậu đồng thuận Washington, liên quan đến 
các nguyên tắc có sự tham gia, tôi không rõ liệu 
người ta có đạt được bước tiến nào không. Rõ ràng 
với nguyên tắc có sự tham gia, người ta không hỗ 
trợ cho quá trình thay đổi về mặt xã hội mà người 
ta tạo ra nó. Chúng ta hãy xem xét ba giải pháp mà 
các nhà tài trợ vốn yêu cầu: dùng nước phải trả tiền, 
ai quyết định điều đó? tại sao? tại sao phải trả tiền 
nước? giá nước là bao nhiêu? Quyết định này xuất 
phát từ đâu đó và tạo ra thách thức. Dự án phải được 
quản lý theo mô hình phân quyền và có sự tham gia. 
Bộ phim đã cho thấy điều đó và ông cũng đã nhắc 
lại, điều này đồng thời làm xói mòn tiến trình dân 
chủ đang diễn ra. Về bình quyền nam-nữ ; ta thấy 
bà Aminata Traoré phản ứng rất mạnh trước việc nhà 
tài trợ vốn can thiệp vào sự cân bằng ở địa phương. 
Chính phụ nữ phải đấu tranh để giành lấy quyền tự 
chủ cho mình. Câu hỏi của tôi là: can thiệp vào cái 
gì? Ông mong đợi gì từ các nhà nghiên cứu? đạt ba 
mục tiêu đề ra (trả tiền dịch vụ, phân quyền trong 
quản lý, tái thiết lập bình quyền nam-nữ) hay mục 
tiêu là làm việc với các nhà nghiên cứu để hiểu rõ 
hơn làm thế nào có thể hỗ trợ quá trình thay đổi về 
mặt xã hội trong động lực nội sinh. 

 Mireille Razafindrakoto, IRD-DIAL
Tôi thấy bộ phim rất hay. Nó gợi lên một số vấn đề. 
Tôi muốn đóng góp một vài nhận xét và có thể một 
điều gì đó chưa được đề cập trong bài thuyết trình 
và có tác động đến sự thành công hay không của 
một dự án: giới hạn về thời gian. Bộ phim cho thấy 
cần phải có thời gian để mọi việc được triển khai và 
dần thay đổi. Tôi cũng suy ngẫm về ba khuyến nghị 
được đưa ra: liệu những khuyến nghị này đã được 
đem ra thảo luận tại địa phương để người dân hiểu 
và làm chủ được dự án? Cuối cùng, liệu các nguyên 
tắc được chú trọng hơn các kết quả hay không? 
Liệu người ta sẽ không áp dụng các nguyên tắc 
nếu như nó không phù hợp với thực tế địa phương? 
Về phía các nhà tài trợ vốn, liệu họ có suy nghĩ làm 
thế nào để xóa bỏ những ràng buộc này và tạo điều 
kiện cho dự án thành công? Xin cảm ơn. 

 Stéphane Lagrée
Trước hết, tôi xin đề nghị Alain đưa ra lời giải đáp 
cho các câu hỏi và bình luận. 

 Alain Henry
Tôi sẽ sắp xếp lại các câu hỏi này theo một trật 
tự khác. Trước hết là những câu hỏi của François 
Roubaud. Điều tôi muốn kêu gọi các nhà nghiên 

cứu là hỗ trợ nghiên cứu sự thay đổi chứ không phải 
hỗ trợ cho quá trình thay đổi về mặt xã hội. Công 
việc của các nhà tài trợ không phải là công việc của 
nhà nghiên cứu. Các nhà tài trợ áp dụng cách tiếp 
cận tổng thể. Họ cần phải tìm kiếm hiệu quả kinh 
tế. Tôi sẽ quay lại chủ đề này vì liên quan đến câu 
hỏi mà Mireille Razafindrakoto nêu ra lúc trước. Các 
nhà tài trợ quan tâm nhiều đến hiệu quả kinh tế cũng 
như đạo đức. Tôi kêu gọi các nhà nghiên cứu hỗ trợ 
việc phân tích chứ không phải hỗ trợ việc thu nhận 
kết quả. Đây không phải là yêu cầu các nhà nghiên 
cứu trở thành chuyên gia mà yêu cầu tham gia vào 
công tác phân tích và làm sáng tỏ vấn đề. 

Điểm thứ hai, nhận xét cho rằng bộ phim thiên 
về việc nêu câu hỏi hơn là đưa ra câu trả lời: đây 
chính là mục tiêu của bộ phim. Bộ phim chỉ kéo dài 
52 phút vì độ dài đó dễ dàng cho việc công chiếu. 
Chúng tôi đã sản xuất một bộ gồm hai DVD, trong 
đó có bộ phim dài 52 phút không bao gồm nội dung 
trao đổi mà tập trung mô tả thực địa. DVD thứ hai 
giới thiệu 14 mô-đun thảo luận theo chủ đề và có 
thể chiếu riêng rẽ1. Một tờ rơi cung cấp các thông 
tin không được tiết lộ trong bộ phim. Ví dụ, giá nước 
là do hiệp hội những người sử dụng quyết định. 

Tôi quay lại câu hỏi về những điều kiện ràng buộc 
do các nhà tài trợ vốn đưa ra. Những ràng buộc 
này là kết quả của rất nhiều cuộc thương lượng hay 
thiết kế từ phía chính quyền Mali và tiếp theo là phụ 
thuộc vào các tầng nấc quan hệ giữa các cộng 
đồng địa phương và chính quyền. Điều tôi muốn 
nói là cuối cùng, chúng tôi chỉ đưa ra ba khuyến 
nghị. Tất cả những cái còn lại chỉ là ảo tưởng và phụ 
thuộc vào việc làm chủ hệ thống bởi chính quyền 
Mali. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Mireille, 
đó là còn ẩn khuyến nghị thứ tư và khuyến nghị này 
mang tính ràng buộc cao, đó là thời hạn. Đây thực 
sự là vấn đề liên quan đến hiệu quả kinh tế. Tôi sẵn 
sàng viết lại bài tham luận của mình để nói rằng: 
trên thực tế chúng ta xác định 4 điểm ràng buộc, 
điểm thứ tư là ràng buộc về thời gian. Một tác nhân 
kinh tế bình thường luôn bị hạn chế về mặt thời gian 
và nguồn lực. Thông qua việc xác định thời hạn, các 
yếu tố năng suất lao động và tốc độ thay đổi được 
xác định. Trong trường hợp có xung đột hay thất bại, 
động cơ “phạm tội” đầu tiên thường được nêu ra đó 
là: cách đi tắt hay quyết định không phù hợp. 

Christian Lallier cũng đã đạo diễn một bộ phim 
khác về Mali. Bộ phim kể lại câu chuyện một dự 
án bị thất bại dưới góc nhìn của ống kính máy quay 
(nhưng đây không phải là dự án của AFD và tôi đã 

1	 Hộp	gồm	hai	DVD.	DVD	thứ	hai	giới	thiệu	14	cách	diễn	giải	bộ	phim	tài	liệu	và	là	cơ	sở	để	các	nhà	nghiên	cứu	và	chuyên	gia	
Mali	và	Pháp	tiến	hành	phân	tích	(tổng	thời	gian	:	174	phút).	[BT]
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không chọn bộ phim này để giới thiệu tại đây). Bộ 
phim cho thấy hạn chế về mặt thời gian là yêu tố đầu 
tiên dẫn đến thất bại. 

Liên quan đến ba khuyến nghị khác, câu trả lời phức 
tạp hơn. Nó đòi hỏi phải xem xét rộng hơn. Đối với 
nhà tài trợ, triển vọng tốt đẹp là kết quả và tính bền 
vững của các dự án. Ngay cả khi không tiến hành 
đánh giá tác động, các nhà tài trợ vốn chỉ quan tâm 
đến hai điều: số lượng người được hưởng lợi từ các 
dịch vụ cơ bản tăng thêm so với số lượng dự kiến và 
hệ thống tiếp tục hoạt động ngay cả khi nhà tài trợ 
vốn không còn hiện diện tại đó. Đây là hai tiêu chí 
“đánh giá” chính của chúng tôi khi phân tích các 
thể chế. Dựa vào những tiêu chí này và các cuộc 
thảo luận mang tính triết lý và chính trị quy tụ các 
tác nhân trên toàn thế giới, chúng tôi đi đến những 
khuyến nghị như vậy. Từ Hội nghị G8 cho đến chủ 
tịch một xã X nào đó, tất cả mọi người đều thảo luận 
để xem xem liệu dịch vụ có phải trả phí hay không 
và tại sao. Ngày nay, gần như có sự đồng thuận trên 
toàn thế giới mặc dù sự đồng thuận này chưa hoàn 
chỉnh và còn khiếm khuyết. Nếu ta muốn thay đổi 
tiến trình đồng thuận thì chính các tác nhân chính 
trị phải làm nó thay đổi. Luôn có sự đồng thuận đối 
với ba nguyên tắc sau: phải trả tiền sử dụng nước, 
tăng cường bình đẳng nam-nữ và tham gia nhiều 
hơn nữa. Tôi muốn lưu ý rằng nội dung ba nguyên 
tắc này rất chung chung. 

Cuối cùng liên quan đến khía cạnh tham gia, trên 
thức tế đã diễn ra nhiều cuộc thương lượng với dân 
làng, các đại biểu dân cử và các cơ quan. Trong 
phim, ta chỉ thấy các cuộc thương lượng với dân 
làng. Đáng lẽ ta có thể làm một bộ phim khác không 
kém phần hấp dẫn: quay cảnh phái đoàn của AFD 
thương lượng với chính quyền Mali. Đây có lẽ cùng 
là một tình huống nghiên cứu thú vị. Nhiều lớp phim 
khác nhau có thể đem ra phân tích. 

Tất nhiên, các nguyên tắc được lựa chọn là điều 
không cần bàn cãi. Những nguyên tắc này được tái 
áp dụng một cách chính thức trong các học thuyết 
chính trị về viện trợ của Pháp. Ngày nay, phần lớn 
các tác nhân đều chấp nhận các nguyên tắc này. 
Chính phủ Pháp ủy quyền cho AFD triển khai các 
nguyên tắc này. Chính vì thế - tôi quay lại câu hỏi 
của François – tôi kêu gọi giới nghiên cứu khoa học 
xã hội, kinh tế và nhân học tham gia làm sáng tỏ khả 
năng áp dụng, mức độ làm chủ và kết quả về mặt 
kinh tế, xã hội của những khuyến nghị này và các 
quy trình hỗ trợ. Bộ phim được quay để làm sáng tỏ 
những vấn đề này. 

Về phần mình, tôi đã nhiều lần nghe nói về sự đồng 
thuận của các nhà tài trợ vốn về “sự tham gia, trả 
phí và các phương thuốc diệu kỳ khác” và cho 

rằng điều này giúp xây dựng một thế giới tươi sáng 
hơn! Tôi muốn chứng tỏ rằng không điều gì là đơn 
giản và tồn tại rất nhiều thách thức về kinh tế và 
nhân học.

Tôi đồng ý với phát biểu của nữ đồng nghiệp Việt 
Nam và tôi xin cảm ơn chị về những lời khen ngợi 
dành cho bộ phim. Đúng là một trong những yếu 
tố phân tích bắt nguồn từ bộ phim, nhất là khi ta có 
52 giờ làm cơ sở cho 52 phút, đó là khai thác rất 
nhiều yếu tố nhân học. Một vài đồng nghiệp của tôi 
tại AFD sau khi xem bộ phim lần đầu tiên đã nói với 
tôi “Thật tuyệt vời! Cuối cùng chúng tôi có thể xem 
cái mà chúng tôi chỉ có thể nhìn thoáng qua vì hiếm 
khi chúng tôi dự các cuộc họp tại chỗ”. Một trong 
những mục tiêu của bộ phim là cung cấp cho các 
chuyên gia các yếu tố phân tích và suy ngẫm. 

Cuối cùng tôi xin trả lời câu hỏi của Alexandre 
Minsky. Tôi cũng từng chán nản khi thấy rằng vai trò 
của các nhà tài trợ chỉ quy về một hoạt động quá 
đơn giản: tài trợ và làm sao cho người dân muốn áp 
dụng các kế hoạch do người khác xây dựng để đi 
đến một tương lai sáng lạng. Tôi muốn chứng minh 
rằng điều này là không thể và cần phải phân tích kỹ 
từng trường hợp và từng địa điểm với những phong 
tục, tập quán, thói quen và tác nhân riêng của nó. 

Còn có một niềm tin tiềm ẩn khác đó là các nhà kinh 
tế chiếm vị trí quan trọng! Chúng ta còn thiếu các 
phân tích về xã hội học và nhân học. Các nhà kinh 
tế có sức cuốn hút đối với các nhà tài trợ: họ thuyết 
trình với những con số. Tại AFD, chúng tôi có một 
vài nhà xã hội học nhưng nếu như chúng tôi gần 
đạt được cân bằng giữa tỷ lệ nam-nữ thì điều này 
không đúng với tỷ lệ giữa nhà kinh tế và xã hội học! 
Tôi xin bổ sung lời bình luận cuối cùng. Không phải 
các nhà xã hội học của AFD tác động đến các dự 
án mà họ tác động để các nhà xã hội học tham gia 
vào dự án. Chính các chuyên gia và các nhà tư vấn 
hỗ trợ cho quá trình thay đổi về mặt xã hội. Điều tôi 
mong muốn là có sự tham gia của giới nghiên cứu 
khoa học xã hội và kinh tế để làm sáng tỏ các hiện 
tượng dù đó là hiện tượng mang tính phổ cập hay 
cục bộ.  

 Đinh Thị Kim Cúc, Giảng viên Cao đẳng Kỹ 
thuật-Thương mại 
Tôi muốn đặt một số câu hỏi và đưa ra một số bình 
luận. Bộ phim phản ánh tương đối đầy đủ các khía 
cạnh xã hội, văn hóa và chính trị. Nhiều dự án phát 
triển tương tự đã được thực hiện tại Việt Nam. Nhưng 
bộ phim không đề cập vấn đề tham nhũng. Liệu có 
tham nhũng ở Mali không? Hy vọng trong tương lai 
sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các nhà tài 
trợ vốn, các nhà hoạch định chính sách và các nhà 
quản lý. 
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 Nguyễn Thị Thu Hằng, nghiên cứu sinh thuộc dự 
án FSP, Viện Nghiên cứu Tôn giáo Hà Nội 
Tôi muốn nhắc lại ý kiến của chị Văn cho rằng ở Việt 
Nam chưa thực hiện được những bộ phim dạng này. 
Quan điểm của tôi thì khác. Chúng ta đã có những 
bộ phim tài liệu đề cập đến các chủ đề như vậy 
nhưng đó là những bộ phim do các nhà điện ảnh 
chuyên nghiệp thực hiện. Đối với tôi, điểm thú vị ở 
bộ phim đó là nó do các nhà nghiên cứu thực hiện, 
kịch bản phim giống như một đề cương nghiên cứu 
bao gồm đặt vấn đề, các giả thuyết, sưu tầm tài liệu 
và các hướng giải đáp. Các nhà xã hội học thực sự 
có vị trí quan trọng, nhất là liên quan đến trí tưởng 
tượng của người dân Mali về mối quan hệ giữa nước 
và người chết. 

Ông có thể giải thích tầm quan trọng của bộ phim 
so với những hình ảnh tĩnh bởi vì khán giả và nhà 
sản xuất không nhìn nhận bộ phim theo cùng một 
cách khi ta đưa những hình ảnh tĩnh, kết quả có 
thể khác? 

 
 Trương Hoàng Trương, nghiên cứu sinh thuộc 

dự án FSP, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát 
triển (CEFURDS), thành phố Hồ Chí Minh
Cảm ơn diễn giả với bài thuyết trình rất thú vị và bộ 
phim rất cuốn hút. 

CEFURDS đã thực hiện một bộ phim về khôi phục 
nghề dệt của dân tộc Chăm. Bộ phim hôm nay đem 
lại cho chúng ta những ý tưởng về phương pháp 
luận để áp dụng trong tương lai. 

Tôi rất quan tâm đến sự tham gia của các cộng 
đồng địa phương vào dự án. Nhiều vấn đề được nêu 
lên và nhiều vấn đề khác chưa được đề cập đến. Tôi 
nghĩ tới sự thay đổi các mối quan hệ giữa các cá 
nhân có liên quan đến dự án. 

 Alain Henry
Ở Mali cũng như khắp nơi trên thế giới đều tồn tại 
hiện tượng tham nhũng. Hiện tượng này không được 
đề cập trực tiếp trong bộ phim có lẽ do nó gần như 
đã được khống chế. Điều đó không có nghĩa là chưa 
từng có tham nhũng mà có lẽ đó là một trong những 
vấn đề chúng tôi sát sao nhất. Chúng tôi chú ý sao 
cho tham nhũng khó có thể xuất hiện trong các quy 
trình thủ tục. Đấy cũng là lí do vì sao công tác kiểm 
soát được tăng cường nhưng nhìn từ bên ngoài điều 
này cũng giúp hạn chế tham nhũng. Đó là lí do tại 
sao tôi có thể nói rằng trong dự án này ít có khả năng 
có tham nhũng trong quá trình triển khai.

Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng chúng ta khó có 
thể tiến hành một cuộc điều tra với máy quay phim 
về chủ đề đó.

Điều phối giữa khâu thực hiện và quản lý là điểm 
quan trọng mà bộ phim chỉ phản ánh sơ lược. Tuy 
nhiên công việc này lại là một trong những vấn 
đề thuộc về khung phân tích. Trong phần đầu bộ 
phim, các bạn nhìn thấy một nhóm người thảo luận 
với dân làng về vị trí đặt cột máy nước. Trên thực 
thế, đó là công việc kéo dài vì nhóm đã quay trở 
lại đó nhiều lần. Nhóm cũng thương lượng về điều 
kiện tiên quyết là trả tiền nước. Nhóm trao đổi với 
dân làng tất cả quy trình quyết định giá nước của 
chính quyền địa phương, về việc thành lập hiệp hội 
những người sử dụng, cấu trúc hệ thống cấp nước, 
cách thức quản lý và duy tu hệ thống này… Ở cấp 
cao hơn, Bộ Thuỷ lợi Mali xác định quy mô các hệ 
thống cấp nước và các tiêu chuẩn. Trong một đoạn 
phim, nhà xã hội học đưa ra quy định trong chiến 
lược quốc gia là cứ 400 đến 500 người dân thì được 
lắp một cột máy nước. Đây là quy định của chính 
phủ nhằm đảm bảo cân đối giữa kinh tế và mức độ 
dịch vụ. Đây là một trong những đối tượng nghiên 
cứu: hiểu rõ hơn mối tương quan này thể hiện như 
thế nào; ngoài những tuyên bố chính thức thì thực 
tế diễn ra thế nào? 

Trong mọi trường hợp quan sát, ta có thể điều chỉnh 
tiêu cự theo nhiều mức. Hình ảnh so sánh với tiêu cự 
ống kính máy quay khá thú vị. Đây là cách đặt vấn 
đề thường thấy trong khoa học xã hội và kinh tế. Bạn 
chỉ có thể phân tích cái mà bạn nhìn thấy theo tiêu 
cự mà bạn đã lựa chọn. Trong chủ đề này, chúng 
tôi không lựa chọn tiêu cự là đưa đạo diễn phim đến 
một ngôi làng duy nhất và để đạo diễn sống ở đó 6 
tháng trước và sau dự án. Nếu chúng tôi làm vậy, có 
khi đạo diễn lại phát hiện ra rằng người chăn cừu 
đã được bầu làm chủ tịch xã, người thợ dệt trước 
đây đã trở nên giàu có hay người quản lý hệ thống 
nước đã trở thành doanh nhân lớn tại địa phương.... 
Những thay đổi về địa vị xã hội và các mối quan hệ 
trong làng không thể nhận thấy với tiêu cự phân tích 
mà chúng tôi lựa chọn ở đây. 

Tôi muốn quay trở lại câu hỏi được đặt ra trong giờ 
giải lao: liệu máy quay có tác động đến cuộc điều 
tra? Tất nhiên là có. Ngay cả bạn, khi bạn đi điều 
tra tại làng, bạn cũng làm sai lệch kết quả đánh 
giá. Đơn giản là nhận thức được mức độ sai lệch 
do máy quay tạo ra. Ngoài ra, tôi cũng ý thức được 
rằng cách nhìn nhận cũng được điều chỉnh do tôi 
đã tham gia vào khâu dựng phim. Người ta đã biến 
bộ phim dài 52 tiếng thành 52 phút. Khi dựng phim 
người ta phải lựa chọn giữ lại đoạn nào. Điều này rất 
đáng e ngại! Giờ đây tôi biết được rằng người ta có 
thể khiến người khác tin vào điều này hay điều trái 
ngược với nó chỉ với cùng các cuộn phim như nhau! 
Quan trọng ở đây là vấn đề phương pháp luận. Cần 
nhiều giờ dựng phim để tạo ra cái gì đó thú vị. Điều 
quan trọng là biết được người ta quay cái gì trong 
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một bộ phim tài liệu dạng này. Trong trường hợp này, 
chúng tôi đã đi xa hơn là một bộ phim đơn thuần về 
dân tộc học vì chúng tôi muốn quay cả các cuộc 
thảo luận và các xung đột. 

Để phục vụ việc đi sâu ghiên cứu xã về hội học 
hay kinh tế, chúng tôi có bộ phim dài 52 phút trong 
đó không có phần phỏng vấn các chuyên gia. Đối 
với các lớp học chuyên đề, nếu có thêm thời gian, 
ta cũng có thể sử dụng các mô-đun ngắn với các 
“đoạn dừng hình ảnh”. Như vậy, trong bộ phim ta có 
thể khai thác nhiều yếu tố phương pháp luận. Tôi vui 
mừng nhận thấy bộ phim khiến các bạn mong rằng 
bộ phim tương tự sẽ được thực hiện ở Việt Nam. Tôi 
rất tin tưởng vào phương pháp này nhưng nó cũng 
đặt ra rất nhiều vấn đề phương pháp luận mà tôi 
không thể che dấu. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đạo 
diễn là một nhà làm phim chuyên nghiệp. Ông khởi 
nghiệp bằng cách làm các bộ phim và sau đó đã 
lấy bằng tiến sĩ về nhân học. 

 Stéphane Lagrée
Ai có câu hỏi cuối cùng?

 Nguyễn Tấn Tự, CEFURDS
Tôi có một câu hỏi và xin bổ sung vài lời bình luận 
để làm sáng tỏ thêm. Tôi biết dự án nước tại Mali có 
sự tham gia của các đối tượng thụ hưởng và chính 
quyền. Liệu các đối tượng thụ hưởng tham gia trực 
tiếp có làm giảm hiệu quả của dự án? Ví dụ khi chọn 
nơi lắp đặt vòi nước, một số người đề xuất lắp đặt 
nó ở giữa đường! Liệu việc các đối tượng thụ hưởng 
tham gia có làm kéo dài thời gian của dự án? Liệu 
việc tham gia này có đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ 
ở các cấp để tăng tính hiệu quả của dự án? Tham 
gia trực tiếp như vậy có cần thiết không? Nó có thể 
giúp nâng cao hiệu quả của dự án? Với tư cách là 
nhà nghiên cứu, ông có thể cho biết ý kiến của mình 
cũng như đưa ra các khuyến nghị về hiệu quả của 
các dự án. 

 Alain Henry
Tôi thấy khá thú vị khi khép lại buổi thảo luận với câu 
hỏi này. Nó cho phép tôi đề cập đến một điểm theo 
tôi là quan trọng mà tôi chưa có dịp đề cập đến từ 
đầu đến giờ. Có lẽ trong bất kỳ hoạt động kinh tế, 
xã hội nào, không phải nhờ một phương pháp nào 
đó mà hiệu quả sẽ được đảm bảo. Mục đích của 
phân tích kinh tế, xã hội là xác định được điều có thể 
dẫn đến thất bại. Tôi không chắc nếu tăng cường 
sự tham gia của các tác nhân thì chúng ta sẽ kém 
hiệu quả hơn hay không. Do đó tôi phải xem xét kỹ 
hơn khía cạnh ngoài lý thuyết. Các nhà tài trợ vốn 
và các chuyên gia nói về sự tham gia nhưng trên 
thực tế, họ nói rất chung chung và trừu tượng. Tham 
gia đơn giản là tất cả các đối tượng thụ hưởng tiềm 
năng được mời phát biểu ý kiến theo hình thức dân 

chủ nào đó và đưa ra quyết định lựa chọn. Khi đó, 
cần ý thức rằng các hình thức tham gia phù hợp và 
hiệu quả còn tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của 
từng xã hội. Trong một xã hội cụ thể, vào một thời 
điểm nào đó, các thể chế cho phép sự tham gia 
của người dân không nhất thiết phải hoàn hảo hay 
khiến mọi người đều hài lòng. Người ta có thể không 
chấp nhận thực tiễn hay chất lượng quy trình tham 
vấn tại một nước nào đó và đưa ra lời phê bình. Tuy 
nhiên, do mọi hệ thống thể chế đều không tránh 
khỏi khiếm khuyết, mỗi xã hội có quan niệm riêng 
về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. 

Trong mỗi xã hội, cần khuyến khích tự do và sáng 
kiến đồng thời ủng hộ việc duy trì trật tự, quy định 
ràng buộc và tổ chức tập thể. Cách thức mà mỗi xã 
hội thiết kế giải pháp cho mâu thuẫn này chính là 
cách mà xã hội đó tạo dựng ý nghĩa cho mối quan 
hệ giữa cá nhân và tập thể. Đây là vấn đề nhân học 
chính trị khá căn bản.

Sau khi giải đáp câu hỏi, tôi muốn đúc kết hai điều. 
Thứ nhất, khi các nhà tài trợ vốn quảng bá cho 
phương pháp có sự tham gia, họ đi đúng hướng 
nhưng họ lại không giải quyết được gì cả vì các hình 
thức tham gia cụ thể phụ thuộc vào bối cảnh cụ thể. 
Đề xuất này của tiến trình đồng thuận Washington tỏ 
ra còn chung chung và do đó mức ảnh hưởng còn 
hạn chế. Cần đi vào thực tế. Thứ hai, hiệu quả mà 
các bạn nói đến theo hướng hiệu quả kinh tế, tức 
khả năng đạt được nhanh chóng kết quả tối đa, sẽ 
phụ thuộc rất nhiều vào sự đồng bộ giữa việc xây 
dựng dự án và nhận thức của xã hội về mối quan hệ 
giữa cá nhân và tập thể này. Trong chừng mực nào 
đó hiệu quả phụ thuộc vào cách mà các tác nhân 
xây dựng hệ thống có sự tham gia. Nó phụ thuộc 
vào sự đồng bộ của hệ thống với nhận thức của các 
tác nhân về đời sống xã hội, và đặc biệt là vào cách 
tổ chức sự tham gia. 

 Stéphane Lagrée
Xin cám ơn phần kết luận.

Chúng ta đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Tôi xin 
cảm ơn các diễn giả với các bài trình bày rõ ràng 
và phong phú. Tôi cũng xin cảm ơn các đại biểu đã 
nhiệt tình tham dự. Xin hẹn gặp lại các bạn sáng mai 
vào lúc 9h30 tại phòng hội thảo này. Bài tham luận 
của Olivier Tessier sẽ đề cập đến hệ thống làm giúp 
và đổi công trong một xã hội làng xã. 

Xin chúc buổi tối tốt lành.



Bài trình bày này dựa trên kết quả của một nghiên 
cứu quy mô được tiến hành từ cuối những năm 1990 
tại một ngôi làng miền Trung du (thuộc xã Ninh Dân, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Đứng trước những 
quan niệm văn hóa thường gắn hình ảnh nông thôn 
với không gian quan hệ đối lập “àng xã/thế giới bên 
ngoài” với những đặc trưng của “cộng đồng làng xã”, 
bài toán đặt ra trong khuôn khổ nghiên cứu thực địa 
này có thể được thể hiện dưới dạng một câu hỏi chính: 
nghiên cứu về làng xã - vốn được coi là một khoảng 
không gian mở, có nghĩa là có mối liên hệ qua lại (bổ 
sung lẫn cho nhau hoặc đối kháng) với các thực thể 
khác rộng lớn hơn hoặc hạn hẹp hơn – liệu có thể đưa 
đến kết luận rằng hệ thống các mối quan hệ và trao đổi 

giữa người dân tự nảy nở và phát triển trong khuôn khổ 
làng xã, do vậy, làng xã đóng vai trò quan trọng trong 
việc tạo lập trật tự xã hội địa phương?
Việc phân tích cấu trúc gia đình kết hợp với các phương 
thức sản xuất cho thấy có phân đoạn lớn trong phạm vi 
kinh tế xã hội, tuy nhiên, phân đoạn này vẫn chịu sự chi 
phối của đơn vị gia đình cơ bản (hạt nhân vợ chồng). 
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở nghiên cứu trong lĩnh vực 
kinh tế xã hội thì nghiên cứu viên ắt sẽ rơi vào tình trạng 
đánh giá phân tán vì đã tách rời các đơn vị cơ bản, các 
nhóm gia đình ra khỏi môi trường thực tại hoặc tương 
lai của họ. Nếu ta lấy tiêu chí khoảng cách rộng hơn 
đối với đối tượng, ta sẽ xác định được các mối quan hệ 
phụ thuộc lẫn nhau.

“Hệ thống trao đổi và tính tương hỗ trong một xã hội làng xã: 
xác định các mạng lưới xã hội thông qua sự lưu thông tài sản 
vật chất và phi vật chất”
Olivier Tessier – Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO)
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Việc tìm hiểu phân bố nhà ở về mặt không gian cho 
thấy phương thức tổ chức thường dựa vào quan hệ 
họ hàng, có nghĩa là quan hệ gia đình rộng mở hơn. 
Phương thức này được thể hiện bằng việc hình thành 
các “nhóm nhà ở” với quy mô và gắn kết không gian 
khác nhau tùy từng nhóm. Sự biến đổi về mật độ 
phụ thuộc trước tiên vào quy mô tổng thể của dòng 
họ trong làng, và trong một chừng mực nào đó, phụ 
thuộc vào thâm niên của dòng họ. So với tổ chức cơ 
bản là nhóm gia đình, cấp độ tổ chức thứ hai này còn 
phụ thuộc vào nguyên tắc phả hệ trực tiếp. Con cháu 
thường có xu hướng sống gần ông bà, và xu hướng 
này tạo thành các nhóm gia đình. Tuy nhiên, việc phát 
triển các nhóm nhà ở theo gia đình không phải lúc nào 
cũng mang tính liên tục, cũng có những hiện tượng 
tách ra hình thành các nhóm mới.
Nghiên cứu hai hệ thống trao đổi giữa các đơn vị gia 
đình trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau cho phép 
đánh giá được mức độ liên kết của các nhóm gia đình 
này và đồng thời chỉ ra cấp độ tổ chức thứ ba : tổ chức 
theo xóm. Đó chính là cách làm việc theo kiểu hợp tác, 
được thể hiện dưới hình thức giúp đỡ nhau trong công 
việc đồng áng hay các công việc khác, lưu thông hàng 
hóa theo hình thức hệ thống quà tặng/quà tặng lại, 
giúp đỡ lẫn nhau nhân các sự kiện quan trọng trong 
đời sống của cá nhân và nhóm gia đình. Hai hệ thống 
này đã cho thấy tầm quan trọng của hệ thống xã hội 
vốn không chỉ được hình thành trên mối quan hệ họ 
hàng mà còn bao gồm cả mối quan hệ láng giềng và 
bạn bè. Sự giúp đỡ lẫn nhau trong công việc đồng 
áng đặc biệt làm rõ chủ đề nghiên cứu; mặc dù chúng 
chiếm ít thời gian cũng như không đòi hỏi nhiều yếu tố 
kỹ thuật, song nó cho phép thiết lập được sự gắn kết 
giữa các hộ gia đình trong cùng một thôn xóm.
 
Stéphane Lagrée
Như vậy đã gần một năm trôi qua kể từ khi chúng ta 
được nghe bài nghiên cứu đầu tiên thực hiện theo đơn 
“đặt hàng”1. Tôi hết sức vui mừng được gặp lại Olivier 
Tessier tại khóa học mùa hè năm 2008 này.

Olivier Tessier, hiện công tác tại Viện Viễn đông Bác 
cổ Pháp, sẽ giới thiệu cho chúng ta về các hệ thống 
trao đổi và tương hỗ mà ông đã tiến hành nghiên cứu 
ở vùng nông thôn tỉnh Phú Thọ. Một lần nữa xin cảm 
ơn ông đã có mặt tại đây ngày hôm nay. 

Olivier Tessier
Tôi rất vui mừng được tham gia vào khóa học mùa hè 
lần thứ hai tại Tam Đảo và rộng hơn nữa là tham gia 
vào dự án FPS2S mà tôi đã rất quen thuộc và vô cùng 
gắn bó. 
Do vậy, tôi xin được trình bày ở đây về các hệ thống 
quà tặng và trao đổi. Trước tiên, tôi xin có đôi lời mở 
đầu ngắn gọn.

Lời mở đầu: từ khái niệm trao đổi đến hệ 
chuẩn quà tặng

Nếu như từ đầu thế kỷ XX, khái niệm trao đổi trở nên 
cần thiết trong nghiên cứu về các hệ thống kinh tế 
của các xã hội được gọi là “nguyên thủy” hay “cổ 
đại”, thì chính công trình “Khảo luận về quà tặng” của 
Mauss2 (1924) đánh dấu một bước ngoặt mang tính 
quyết định. Dựa vào các công trình nghiên cứu của 
Malinowski (1922) và của Boas3 (1897), Mauss đã định 
nghĩa “quà tặng” như mọi cống nạp giữa các nhóm  
hay giữa các cá nhân được chế định bởi một nghĩa vụ 
bao hàm ba bình diện: trao, nhận và trả.
Khái niệm này từ đó đã bị khước từ trong nhiều công 
trình nghiên cứu và là nguồn gốc của một cuộc tranh 
luận mang tính nền tảng xuyên suốt nhiều thập kỷ trong 
địa hạt các khoa học xã hội là nơi mà những người ủng 
hộ cho một hệ chuẩn vị lợi chủ nghĩa và những người 
tuyên bố ủng hộ một nhãn quan mang tính toàn luận về 
xã hội luôn ở thế quay lưng lại với nhau. Những người 
theo quan điểm vị lợi đề xuất một lý thuyết về những lựa 
chọn duy lý, một thứ cá nhân luận phương pháp luận, 
v.v., thì nhìn thấy trong tính duy lý của những lựa chọn 
cá nhân, động lực sản xuất các quan hệ xã hội, sự tìm 

1			Olivier	Tessier,	Nghiên	cứu	xã	hội-nhân	học	“theo	hợp	đồng”:	những	thông	lệ	và	hạn	chế	của	đánh	giá	chuyên	gia	từ	góc	độ	
kinh	nghiệm	thực	địa	in	Lagrée	Stéphane	(2008)	đã	dẫn,	tr.	103-123	(bản	tiếng	Việt).	[BT]

2		Được	công	bố	năm	1923-1924	trong	tạp	chí	Année	sociologique,	“Tiểu	luận	về	quà	tặng”	là	một	trong	những	công	trình	
nhân	học	nổi	tiếng	nhất	và	đồ	sộ	nhất.	Đây	là	nghiên	cứu	về	các	xã	hội	vùng	Thái	Bình	Dương:	Polynésie	(Samoa,	Nouvelle-
Zélande)	và	Mélanésie	(Nouvelle-Calédonie,	Trobriand,	Nouvelle-Guinée),	những	bộ	lạc	người	Indien	vùng	duyên	hải	Tây	Bắc	
châu	Mỹ	.	[BT]

3			Nhân	học	kinh	tế	với	tư	cách	là	chuyên	ngành	nghiên	cứu	nhân	học	đã	có	thể	trở	thành	hiện	thực	và	mang	tính	cấp	thiết	
vào	đầu	thế	kỷ	XX	cùng	với	khám	phá	của	Boas	và	Malinowski	về	hình	thức	potlach	ở	người	Indien	Kwakiult	và	kula	ring	của	
người	Mélanésie	ở	đảo	Trobiand.	Cần	phải	quay	trở	lại	với	Khảo	luận	Của cải của các dân tộc	của	Adam	Smith	(1776):	“Ngược	
lại	(với	các	dân	tộc	còn	ở	trong	thời	kỳ	hoang	dã),	trong	những	xã	hội	văn	minh	và	phồn	thịnh,	thì	có	nhiều	người	chẳng	lao	
động	gì	cả	nhưng	họ	lại	tiêu	thụ	sản	phẩm	lao	động	gấp	mười,	gấp	trăm	lần	so	với	đa	số	nhân	dân	lao	động.	Thế	nhưng,	số	
lượng	sản	phẩm	do	lao	động	của	toàn	xã	hội	làm	ra	nhiều	đến	mức	có	thể	cung	cấp	rất	đầy	đủ	cho	mọi	người.	Một	người	lao	
động	chăm	chỉ	và	biết	tiết	kiệm	thì	có	thể	được	hưởng	những	thứ	cần	thiết	cho	đời	sống	của	anh	ta	hơn	rất	nhiều	lần	so	với	
bất	kỳ	một	người	nào	trong	xã	hội	còn	hoang	dã.	[bổ	sung	của	Nhà	xuất	bản]	[*Ndt:	bản	dịch	tiếng	Việt	của	Đỗ	Trọng	Hợp	
từ	nguyên	bản	tiếng	Anh	(Adam	Smith:	Của	cải	của	các	dân	tộc	,	Nxb	Giáo	dục,	H.,	1997,	tr.	48]
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kiếm một mô hình tối ưu hóa những “lựa chọn ưu tiên”. 
Còn những người ủng hộ quan điểm toàn luận lại ưu 
tiên một tiếp cận mang tính liên kết và đạo đức hơn đối 
với các quan hệ con người, nguyên tắc tổ chức đời sống 
trong xã hội mang ít lợi ích – mà mỗi một thành phần 
cấu thành tìm thấy trong nguyên tắc và bảo vệ nó – hơn 
chính bản thân xã hội, chính từ đây đặt ra vấn đề là việc 
phân tích các sự kiện xã hội cần phải bắt đầu từ xã hội 
chứ không phải là từ cá nhân.
Nếu như sự thống trị của hệ chuẩn quà tặng đã dấy 
lên nhiều phê phán thì những lời phê phán của Testart 
(2001, 2007) đã đặt ra một cái nhìn mang tính cách tân 
đối với các phương thức chuyển giao được gọi là trao đổi 
quà tặng. Tác giả nhấn mạnh hai khiếm khuyết chính:
- nhầm lẫn giữa những thông lệ không có chung 

bản chất, trong khi một số thực tiễn thuộc về lĩnh 
vực quà tặng thì một số khác lại phù hợp với những 
dạng thức trao đổi không buôn bán có kèm một 
điều khoản mang tính pháp lý và đạo đức về khả 
năng đòi lại;

- mâu thuẫn căn bản giữa tính chất không thể chuyển 
nhượng của một vật nhất định với chính việc trao 
một vật.

Mặc dù các phân tích rất đa dạng, song nhìn chung 
phần lớn những công trình nghiên cứu về quà tặng 
đều tập trung vào các nhóm bộ lạc hay tộc người sống 
bó hẹp trong một không gian xã hội xác định và mang 
một bản sắc riêng nổi bật, nơi không tồn tại sự phân 
cách rõ nét giữa lĩnh vực buôn bán và những hệ thống 
trao đổi không buôn bán.
Vì vậy, trong lời nói đầu dành cho phần phân loại của 
ông về các hình thức trao đổi khác nhau, B. Malinowski 

đã nhấn mạnh: “Tôi đã chủ ý dùng các thuật ngữ hình 
thức trao đổi, quà tặng và quà tặng lại, thay vì dùng từ 
đổi chác hay thương mại, vì nếu như sự đổi chác thuần 
túy tồn tại, thì giữa nó và món quà tặng đơn thuần là sự 
đan xen của cả một loạt những kết hợp trung gian và 
mang tính chuyển tiếp, đến mức không thể nào thiết 
lập được một điểm xuất phát rõ nét, giữa một bên là 
thương mại, và một bên là trao đổi quà tặng” (1996 
(1922): 237).
Trong những nhóm nhỏ hẹp hay những bộ lạc này, 
M. Sahlins (1965) đã xác định ba dạng tương hỗ đặc 
trưng cho ba kiểu quan hệ kinh tế-xã hội của sự trao 
đổi: “khi tương hỗ được phổ biến, cực đoàn kết mở 
rộng tối đa; khi quan hệ tương hỗ mang tính cân bằng, 
ta ở điểm trung vị; và cuối cùng, nếu không có tương 
hỗ, cực phi-giao tiếp xã hội trở thành tối đa.”
Tuy nhiên những phân tích này không thể áp dụng 
vào thực tế của xã hội Việt Nam đương đại, nơi mà 
những quan hệ trao đổi không buôn bán chỉ là một 
thứ hiện tượng phụ nằm bên lề của những luồng lưu 
thông buôn bán. Trong các xã hội làng xã nằm trong 
một không gian xã hội rộng lớn, hiểu theo định nghĩa 
của G. Condominas thì hộ gia đình nông dân chỉ là 
một trong vô vàn tác nhân của các mạng lưới phụ 
thuộc kinh tế và chính trị mà nó gắn kết vào trong đó, 
một cách tự nguyện hay không, những mạng lưới mà 
hộ gia đình cũng chỉ có thể kiểm soát một phần cả về 
phạm vi lẫn hoạt động.
Điểm lưu ý cuối cùng là dù khái niệm trao đổi đóng vai 
trò quan trọng trong để hiểu rõ các xã hội nông thôn, 
song các công trình nghiên cứu tập trung vào chủ đề 
này ở Việt Nam còn rất hiếm.

Làng Hay

Từ	những	quả	đồi	hình	bát	úp	của
trung	du...

...	đến	những	thung	lũng
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Bài trình bày này xem xét hai hệ thống trao đổi dựa trên cơ sở một nghiên cứu thực địa:
- Làm chung: đổi công và làm giúp, làm hộ các hoạt động ngoài nông nghiệp.
- Một hệ thống giúp đỡ về vật chất cho những dịp đặc biệt.

XÃ NINH DÂN

Chú thích
Đường
Đường	sắt
Địa	giới	huyện
Địa	giới	xã
Xã	Ninh	Dân
Sông	Hồng
Hồ

Địa	giới	tỉnh
Tỉnh	Phú	Thọ

Địa	giới	huyện
Địa	giới	 tỉnh	Phú	
Thọ
Huyện	Thanh	Ba
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1. Làm chung: các tên gọi của sự 
trao đổi
Tương trợ ở làng xã là một chủ đề ưu tiên trong 
nghiên cứu về các cộng đồng làng xã, bởi lẽ, như 
G. Condominas đã từng nhấn mạnh, nó diễn ra ở phần 
lớn các xã hội nông dân. Xã hội nông thôn miền Bắc 
Việt Nam cũng không nằm ngoài quy tắc này: cấy và 
gặt, xây nhà hay hái chè, là những hoạt động thường 
được người ta thích làm theo nhóm gồm các thành 
viên đến từ các hộ gia đình nông dân khác nhau.
Theo tôi được biết, chỉ có hai tác giả (Trần Từ, 1984; 
Trần Đức, 1994) đã đề cập chủ đề này, song họ chỉ 
dừng lại mô tả ngắn gọn mà qua đó lộ ra một phong 
tục mang tính chất giản đơn và độc nhất. Nghiên cứu 
thực địa cho thấy thực tế hệ thống trao đổi được tổ 
chức phức tạp hơn, nhìn cả từ góc độ các quan hệ xã 
hội nằm trong đó, cũng như bản chất của những động 
cơ khiến mỗi bên đối tác tham gia vào hệ thống.

1.1. Giúp đỡ và đổi công trong nông nghiệp: 
định nghĩa và các nguyên tắc

Theo cách hiểu rộng rãi, việc đổi công ở làng, nhìn 
theo quan niệm của những người nông dân và qua 
thực tế họ làm, chẳng qua chỉ là một trong hai hình 
thức có thể của việc làm chung, mà trong đó làm giúp 
hay làm hộ chính là hình thức thứ hai.

Trao đổi lao động hay đổi công

Hoạt động của các nhóm đổi công dựa trên một 
nguyên tắc qua lại tương đương. Cụ thể, một cá nhân  
nhờ một người khác làm một công việc đồng áng nhất 
định trên phần ruộng của mình, và sau này anh ta sẽ 

“trả nợ” bằng cách làm một công việc cần thời gian 
tương đương song tính chất công việc không nhất thiết 
phải như nhau.
Các nhóm được hình thành chủ yếu nhằm thực hiện 
những công việc đồng áng gồm cấy và gặt hái theo 
nghĩa rộng (gặt, chở lúa, đập lúa) và, ở một mức độ 
nhỏ hơn là trồng các loại cây hoa màu (lạc, sắn) cũng 
như thu hái chè. Phần lớn các hoạt động này do phụ 
nữ đảm nhiệm, việc trao đổi lao động xem ra trước hết 
là một việc của chị em phụ nữ.
Theo thông lệ, công việc nhà nông cũng như phi-
nông được đánh giá theo công, một đơn vị tính tương 
ứng với một ngày lao động và có thể chia nhỏ đến 
mức nửa công, tương đương một buổi làm việc, sáng 
hoặc chiều.
Một nhóm được hình thành khi người khởi xướng đến 
gặp từng người trong số những đối tác tương lai tham 
gia vào việc trao đổi để đưa ra yêu cầu. Cho dù từ ngữ 
được sử dụng ở đây không rõ ràng vì lời yêu cầu giúp 
đỡ được diễn tả bằng nhiều từ ngữ khác nhau (làm 
giúp, làm hộ) song khi việc yêu cầu đã hoàn thành thì 
phần đổi lại được mong đợi lại không bao giờ lập lờ, 
như chị Lan đã giải thích:

 Dù là gặt, cấy hay là đa phần những việc nhà nông 
khác, khi nói “giúp” thì ngay lập tức người ta biết là 
nói về “đổi công”, bởi vì nếu nói thẳng ra là đổi công 
thì thành ra là quá đáng. Thi thoảng cũng có trường 
hợp ngoại lệ vì ốm đau hay sinh con mà người ta 
phải nhờ cậy, nhưng khi đó người ta sẽ nói thẳng ra 
là không thể làm trả công được và trong trường hợp 
này người ta sẽ làm một mâm cơm. 

 
Ví dụ dưới đây về một nhóm đổi công gồm 7 phụ nữ 
thành viên sẽ minh họa những nguyên tắc chung được 

Gặt	lúa
Cấy	lúa

Hái	chè
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trình bày ở trên. Nhóm do chị Bích lập ra để gặt trên 
một trong những thửa ruộng của chị (có diện tích 2 sào 
7 thước1 ), công việc được hoàn thành trong nửa ngày 
(bằng 1/2 công).

Nếu như nguyên tắc về sự qua lại tương đương được 
thực thi, thì điều đó không hàm ý là người được yêu 
cầu phải chính là người sẽ làm trả công sau này 
(trường hợp chị Quyền), và cũng không phải là phần 
đổi lại nhất thiết phải cùng một loại việc (trường hợp 
chị Nam).

Tuy nhiên, thực tế thể hiện qua ví dụ trên không cho 
phép làm rõ hai khía cạnh quan trọng của hệ thống đổi 
công. Một mặt, những người tham gia không chỉ giới 
hạn trong việc trao đổi lao động trong nhóm đổi công 
và không cùng tham gia vào tất cả nhóm đổi công 
khác do mỗi thành viên có mặt vào ngày hôm đó tổ 
chức sau này. Mặt khác, chỉ có chị Bích cùng cô con 
gái gặt lúa trên hai mảnh ruộng còn lại của chị.
Việc tồn tại các nhóm đổi công do vậy chỉ là tạm thời, 
trong khoảng thời gian diễn ra những công việc vốn là 
lý do khiến chúng được lập ra, các nhóm được tổ chức 
rồi lại giải tán căn cứ theo nhu cầu của mỗi người. Các 
mối liên hệ gắn kết thành viên của nhóm mang tính hai 
chiều (người yêu cầu <-> người tham gia).

Làm giúp hay làm hộ: hai thể thức khác biệt nhau

Thuật ngữ làm giúp và làm hộ, có nghĩa là “giúp đỡ”, 
“đem tới sự giúp đỡ của mình” chỉ ra hai phương thức của 
sự giúp đỡ. Chúng có những nguyên tắc vận hành tương 
đồng, song về lĩnh vực áp dụng lại khác biệt nhau.

a) Các hoạt động phi-nông có tính chất đặc biệt
Đây có thể là việc xây cất nhà ở hay một khu phụ (chuồng 
bò, nhà bếp), đào ao, lợp lại mái cọ, song cũng có thể 
là nấu cỗ đám cưới và cỗ đám ma là những dịp có đến 
hàng trăm người được mời. Trong chừng mực những 
tiêu chí về sức lực và/hoặc khả năng riêng gắn liền với 
việc thực hiện những hoạt động này, lĩnh vực giúp đỡ 

1	 1	sào		=	360m2;	1	thước	=	24m2.	[BT]

1.		 Chị	Bích:	chủ	nhà
2.		 Nhung:	con	gái	của	chị	Bích,	chưa	lập	gia	đình
3.		 Chị	Kim	(hàng	xóm):	người	trước	đấy	đã	từng	nhờ	chị	
Bích	 gặt	 giúp.	 Như	 vậy,	 việc	 tham	 gia	 của	 chị	 Kim	
tương	ứng	với	một	sự	trả	nợ.

4.		 Chị	Nam	(hàng	xóm):	 là	người	chị	Bích	nhờ	giúp	và	
như	vậy	chị	Bích	nợ	chị	Nam	nửa	công.	Việc	 trả	nợ	
được	thực	hiện	15	ngày	sau	đó	(cày	vồng).

5.		 Chị	Quyền	 (hàng	 xóm):	 là	 người	 chị	Bích	 nhờ	 giúp.	
Nhung,	con	gái	chị	Bích,	sẽ	làm	trả	nửa	công	hai	ngày	
sau	đó	khi	tham	gia	vào	nhóm	đổi	công	do	chị	Quyền	
tổ	chức.	

6.	 Chị	Dung	(em	gái	của	chị	Bích,	đã	có	gia	đình):	làm	
việc	trả	nợ	nửa	công	cho	chị	Bích	để	bù	cho	việc	hôm	
trước	chị	Bích	đã	đến	gặt	cho	mình.

7.		 Chị	Thủy	(hàng	xóm):	là	người	chị	Bích	nhờ	giúp	và	bốn	
ngày	sau	đó	đã	được	chị	Bích	làm	trả	công	trong	nhóm	
đổi	công	do	chị	Thủy	tổ	chức.

Làm giúp trong những việc phi nông

Giúp	nhau	nấu	cỗ... và	khi	dựng	nhà
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phi-nông hầu hết là do nam giới đảm nhiệm. Nghĩa vụ 
của người nhận [sự giúp đỡ] đối với các thành viên của 
nhóm do anh ta tổ chức là mời họ một bữa cơm ngon với 
nhiều rượu thịt vào ngày có việc.
Thông lệ giúp đỡ phi-nông có nguồn gốc từ biểu tượng 
mà những người nông dân gán cho những công việc 
mà nó thể hiện tính hiệu quả, những công việc biểu 
trưng cho diễn biến cuộc đời của cá nhân trong nhóm 
và giới thiệu những giai đoạn quan trọng của sự cấu 
thành và sau đó là diễn tiến của nhóm gia đình.

Anh Tú đã định nghĩa về hình thức làm chung này 
như sau:

 “Cất một cái nhà thì không cần đổi công, vì đây là 
một việc trọng đại trong đời một người: người ta 
tới làm giúp và sau này nếu một ai trong số những 
người đã tham gia đến lượt mình xây nhà thì người 
ta lại đến giúp. Đây không phải là chuyện công việc 
mà là một dịp đại hỉ. […]”; mà việc ăn một bữa cơm 
chung chính là biểu trưng.

Chính tính chất tiền định của các hoạt động được tổ 
chức chung (đào móng, dựng khung nhà, chuyển đồ 
đạc vào trong nhà mới) cũng như tính hiệu quả tương 
đối của công việc đã được thực hiện trong những ngày 
đó, nhất là khi nó lại gắn liền với việc tiêu thụ một lượng 
rượu lớn nhân những dịp này, đã đặt sự giúp đỡ vào 
trong lĩnh vực của biểu trưng xã hội hơn là trong lĩnh 
vực của tính duy lý kinh tế.
Nếu xem xét hình thức làm việc này về lâu dài, ta có 
thể đánh giá được rằng nó chịu sự chi phối bởi cùng 
một nguyên lý nền tảng như đổi công, đó là sự qua 
lại tương đương, vì các nhóm gia đình trong suốt quá 
trình tồn tại của mình đều có cơ hội kêu gọi sự giúp 
đỡ phi-nông.

b) Giúp đỡ việc nông
Yếu tố quyết định là quan hệ họ hàng giữa người trao và 
người nhận. Con dâu gần như có nghĩa vụ làm giúp đối 
với bố mẹ chồng, một nghĩa vụ được thể hiện cụ thể chủ 
yếu qua việc họ tham gia vào việc cấy và gặt lúa, song 
việc này không ngầm định là sẽ có một bữa cơm dành 
cho họ. Anh Thịnh giải thích lý do như sau:

 Hai vợ chồng tôi vừa sang gặt vụ chiêm cho bố mẹ 
tôi. Hôm gặt cũng có cả hai chị của tôi, một trong số 
các anh em trai của tôi và cả bốn chị em dâu. Song 
người ta không bao giờ nói đến chuyện đổi công 
với bố mẹ  mình. Giúp bố mẹ là chuyện thường tình. 
Bản thân tôi cũng đã sang gặt giúp cho ông bà 
nhạc bên làng Đồng Xa. […]1

Theo nghĩa này, ta có thể nói tới nguồn nhân lực bị bó 
buộc. Nếu như mối quan hệ con dâu/bố mẹ chồng là 
mối quan hệ duy nhất qui nạp hình thức giúp đỡ này 
một cách phổ biến thì mọi quan hệ dòng máu trực hệ 
hay thông gia khác cũng đều có thể mang tính chất 
hỗ trợ như vậy.

1.2. Những phương thức sản xuất gia đình và 
làm chung

Những miêu tả được đưa ra đến lúc này cho phép xác 
định tính chất của giúp đỡ và đổi công nhưng hai vấn 
đề quan trọng chưa thấy được đặt ra, hay chỉ được đặt 
ra một phần. Thứ nhất là câu hỏi mang tính định lượng 
về tần suất làm chung và phần tham gia của giúp đỡ 
và đổi công. Thứ hai là câu hỏi về bản chất của các 
mối quan hệ liên kết các đối tác lại với nhau, những 
động cơ dẫn tới việc tổ chức ra một nhóm làm giúp 
hay nhóm đổi công, và theo logic là cả những động cơ 
khiến các thành viên tham gia vào nhóm.

1	 Phỏng	vấn	thực	hiện	ngày	16/10/1996.
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2. Nh ng ph ng th c s n xu t gia ình và làm chung

Nh ng miêu t c a ra n lúc này cho phép xác nh tính ch t c a giúp  và i công nh ng
hai v n  quan tr ng ch a th y c t ra, hay ch c t ra m t ph n. Th  nh t là câu h i mang 
tính nh l ng v  t n su t làm chung và ph n tham gia c a giúp  và i công. Th  hai là câu h i v
b n ch t c a các m i quan h  liên k t các i tác l i v i nhau, nh ng ng c  d n t i vi c t  ch c ra 
m t nhóm làm giúp hay nhóm i công, và theo logic là c  nh ng ng c  khi n các thành viên tham 
gia vào nhóm. 

2.1 T m quan tr ng c a làm chung 

ánh giá t m quan tr ng c a s c lao ng mà các thành viên c a nhóm gia ình1 dành cho lao ng
t p th òi h i tr c h t ph i xác nh các ho t ng c  c u nên n n t ng c a kinh t  nông dân nh ã

c gi i thi u trong tr ng h p c a làng Hay m i n m sau i m i.  làm vi c này, tôi ã ti n
hành m t i u tra th ng nh t t i sáu h  gia ình c a làng trong vòng m t n m, nh m xác nh tính 
ch t c a các ho t ng nông nghi p và phi-nông.

B ng 1 Th i gian m i h  gia ình dành cho tám lo i hình ho t ng quan tr ng

A. H o A. Th nh C. Oanh A. C ng A. N c A. Phông

Nông nghi p 54% 24% 36% 47% 33% 38% 

Ch n nuôi 36% 7% 43% 6% 10% 30% 

Ng  nghi p 0,3%     2% 

L y c i 2% 4% 2% 11% 7% 3%

Làm giúp 1% 6% 4% 1% 1%

i công 2% 5% 4% 28% 3%

Ho t ng xã h i 4% 11% 11% 32% 21% 9% 

Ho t ng phi-nông 1% 42% 4% - 1% 14% 

B ng trên cho th y ngo i tr  tr ng h p h  gia ình anh Th nh (làm ngh  th  m c) thì kinh t  gia ình 
c a các h  h u nh  ch  d a vào nông nghi p theo ngh a r ng (g m tr ng tr t và ch n nuôi). 

Liên quan n ch  chúng tôi quan tâm, chúng tôi nh n th y th i gian dành cho làm giúp và i
công trong các ho t ng này là ít h n c , ó là vì ph n l n u do các thành viên c a chính t ng h
gia ình m nhi m. H  gia ình anh N c là m t tr ng h p ngo i l ây, vì có n m t ph n t  các 
ho t ng trong n m 1996 c th c hi n d i hình th c i công. Do h  gia ình này ch  có m t s c
lao ng là m t ph  n  tr  ch a k t hôn nên h ã ph i dùng n m t chi n l c ti n hành trao i. 

i u này cho phép h  gia ình bù p tình tr ng thi u nhân l c v n c bi t gây khó kh n i v i m t
s  lo i hình công vi c nhà nông th ng do nam gi i m nhi m. 

2.2 Làm chung: t  v  trí cá nhân n v  trí h  gia ình

 ti p c n m t cách nh l ng tính a d ng có th  có c c a các hình th c làm chung, tôi ã ti n
hành m t i u tra h  th ng vào t c y v  xuân n m 1996 (315 m nh ru ng thu c v  101 trong t ng
s  165 nhóm gia ình  làng). B ng cách i chi u các thông tin thu c “bên b  ru ng” v i ph  h
c a các nhóm gia ình c l p t i làng, chúng ta có nh ng k t qu  sau ây. 

                                                       
1 Nhóm gia ình: toàn th  nh ng cá nhân cùng làm chung hàng ngày nh ng công vi c s n xu t c n thi t m b o cho vi c
duy trì s  t n t i c a h  và cùng tiêu th  các s n ph m do h  làm ra. 

Bảng 1: Thời gian mỗi hộ gia đình dành cho tám loại hình hoạt động quan trọng
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Tầm quan trọng của làm chung

Đánh giá tầm quan trọng của sức lao động mà các 
thành viên của nhóm gia đình2 dành cho lao động tập 
thể đòi hỏi trước hết phải xác định các hoạt động cơ 
cấu nên nền tảng của kinh tế nông dân như đã được 
giới thiệu trong trường hợp của làng Hay mười năm 
sau Đổi mới. Để làm việc này, tôi đã tiến hành một điều 
tra thường nhật tại sáu hộ gia đình của làng trong vòng 
một năm, nhằm xác định tính chất của các hoạt động 
nông nghiệp và phi-nông.
Bảng trên cho thấy ngoại trừ trường hợp hộ gia đình 
anh Thịnh (làm nghề thợ mộc) thì kinh tế gia đình của 
các hộ hầu như chỉ dựa vào nông nghiệp theo nghĩa 
rộng (gồm trồng trọt và chăn nuôi).
Liên quan đến chủ đề chúng tôi quan tâm, chúng tôi 
nhận thấy thời gian dành cho làm giúp và đổi công 
trong các hoạt động này là ít hơn cả, đó là vì phần lớn 
đều do các thành viên của chính từng hộ gia đình đảm 
nhiệm. Hộ gia đình anh Nức là một trường hợp ngoại lệ 
ở đây, vì có đến một phần tư các hoạt động trong năm 
1996 được thực hiện dưới hình thức đổi công. Do hộ 
gia đình này chỉ có một sức lao động là một phụ nữ 
trẻ chưa kết hôn nên hộ đã phải dùng đến một chiến 
lược tiến hành trao đổi. Điều này cho phép hộ gia 
đình bù đắp tình trạng thiếu nhân lực vốn đặc biệt gây 
khó khăn đối với một số loại hình công việc nhà nông 
thường do nam giới đảm nhiệm.

Làm chung: từ vị trí cá nhân đến vị trí hộ gia đình

Để tiếp cận một cách định lượng tính đa dạng có 
thể có được của các hình thức làm chung, tôi đã tiến 
hành một điều tra hệ thống vào đợt cấy vụ xuân năm 
1996 (315 mảnh ruộng thuộc về 101 trong tổng số 

165 nhóm gia đình ở làng). Bằng cách đối chiếu các 
thông tin thu được “bên bờ ruộng” với phả hệ của các 
nhóm gia đình được lập tại làng, chúng ta có những 
kết quả sau đây. (xem Bảng 2)

Trước hết, ta nhận thấy có một sự phong phú đáng kể 
về các hình thức có thể có của làm chung trong khuôn 
khổ các nhóm có qui mô khiêm tốn vì phần lớn những 
nhóm này có không quá ba thành viên. Nói cách khác, 
việc đôi lúc ta thấy có các nhóm lớn hơn làm chung 
trên các mảnh ruộng thì tương đối hiếm.
Mặt khác, làm chung là một tục lệ khá phổ biến: 67% 
các hộ đã tổ chức một hoặc nhiều nhóm làm giúp 
hoặc nhóm đổi công cho việc cấy 58% diện tích ruộng 
của họ (tổng số các hình thức 2, 3, 4 và 5). Tuy nhiên, 
thực tế của tục lệ này không cho thấy tính chất hệ 
thống như những gì người dân làng xã vẫn thích mô 
tả, vì vậy không thể khái quát để gán cho toàn thể các 
nhóm gia đình.
Cuối cùng, điều tra này cho thấy tính đa dạng của 
những kiểu kết hợp có thể có. Để tổ chức cấy trên 
những mảnh ruộng của mình, cùng một gia đình có thể 
có người sang cấy giúp trong nửa ngày, rồi sáng hôm 
sau chỉ sử dụng duy nhất nguồn nhân lực của gia đình, 
và đến buổi chiều cùng ngày lại có một tổ đổi công đến 
làm. Để hiểu được sự phong phú này của các nhóm, 
nhất thiết phải tính đến hai yếu tố chủ yếu :
-  Vì nhiều động cơ khác nhau mà mỗi đối tác quyết 

định tham gia vào một nhóm nhất định, việc gia 
nhập nhóm có thể chỉ là tự do lựa chọn hoặc là một 
nghĩa vụ.

-  Việc tham gia của một cá nhân cần phải được đánh 
giá theo chu trình thiết lập và diễn tiến của hộ gia 
đình như được sơ đồ hóa dưới đây.

Bảng 2: Tần suất sủ dụng các hình thức làm chung khác nhau

1	 Nhóm	gia	đình:	toàn	thể	những	cá	nhân	cùng	làm	chung	hàng	ngày	những	công	việc	sản	xuất	cần	thiết	đảm	bảo	cho	việc	
duy	trì	sự	tồn	tại	của	họ	và	cùng	tiêu	thụ	các	sản	phẩm	do	họ	làm	ra.
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B ng 2: T n su t s  d ng các hình th c làm chung khác nhau 

Tham gia c y có: T  l
ru ng  h  gia ình

S  ng i
tham gia 

1. Nh ng thành viên h  hàng s ng trong cùng m t nhà 34% 25,5% 1,5 
2. Nh ng nhóm i công: h  hàng và/ho c hàng xóm láng gi ng 34,2% 28,5% 3,2 
3. Nh ng nhóm làm giúp:ch  là các thành viên h  hàng  12,7% 12% 3 
4. Các nhóm l n l n: làm giúp và i công 10,8% 11% 4,9 
5. K  ti p nhau: 

- t  nhóm i công r i t i  thành viên h  hàng 
- nhóm làm giúp r i t i  thành viên h  hàng  

-
-

12% 
3 % 

6. Nh ng nhóm b t k  g m  ít nh t  m t ng i c tr  ti n công 8,3% 8% 5,1 
T ng s  100% 100%

Tr c h t, ta nh n th y có m t s  phong phú áng k  v  các hình th c có th  có c a làm chung trong 
khuôn kh  các nhóm có qui mô khiêm t n vì ph n l n nh ng nhóm này có không quá ba thành viên. 
Nói cách khác, vi c ôi lúc ta th y có các nhóm l n h n làm chung trên các m nh ru ng thì t ng i
hi m. 

M t khác, làm chung là m t t c l  khá ph  bi n: 67% các h ã t  ch c m t ho c nhi u nhóm làm 
giúp ho c nhóm i công cho vi c c y 58% di n tích ru ng c a h  (t ng s  các hình th c 2, 3, 4 và 5). 
Tuy nhiên, th c t  c a t c l  này không cho th y tính ch t h  th ng nh  nh ng gì ng i dân làng xã 
v n thích mô t , vì v y không th  khái quát  gán cho toàn th  các nhóm gia ình. 

Cu i cùng, i u tra này cho th y tính a d ng c a nh ng ki u k t h p có th  có.  t  ch c c y trên 
nh ng m nh ru ng c a mình, cùng m t gia ình có th  có ng i sang c y giúp trong n a ngày, r i
sáng hôm sau ch  s  d ng duy nh t ngu n nhân l c c a gia ình, và n bu i chi u cùng ngày l i có 
m t t i công n làm.  hi u c s  phong phú này c a các nhóm, nh t thi t ph i tính n hai 
y u t  ch  y u : 
- Vì nhi u ng c  khác nhau mà m i i tác quy t nh tham gia vào m t nhóm nh t nh, vi c gia 
nh p nhóm có th  ch  là t  do l a ch n ho c là m t ngh a v .
- Vi c tham gia c a m t cá nhân c n ph i c ánh giá theo chu trình thi t l p và di n ti n c a h  gia 

ình nh c s  hóa d i ây. 

S  n° 1: “Làm chung” và chu trình thi t l p nhóm gia ình

Giai o n 1 - T  t m tu i 13-14, tr  v  thành niên (không phân bi t gi i tính) ã có th  là m t i tác 
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1	 Gourou	P.	(1936)	:	Les paysans du delta Tonkinois,	Études	de	Géographie	Humaine,	Éds.	d’art	et	d’histoire,	Paris,	666	p.	;	
Dumont	R.	(1995)	:	La culture du riz dans le delta du Tonkin,	Édition	de	1935	revue,	corrigée	et	augmentée,	coll.	Grand	Sud,	
Paris,	595	p.	[BT]

Sơ đồ 1: “Làm chung” và chu trình thiết lập nhóm gia đình
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B ng 2: T n su t s  d ng các hình th c làm chung khác nhau 

Tham gia c y có: T  l

ru ng  h  gia ình 

S  ng i

tham gia 

1. Nh ng thành viên h  hàng s ng trong cùng m t nhà 34% 25,5% 1,5 

2. Nh ng nhóm i công: h  hàng và/ho c hàng xóm láng gi ng 34,2% 28,5% 3,2 

3. Nh ng nhóm làm giúp:ch  là các thành viên h  hàng  12,7% 12% 3 

4. Các nhóm l n l n: làm giúp và i công 10,8% 11% 4,9 

5. K  ti p nhau: 

- t  nhóm i công r i t i  thành viên h  hàng 

- nhóm làm giúp r i t i  thành viên h  hàng  

-

-

12% 

3 % 

6. Nh ng nhóm b t k  g m  ít nh t  m t ng i c tr  ti n công 8,3% 8% 5,1 

T ng s  100% 100%

Tr c h t, ta nh n th y có m t s  phong phú áng k  v  các hình th c có th  có c a làm chung trong 

khuôn kh  các nhóm có qui mô khiêm t n vì ph n l n nh ng nhóm này có không quá ba thành viên. 

Nói cách khác, vi c ôi lúc ta th y có các nhóm l n h n làm chung trên các m nh ru ng thì t ng i

hi m. 

M t khác, làm chung là m t t c l  khá ph  bi n: 67% các h ã t  ch c m t ho c nhi u nhóm làm 

giúp ho c nhóm i công cho vi c c y 58% di n tích ru ng c a h  (t ng s  các hình th c 2, 3, 4 và 5). 

Tuy nhiên, th c t  c a t c l  này không cho th y tính ch t h  th ng nh  nh ng gì ng i dân làng xã 

v n thích mô t , vi# v y không th  khái quát  gán cho toàn th  các nhóm gia ình. 

Cu i cùng, i u tra này cho th y tính a d ng c a nh ng ki u k t h p có th  có.  t  ch c c y trên 

nh ng m nh ru ng c a mình, cùng m t gia ình có th  có ng i sang c y giúp trong n a ngày, r i

sáng hôm sau ch  s  d ng duy nh t ngu n nhân l c c a gia ình, và n bu i chi u cùng ngày l i có 

m t t i công n làm.  hi u c s  phong phú này c a các nhóm, nh t thi t ph i tính n hai 

y u t  ch  y u : 

- Vì nhi u ng c  khác nhau mà m i i tác quy t nh tham gia vào m t nhóm nh t nh, vi c gia 

nh p nhóm có th  ch  là t  do l a ch n ho c là m t ngh a v .

- Vi c tham gia c a m t cá nhân c n ph i c ánh giá theo chu trình thi t l p và di n ti n c a h  gia 

ình nh c s  hóa d i ây. 

S  n° 1: “Làm chung” và chu trình thi t l p nhóm gia ình

Giai o n 1 - T  t m tu i 13-14, tr  v  thành niên (không phân bi t gi i tính) ã có th  là m t i tác 

Cưới 

Ra ở riêng 

Thiếu niên 

Vợ chồng và các 
con còn nhỏ tuổi  

Cưới sau đó con cái 
dần ra ở riêng

Vợ chồng 
và các con 
đến tuổi lao 

động 

Vợ chồng có tuổi
 và tất cả con cái đều ở 

riêng, trừ con trai út 
đã lấy vợ  

13 - 14 tuổi 20-25 tuổi 35 - 40 tuổi 55 - 60 tuổi tuổi chủ hộ 

1 2 3 4 5

Giai đoạn 1 - Từ tầm tuổi 13-14, trẻ vị thành niên (không 
phân biệt giới tính) đã có thể là một đối tác tiềm năng 
tham gia vào hệ thống trao đổi. Tình hình này thay đổi 
hoàn toàn khi họ đến tuổi kết hôn và có gia đình riêng,

Giai đoạn 2 - Đôi vợ chồng trẻ ra ở riêng - 2 - có khả 
năng tự lựa chọn trong lĩnh vực đổi công (trao và nhận 
trực tiếp) song đồng thời cũng phải thực hiện những 
nghĩa vụ giúp đỡ (chỉ thuần túy trao) đối với bố mẹ 
bên chồng.

Giai đoạn 3 - Khoảng mười lăm năm sau ngày kết hôn 
- 3 -, tình hình của họ được đánh dấu bởi hai diễn tiến 
quan trọng kế tiếp nhau. Đầu tiên là việc con cái của 
họ dần dần đến tuổi tham gia vào sự trao đổi. Việc 
tham gia trực tiếp của đôi vợ chồng giảm đi, vì họ đồng 
thời có khả năng là người trao/nhận gián tiếp và ủy 
thác một phần nghĩa vụ cho con cái. Sau đó con cái 
của họ bước sang tuổi kết hôn. Đôi vợ chồng trở thành 
người nhận thuần túy trong khuôn khổ những nghĩa vụ 
mà cặp vợ chồng trẻ phải đảm đương.

Giai đoạn 4: Đôi vợ chồng già 4  hết mọi nghĩa vụ và 
thấy mình lúc này ở vị trí của người nhận thuần túy. 

Nếu như làm giúp và đổi công đặt ra ở đây như hai 
phương thức làm chung riêng rẽ, thì chúng không phải 
vì thế mà kém phần không tách biệt nhau, mọi nhóm 
gia đình đều có thể được xác định trong một mối quan 
hệ với hai hình thức này mà tính chất của chúng có thể 
thay đổi trong suốt quá trình tồn tại của nhóm.

Đổi công: một sự cần thiết mang tính kỹ thuật?

Đâu là những động cơ khiến cho 50% số nhóm gia 
đình tham gia vào hệ thống đổi công?
Những người nông dân tham gia vào việc lập ra các 
nhóm đổi công thường viện tới những trói buộc của 
lịch nông vụ cũng như những bất thường của thời tiết 
để giải thích cho hành động của họ. Hạn chế kép về 
cả thời gian và nhân lực cũng là giải thích được họ đưa 
ra. Giải thích này cần phải được đối chứng với cơ cấu 
của sở hữu ruộng đất hiện nay, và với những bó buộc 
trong công việc đồng áng của gia đình.
Năm 1993, việc phân chia công bằng ruộng đất đã 
được tiến hành, theo đó mỗi nhân khẩu được chia 
một sào ruộng(360 m²) và như vậy mỗi hộ gia đình 
(vợ chồng và ba con) được chia từ 1.440-2.160m² 
(chưa được 1/4 ha). Mặt khác, theo những quan sát 
của bản thân tôi trên thực địa, một phụ nữ cấy trung 
bình một sào ruộng mất một ngày công và trong 
cùng một đơn vị công nhật có thể gặt được từ 1-
1.5 sào, điều này đã được khẳng định trong các 
nghiên cứu. Thời gian lao động này gần như không 
hề thay đổi từ đầu thế kỷ XX nếu đối chiếu với những 
số liệu mà Pierre Gourou và Réné Dumont1 đã đưa ra 
trong những năm 1930. Cuối cùng, thời gian ươm mạ 
cũng như làm đòng cần thêm từ 2 - 3 ngày trước khi 
cấy và gặt. Việc xem xét đồng thời những đặc điểm 
của cơ cấu sở hữu ruộng đất và trồng lúa như vậy 
đặt lại vấn đề đối với giả thuyết cho rằng thực tiễn 
đổi công sẽ chỉ được xem như bị ấn định bởi nghĩa 
vụ làm các công việc cấy hoặc gặt trong những thời 
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hạn bó buộc mà nếu chỉ riêng thành viên hộ gia đình 
thì không thể đảm đương nổi.
Như vậy chúng ta có thể nghĩ đến một giả thuyết thứ 
hai: một hệ thống lưỡng cực dựa trên sự phân chia 
các hộ gia đình thành một nhóm “trao” thừa nhân lực 
và một nhóm “nhận” thiếu hụt nhân lực. Giả thuyết 
này có thể đứng vững bởi ít nhất hai lý do. Trước hết, 
tổng số các nhóm gia đình có nguồn nhân lực nông 
nghiệp nhiều hơn cả - 3 - tham gia vào các nhóm đổi 
công hoặc các nhóm đổi công và làm giúp thì bằng với 
tổng số các đôi vợ chồng trẻ - 2 - thực hiện đổi công, 
những đơn vị thống nhất mà xét về mặt lý thuyết là ít 
nhân lực hơn cả. Mặt khác, quan hệ tương hỗ, tức là sự 
trả lại những công đã nhận, thường diễn ra nhiều nhất 
trong khuôn khổ của cùng một loại hoạt động, và đôi 
khi trong chính buổi chiều cùng ngày hoặc ngày hôm 
sau của thời gian diễn ra việc chuyển giao đầu tiên, 
“người mới hôm qua là người nhận thì đến hôm sau lại 
trở thành người trao”. Việc sử dụng đến nhân lực được 
trả tiền thù lao đã khẳng định cho thực tế này: đó là 
trường hợp những hộ gia đình mà vào một vài thời kỳ 
của chu trình sản xuất nông nghiệp, thường xuyên ở 
trong tình trạng thiếu nhân lực và không thể tham gia 
vào trao đổi lao động, bởi lẽ họ không có khả năng 
đảm bảo cam kết.
Phân tích theo giả thuyết này, có lẽ cần trở lại một khía 
cạnh trung tâm của hệ thống đổi công: việc tổ chức 
các quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các đối tác và 
kéo theo đó là giữa các không gian trao đổi.

1.3. Làm chung: giữa nghĩa vụ xã hội và làm chủ

Tính chất không đủ thỏa mãn của việc phân tích cho 
rằng có một quyết định luận mang tính kỹ thuật, đã 
dẫn tới việc áp dụng một nhãn quan kém phần vị lợi 
chủ nghĩa về đổi công, là chỗ mà làm chung được xem 
xét như nó là, tức một sự trao đổi, và như cái nó tạo ra, 
tức những quan hệ giữa các đối tác. Như vậy không 
gian trao đổi có hai hình thức khác nhau và thể hiện ở 
hai địa điểm khác biệt, theo lăng kính mà qua đó nó 
được xem xét.
Không gian đầu tiên là cái “mà ta thấy”, đó là ruộng lúa 
nơi tập hợp những người tham gia vào các nhóm đổi 
công, chủ yếu là phụ nữ. Đây vừa là không gian làm 
việc và cũng là một trong những không gian giao tiếp xã 
hội hiếm hoi của những người phụ nữ hiện lúc này thoát 
khỏi những bó buộc của nhóm gia đình: và cần phải 
nhận thấy là phụ nữ tham gia vào kiểu hoạt động này 
và nói về nó với niềm vui thích. Vì thế mà đối với chị Lan: 
“thích nhất là được làm việc nhiều người, tới tận năm 
người, chúng tôi chuyện trò và cười đùa rõ nhiều”. 
Không gian thứ hai là không gian của những quan hệ 
xã hội mà đổi công đã kết tinh, là nơi cần phải tính 
đến nhân cách xã hội của cá nhân, người mà có thể 
sẽ đề nghị những người tham gia tương lai. Đi theo 
quan điểm này, J.T Godbout và J. Charbonneau lưu 
ý, liên quan đến những nghiên cứu về quà tặng, có 
một sự thiếu sót trong lĩnh vực này “Quà tặng và quà 
tặng lại ở đây được “đo đếm” tách rời khỏi những liên hệ 
giữa những người trong cuộc” (1993: 235)1.  Để tiếp cận 
không gian này, tôi đã sử dụng những số liệu rút ra từ 

Bảng n° 3: Đổi công (thuần túy hoặc gắn với giúp đỡ): chủ yếu có quan hệ họ hàng
(vợ, con gái và con dâu sống cùng một nhà không được ghi công vào sổ)
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Phân tích theo gi  thuy t này, có l  c n tr  l i m t khía c nh trung tâm c a h  th ng i công: vi c t
ch c các quan h  ph  thu c l n nhau gi a các i tác và kéo theo ó là gi a các không gian trao i. 

3. Làm chung: gi a ngh a v  xã h i và làm ch

Tính ch t không  th a mãn c a vi c phân tích cho r ng có m t quy t nh lu n mang tính k  thu t, 
ã d n t i vi c áp d ng m t nhãn quan kém ph n v  l i ch  ngh a v i công, là ch  mà làm chung 

c xem xét nh  nó là, t c m t s  trao i, và nh  cái nó t o ra, t c nh ng quan h  gi a các i tác. 
Nh  v y không gian trao i có hai hình th c khác nhau và th  hi n  hai a i m khác bi t, theo 
l ng kính mà qua ó nó c xem xét. 

Không gian u tiên là cái “mà ta th y”, ó là ru ng lúa n i t p h p nh ng ng i tham gia vào các 
nhóm i công, ch  y u là ph  n . ây v a là không gian làm vi c và c ng là m t trong nh ng không 
gian giao ti p xã h i hi m hoi c a nh ng ng i ph  n  hi n lúc này thoát kh i nh ng bó bu c c a
nhóm gia ình: và c n ph i nh n th y là ph  n  tham gia vào ki u ho t ng này và nói v  nó v i
ni m vui thích. Vì th  mà i v i ch  Lan: “thích nh t là c làm vi c nhi u ng i, t i t n n m

ng i, chúng tôi chuy n trò và c i ùa rõ nhi u”.  

Không gian th  hai là không gian c a nh ng quan h  xã h i mà i công ã k t tinh, là n i c n ph i
tính n nhân cách xã h i c a cá nhân, ng i mà có th  s  ngh  nh ng ng i tham gia t ng lai. i
theo quan i m này, J.T Godbout và J. Charbonneau l u , liên quan n nh ng nghiên c u v  quà 
t ng, có m t s  thi u sót trong l nh v c này “Quà t ng và quà t ng l i ây c “ o m” tách r i

kh i nh ng liên h  gi a nh ng ng i trong cu c” (1993: 235).1  ti p c n không gian này, tôi ã s
d ng nh ng s  li u rút ra t  hai cu c i u tra ã c nói t i  trên b ng cách chia t ng s  nh ng 
ng i tham gia thành hai c m: m t là t ng th  nh ng i tác có quan h  h  hàng v i m t trong s  hai 
thành viên c a ôi v  ch ng có sáng ki n t  ch c nhóm (100 tr ng h p t ng ng 54%) và m t là 
t ng th  nh ng ng i còn l i, c t p h p l i d i tên g i là “hàng xóm láng gi ng” (85 tr ng h p, 
t ng ng 46%). 

B ng n° 3: i công (thu n túy ho c g n v i giúp ): ch  y u có quan h  h  hàng

(v , con gái và con dâu s ng cùng m t nhà không c ghi công vào s )

Ta th y xu t hi n ây s  hi n di n mang tính áp o c a ph  n  có quan h  h  hàng tr c h  v i ch
h  gia ình (ch  em gái, m ) ho c b i quan h  trung gian qua m t trong nh ng ng i anh em trai 

                                                       
1 Các tác gi  này s  d ng l i ây l i phê phán c a C. Lévi-Strauss trong ph n l i nói u dành cho tác ph m c a M. Mauss. 
Cùng v i vi c t tính t ng h  vào tâm i m c a h  v n , hai tác gi¶ nhËn thÊy r»ng: “Nh  v y khi d a vào “hoàn tr ”, 

nh ng ngh a v  khác ã b  b  qua: b n thân hành ng t ng quà, và c  vi c “nh n” nó, ch c xem xét  hàng th  y u

[…] H  v n  ch u nh h ng b i m t m i b n tâm ng m và m t d ng nh  ng m nh: nghiên c u v  s  cân b ng c a
các h  th ng quà t ng” (Godbout et Charbonneau J. 1993: 235). 

1	 Các	tác	giả	này	sử	dụng	lại	ở	đây	lời	phê	phán	của	C.	Lévi-Strauss	trong	phần	lời	nói	đầu	dành	cho	tác	phẩm	của	M.	Mauss.	
Cùng	với	việc	đặt	tính	tương	hỗ	vào	tâm	điểm	của	hệ	vấn	đề,	hai	tác	giả	nhận	thấy	rằng:	“Như	vậy	khi	dựa	vào	“hoàn	trả”,	
những	nghĩa	vụ	khác	đã	bị	bỏ	qua:	bản	thân	hành	động	tặng	quà,	và	cả	việc	“nhận”	nó,	chỉ	được	xem	xét	ở	hàng	thứ	yếu	[…]	
Hệ	vấn	đề	chịu	ảnh	hưởng	bởi	một	mối	bận	tâm	ngầm	và	một	dạng	định	đề	ngầm	định:	nghiên	cứu	về	sự	cân	bằng	của	các	
hệ	thống	quà	tặng”	(Godbout	et	Charbonneau	J.	1993:	235).
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hai cuộc điều tra đã được nói tới ở trên bằng cách chia 
tổng số những người tham gia thành hai cụm: một là 
tổng thể những đối tác có quan hệ họ hàng với một 
trong số hai thành viên của đôi vợ chồng có sáng kiến 
tổ chức nhóm (100 trường hợp tương đương 54%) và 
một là tổng thể những người còn lại, được tập hợp lại 
dưới tên gọi là “hàng xóm láng giềng” (85 trường hợp, 
tương đương 46%).
Ta thấy xuất hiện ở đây sự hiện diện mang tính áp đảo 
của phụ nữ có quan hệ họ hàng trực hệ với chủ hộ gia 
đình (chị em gái, mẹ đẻ) hoặc bởi quan hệ trung gian 
qua một trong những người anh em trai (vợ và con gái 
của anh em trai). Xu hướng này cần được xem xét như 
hai nét đặc biệt của hệ thống quan hệ họ hàng giữ vai 
trò chỉ đạo đối với việc tổ chức không gian sống:
-  cách thức cư trú theo bên nhà chồng thống trị trong 

xã hội vốn có xu hướng phụ hệ này;
-  sự cấu thành những nhóm cư trú theo nam giới 

cùng chung quan hệ dòng máu. 

Chúng tôi coi nhóm cư trú là một xu hướng tập hợp về 
mặt không gian của các thành viên chủ yếu là nam giới 
có chung quan hệ huyết thống. Cụ thể, điều này có 
nghĩa là tập trung trên một tỷ lệ diện tích đáng kể của 
địa vực làng xã (một quả đồi, nhiều quả đồi sát nhau), 
các khu đất là nơi một người đàn ông và một số con 
trai của ông ta sinh sống, hãn hữu mới có trường hợp 
là con gái, cũng như trong một số trường hợp là những 
anh em bàng hệ của ông ta. Song cho dù mật độ cư 
trú có dày đặc đến đâu thì những đơn vị cư trú này vẫn 
độc lập với nhau: mỗi nhà trong số đó được bao quanh 
bởi một khoảnh vườn được phân định rõ ràng (lũy tre) 
và có nhà bếp riêng, biểu trưng cho sự độc lập về mặt 
kinh tế. (xem Hình 2)

Quy chiếu với hai phương thức cư trú này, khoảng 50% 
số phụ nữ đã từng tham gia vào một nhóm đổi công 

đến từ những nhóm cư trú được tạo nên như vậy, họ 
có thể là vợ hoặc con gái còn độc thân của một trong 
những người anh em trai, mẹ hoặc chị em gái chưa lập 
gia đình của chủ hộ. 
Nói cách khác, những mạng lưới đổi công được ưu 
tiên đã phát triển trong chính không gian của gia đình 
mở rộng, đây là những mạng lưới mà tính ổn định và 
hoạt động tái sản xuất của chúng được đảm bảo bởi 
nguyên tắc tương hỗ. Và nếu như những người chị em 
gái trẻ tuổi chưa kết hôn (con gái của anh em trai, chị 
em gái), còn chiếm tỷ lệ đông đảo, đảm đương việc 
cấy thì chính cha mẹ của họ, và chính xác hơn là cha 
của họ, là những đối tác (gián tiếp) của sự trao đổi. 
Do vậy, tính hợp thức của mỗi một mạng lưới trong số 
những mạng lưới này trước hết là thuộc về nam giới, 
thông qua những quan hệ mà nó cho phép duy trì 
giữa những chủ hộ là anh em trai. Bằng công việc của 
mình, các con gái và vợ của họ đã quy những mối dây 
liên kết này thành vật chất.
Song song với cực họ hàng, những phụ nữ hàng xóm 
láng giềng cũng tham gia vào các mạng lưới đổi công: 
trong số 85 trường hợp đổi công theo kiểu hàng xóm 
láng giềng được thống kê, thì có 64% có một người 
trao và một người nhận là người cùng xóm, mà toàn 
thôn có bảy xóm và mỗi xóm có từ 10 đến 30 nóc nhà. 
Như vậy, chính trong nội bộ từng xóm mà các hộ sẽ 
quan tâm thiết lập và duy trì những quan hệ ưu tiên 
với những nhóm gia đình bên cạnh những nhóm gia 
đình “có sẵn” từ quan hệ họ hàng. Song đặc biệt, nếu 
chúng ta công nhận rằng việc trao đổi lao động không 
thể được diễn giải như một giải pháp tạm thời cho tình 
trạng thiếu nhân lực hoặc như là một biện pháp nhằm 
cải thiện cho việc sản xuất một loại lương thực nào đó, 
thì cần phải nhận thấy việc tồn tại của chính hình thức 
đổi công giữa hàng xóm láng giềng với nhau đã khẳng 
định tính chất xã hội rõ nét của thông lệ này, bên cạnh 
những bó buộc riêng của lĩnh vực họ hàng.

Hình 2: Nhóm cư trú đơn giản bắt đầu từ ông Ẻn (gồm 3 thế hệ)

11

d'habitation d’un homme (ego) et de certains de ses fils, plus rarement de ses filles, ainsi que dans 
certains cas celles de ses collatéraux. Mais quelle que soit l'intensité du phénomène, les habitations 
restent indépendantes : chacune d’entre elles est entourée d’un jardin délimité par des marqueurs 
physiques (haies) et dispose de sa propre cuisine, symbole d’indépendance économique. 

En référence à ces deux modalités résidentielles, 50% environ des femmes ayant participé à un groupe 
d’échange de travail sont issues des groupes de résidence ainsi formés, qu’elles soient épouses ou 
fille(s) célibataire(s) d’un des frères, mère ou sœur(s) célibataire(s) du chef de foyer.  

Autrement dit, les réseaux privilégiés d’entraide se développent au sein de l’espace de la famille 
élargie, réseaux dont la stabilité et la reproduction sont assurées par le principe de réciprocité. Et si les 
jeunes-filles célibataires (filles du frère, sœurs), proportionnellement majoritaires, réalisent 
effectivement le repiquage, ce sont leurs parents et plus précisément leurs pères qui sont les 
partenaires (indirects) de l’échange. La légitimité de chacun de ces réseaux est donc avant tout celle 
des hommes, au travers des relations qu’il permet d’entretenir entre les chefs de foyers qui sont des 
frères. Par leur travail, les filles et les épouses matérialisent ces liens.  

Parallèlement au pôle de la parenté, des femmes du voisinage participent également : sur les 85 cas 
d’entraide vicinale recensés (enquête de 1996), 64% impliquent un donneur et un receveur résidant 
dans le même quartier (xóm), sachant que le village compte sept quartiers composés chacun d’une 
dizaine à une trentaine de maisons. C’est donc à l’intérieur du quartier que les foyers cherchent 
préférentiellement à établir et à entretenir des relations privilégiées avec des groupes domestiques 
autres que ceux qui leur sont « donnés » par la parenté. Mais surtout, si l’on admet que l’échange de 
travail ne peut être interprété comme un palliatif à un déficit de main-d’œuvre ou comme un moyen 
d’améliorer la production de telle ou telle culture, force est de constater que l’existence même de 
l’entraide vicinale affirme, en dehors des contraintes propres à la sphère de la parenté, le caractère 
éminemment social de la pratique.  

En définitive, le travail en commun s’articule en deux champs distincts. Le premier, qui procède du 
mode de l’obligation plus ou moins stricte, est dominé par les rapports de parenté directs du côté du 
mari et constitue un premier niveau minimum auquel chacun se doit théoriquement de participer. C’est 
le domaine privilégié des relations forcément préexistantes au sein de l’espace de la famille élargie et 
qui s’expriment par le biais de l’aide agricole apportée aux ascendants directs ou de l’entraide dans le 
cadre du réseau du chef de famille. Le second champ représente le pôle opposé, celui de l’adhésion 
volontaire, du libre arbitre, où s’expriment préférentiellement les rapports au voisinage et à la parenté 
directe du côté de l’épouse. C’est le champ de l’entraide vicinale, réalisée préférentiellement au sein 
du quartier, et de l’aide extra-agricole non liée à des rapports de parenté.  

Figure n° 2 : Groupe de résidence simple 
formé par M. n (3 générations)
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Sơ đồ 3: Làm chung (làm giúp và đổi công): giữa làm chủ và nghĩa vụ

12

Nh  v y, làm chung di n ra trong hai a h t khác bi t nhau. a h t th  nh t b t ngu n t  ph ng 

th c ngh a v  ít nhi u thu n túy, ch u s  th ng tr  c a nh ng quan h  h  hàng tr c h  bên ch ng và t o

nên m t c p  t i thi u ban u mà m i ng i xét v  m t l  thuy t u ph i tham gia vào. ó là l nh 

v c u tiên c a các quan h ã có t  tr c trong không gian c a gia ình m  r ng và c th  hi n

thông qua giúp  trong nh ng vi c nhà nông i v i ông bà cha m  ho c qua i công trong khuôn 

kh  m ng l i c a ông ch  gia ình. a h t th  hai th  hi n cho c c i l p, ó là s  tham d  t

nguy n, n i cho th y có s u tiên i v i nh ng quan h  hàng xóm láng gi ng và nh ng quan h  h

hàng tr c h  bên v . ó là l nh v c c a ho t ng i công c u tiên gi a hàng xóm láng gi ng

trong cùng xóm, và c a nh ng vi c làm giúp phi-nông không liên quan gì n quan h  h  hàng.  

S  n° 3 Làm chung (làm giúp và i công) : gi a làm ch  và ngh a v

Trên th c t , vi c phân bi t gi a hai a h t nói trên không ph i lúc nào c ng rõ ràng. Ví d , vi c tham 

gia vào m t nhóm làm giúp phi-nông i v i m t s  cá nhân không h  có liên h  h  hàng v i ng i

kh i x ng l i có th  là  m t ngh a v  th c s  khi nó nhân danh m t quan h  b ng h u tr c kia, v.v., 

song ây, chúng ta ã b c vào l nh v c c a cá nhân. Nh  v y, trong su t cu c i c a mình, cá 

nhân tham gia vào c  hai a h t này. V  trí mà anh ta n m gi  m t th i k  nh t nh ph  thu c vào 

m t m i quan h  ph c t p v a liên quan t i nh ng c i m c a riêng anh ta (gi i tính, tu i, hoàn 

c nh gia ình, n i c  trú, ngh  nghi p) và v a liên quan t i nh ng c i m c a i tác c a anh ta 

trong quan h  trao i, là nh ng cái có chung b n ch t so v i anh ta và c b  sung thêm ây là 

y u t  “liên h  h  hàng v i ng i nh n”. 

Nói cách khác, ví d  nh  trong vi c g t lúa, m t ph  n  45 tu i, v i t  cách là con dâu, s  giúp  m

ch ng g t lúa; còn v i t  cách là m  thì s n l t ch  ta l i c con dâu giúp ; v i t  cách là v ,

ch  ta tham gia vào nhóm i công do ch  dâu mình l p ra và s  g i con gái th  ch a l p gia ình c a

mình n làm; v i t  cách là ng i bà con l i xóm thì ch  ta s  tham gia vào nhóm i công do m t

ch  hàng xóm t  ch c ra  hoàn m t công mà tr c ó ch ã ph i nh  c y, v.v..  

K t lu n

Nh  v y, ghi nh n hi n t ng làm chung òi h i ph i tính n nh ng liên h  h  hàng mà các i tác 

c a nhóm có hay không có v i nhau, vì nh ng liên h  này t o nên c t lõi  t ó có th ánh giá c p

 ngh a v  hay t  do trong vi c tham gia. Trong ti n trình này, xét c  v  m t th i gian c ng nh  ch c

n ng c a i tác tham giao vào s  trao i, m t i u hi n nhiên t ra là: các nhóm làm chung ch

c l p ra mang tính nh t th i vì trong th c t  ngày th ng nó không th  di n ra khác c. M i m t

nhóm làm chung u là m t tr ng h p riêng bi t t n t i trong kho ng th i gian r t ng n, là k t qu

c áo c a t ng s  nh ng quan h  riêng bi t k t n i m i m t thành viên c a nhóm v i ng i nh n. 

Vi c t  ch c, cái “khung” ây không ph i là nhóm mang tính hình th c ta quan sát c trên ru ng 

lúa mà là quan h ôi bên gi a ng i trao-k  nh n (tr c ti p ho c gián ti p) t ra nh  là y u t  ch

o có th m b o tính n nh và b n lâu c a h  th ng trao i. 

Như vậy, làm chung diễn ra trong hai địa hạt khác biệt 
nhau. Địa hạt thứ nhất bắt nguồn từ phương thức nghĩa 
vụ ít nhiều thuần túy, chịu sự thống trị của những quan 
hệ họ hàng trực hệ bên chồng và tạo nên một cấp độ 
tối thiểu ban đầu mà mỗi người xét về mặt lý thuyết 
đều phải tham gia vào. Đó là lĩnh vực ưu tiên của các 
quan hệ đã có từ trước trong không gian của gia đình 
mở rộng và được thể hiện thông qua giúp đỡ trong 
những việc nhà nông đối với ông bà cha mẹ hoặc qua 
đổi công trong khuôn khổ mạng lưới của ông chủ gia 
đình. Địa hạt thứ hai thể hiện cho cực đối lập, đó là 
sự tham dự tự nguyện, nơi cho thấy có sự ưu tiên đối 
với những quan hệ hàng xóm láng giềng và những 
quan hệ họ hàng trực hệ bên vợ. Đó là lĩnh vực của 
hoạt động đổi công được ưu tiên giữa hàng xóm láng 
giềng trong cùng xóm, và của những việc làm giúp 
phi-nông không liên quan gì đến quan hệ họ hàng. 
(xem Sơ đồ 3)

Trên thực tế, việc phân biệt giữa hai địa hạt nói trên 
không phải lúc nào cũng rõ ràng. Ví dụ, việc tham 
gia vào một nhóm làm giúp phi-nông đối với một số 
cá nhân không hề có liên hệ họ hàng với người khởi 
xướng lại có thể là  một nghĩa vụ thực sự khi nó nhân 
danh một quan hệ bằng hữu trước kia, v.v., song ở đây, 
chúng ta đã bước vào lĩnh vực của cá nhân. Như vậy, 
trong suốt cuộc đời của mình, cá nhân tham gia vào 
cả hai địa hạt này. Vị trí mà anh ta nắm giữ ở một thời 
kỳ nhất định phụ thuộc vào một mối quan hệ phức tạp 
vừa liên quan tới những đặc điểm của riêng anh ta (giới 
tính, tuổi, hoàn cảnh gia đình, nơi cư trú, nghề nghiệp) 
và vừa liên quan tới những đặc điểm của đối tác của 
anh ta trong quan hệ trao đổi, là những cái có chung 
bản chất so với anh ta và được bổ sung thêm ở đây là 
yếu tố “liên hệ họ hàng với người nhận”.
Nói cách khác, ví dụ như trong việc gặt lúa, một phụ nữ 
45 tuổi, với tư cách là con dâu, sẽ giúp đỡ mẹ chồng 
gặt lúa; còn với tư cách là mẹ thì sẽ đến lượt chị ta lại 
được con dâu giúp đỡ; với tư cách là vợ, chị ta tham 
gia vào nhóm đổi công do chị dâu mình lập ra và sẽ 
gửi con gái thứ chưa lập gia đình của mình đến làm; với 
tư cách là người bà con lối xóm thì chị ta sẽ tham gia 

vào nhóm đổi công do một chị hàng xóm tổ chức ra để 
hoàn lại một công mà trước đó chị đã phải nhờ cậy... 

Kết luận

Như vậy, ghi nhận hiện tượng làm chung đòi hỏi phải 
tính đến những liên hệ họ hàng mà các đối tác của 
nhóm có hay không có với nhau, vì những liên hệ này 
tạo nên cốt lõi để từ đó có thể đánh giá cấp độ nghĩa 
vụ hay tự do trong việc tham gia. Trong tiến trình này, 
xét cả về mặt thời gian cũng như chức năng của đối tác 
tham giao vào sự trao đổi, một điều hiển nhiên đặt ra 
là: các nhóm làm chung chỉ được lập ra mang tính nhất 
thời vì trong thực tế ngày thường nó không thể diễn 
ra khác được. Mỗi một nhóm làm chung đều là một 
trường hợp riêng biệt tồn tại trong khoảng thời gian 
rất ngắn, là kết quả độc đáo của tổng số những quan 
hệ riêng biệt kết nối mỗi một thành viên của nhóm với 
người nhận.
Việc tổ chức, cái “khung” ở đây không phải là nhóm 
mang tính hình thức ta quan sát được trên ruộng lúa 
mà là quan hệ đôi bên giữa người trao-kẻ nhận (trực 
tiếp hoặc gián tiếp) đặt ra như là yếu tố chủ đạo có 
thể đảm bảo tính ổn định và bền lâu của hệ thống 
trao đổi.

2. Hệ thống giúp đỡ và quan hệ 
tương hỗ: giữa đoàn kết và phụ thuộc

Trong tác phẩm mang tính tổng hợp về đồng bằng 
châu thổ Sông Hồng, nhà dân tộc học Diệp Đình Hoa 
đã kết luận về khái niệm đoàn kết làng xã như sau: 
“Tinh thần đoàn kết và cố kết xã hội đã gắn những 
người nông dân lại với nhau, gắn họ với làng xã và 
được họ coi là nhu cầu, là lẽ sống, là tình cảm sâu sắc 
và nghĩa vụ thiêng liêng” (Diệp Đình Hoa, 2000: 544). 
Hoàn toàn theo hệ chuẩn kinh tế học đạo đức của 
J. Scott (1976), cái nhìn này thực sự đã được củng cố 
bởi diễn ngôn mang tính chuẩn mực của dân làng là 
những người thường viện dẫn những thông lệ làm giúp 
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và đổi công khi họ nói về quan hệ của họ với các thành 
viên họ hàng và hàng xóm láng giềng. Họ miêu tả một 
hoàn cảnh được lý tưởng hóa, nơi mà những người 
nông dân giúp đỡ nhau. Để đối chứng hình ảnh này 
về một cộng đồng làng xã hài hòa và lo lắng cho lợi 
ích chung với những hiện thực trên thực địa, vào cuối 
những năm 1990, tôi đã tiến hành một chuỗi những 
điều tra và quan sát tại làng Hay về các phương thức 
lưu thông tài sản vật chất trong khuôn khổ của một hệ 
thống hỗ trợ lẫn nhau được gọi là “giúp đỡ”.  
Từ một quan điểm ngữ nghĩa, từ giúp đỡ hàm nghĩa 
chính xác tính chức năng kinh tế của một phương tiện 
được dùng để mang lại một sự ủng hộ về mặt vật chất 
(bằng tiền mặt hoặc hiện vật) đối với các nhóm gia 
đình khi họ phải đối diện với ba sự kiện phù hợp với ba 
thời kỳ quan trọng đánh dấu sự thay đổi tình trạng của 
cá nhân và sự biến chuyển của hộ gia đình: kết hôn, 
xây cất nhà cửa, tang lễ.
Trước hết, cần phải xác định rõ ở đây hai điểm quan 
trọng:
-  Hệ thống giúp đỡ chỉ tính trong phạm vi lưu thông 

tài sản trong khuôn khổ các quan hệ tương hỗ mà 
một hộ gia đình duy trì với những hộ gia đình khác 
sống gần hoặc xa nhà họ, vì đã loại trừ phần trao 
đổi hay quà tặng giữa những thành viên trong cùng 
một hộ gia đình.

-  Những món quà được tặng nhân dịp những sự kiện 
và lễ lạt điểm xuyết toàn bộ đời sống xã hội, tinh 
thần và nghề nghiệp của các cá nhân và của những 
thực thể tập thể (gia đình, phường hội) không được 
tính vào hệ thống giúp đỡ.

2.1. Tiếp cận hệ thống thông qua hai nghiên cứu 
trường hợp

Trong số mười hai trường hợp đã nghiên cứu có vấn 
đề hệ thống giúp đỡ, chúng tôi chọn phân tích ở đây 
hai trường hợp, vì chúng góp phần làm sáng tỏ toàn bộ 
hoặc một phần sự vận hành của hệ thống này.

1  Ví dụ thứ nhất về mạng lưới giúp đỡ được huy động 
khi gia đình ông Hạnh xây nhà năm 1995 với tổng số 
tiền đầu tư là 16 triệu đồng. Mạng lưới này được xem là 
“đơn giản” bởi lẽ sự kiện xây cất nhà đối với ông Hạnh 
là dịp đầu tiên mà ông trực tiếp được ở vào vị trí người 
thụ hưởng của hệ thống. Và sau đây là định nghĩa của 
ông Hạnh về hệ thống:

 “Thực tế là ngay cả khi chúng tôi gọi là “giúp đỡ” thì 
ai ai cũng đều biết rõ là mình nợ ai và nợ bao nhiêu 
bởi vì thế nào cũng có ngày phải trả nợ. Khi có việc 
lớn, không bao giờ người ta lại đến các nhà để nhờ 
giúp vì người ta đều rõ là những người mà trước đây 
mình đã từng giúp ắt sẽ đến đề nghị giúp mình.”

Bảng dưới đây là tổng hợp các thành phần khác 
nhau của mạng lưới giúp đỡ đã được huy động nhân 
dịp này.  

Bảng này xem ra hơi phức tạp, song điều đáng chú ý 
là vào thời điểm diễn ra cuộc phỏng vấn, ông Hạnh đã 
nắm rất rõ là ông nợ ai và nợ bao nhiêu, và nhất là vào 
dịp nào thì người ta đã tới giúp, mà những thông tin 
này lại không cần bất kỳ một sự ký kết nào.

Bảng n° 4 - Mạng lưới giúp đỡ của ông Hạnh: xây nhà

Giúp đỡ của ông Hạnh 
trước khi làm nhà

Ông Hạnh nhận giúp đỡ để 
làm nhà

Quan hệ của 
người cho với 
ông Hạnh

Tình hình của ông Hạnh trong 
mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau

Làm ma chồng : 30 kg 
gạo sau đó 40kg thóc

Bà Lâm : 70 kg thóc, sau đó 50kg 
thóc

Chị Nợ 50 kg thóc

Bà Xuất : 1 con lợn 30 kg Chị Nợ: 1 con lợn 30 kg
Làm nhà : 40 kg thóc Ông Hiếu: 40 kg thóc Họ hàng Cân bằng

Ông Quang: 20 kg thóc Họ hàng Nợ: 20 kg thóc
Ông Hợi: 200 000 đồng Họ hàng Nợ: 200 000 đồng
Ông Kết: 30 kg thóc Họ hàng Nợ: 30 kg thóc
Ông Hoạt: 20 kg thóc Họ hàng Nợ: 20 kg thóc
Ông Biền: 20 kg thóc Họ hàng Nợ: 20 kg thóc

Làm nhà : 40 kg thóc + 
1 con lợn (80 kg thóc) + 
10 cây tre

Ông Long: 50 kg thóc + 40 công 
giá 9 000 đồng/công

Hàng xóm Nợ: 40 x 9 000 = 360 000 đồng , 
50 kg thóc

Làm nhà: 20 kg thóc + 1 
con gà

Ông Rõ: 20 kg thóc + 1 con gà, 
sau đó 100 kg thóc

Bạn Nợ: 100 kg thóc

Làm nhà: 50 kg thóc Ông Việt: 50 kg thóc, sau đó 50 
kg thóc

Bạn Nợ: 50 kg thóc

Ông Tiến: 10 kg thóc Bạn Nợ: 10 kg thóc
Ông Hà: 100 000 đồng Bạn Nợ: 100 000 đồng

Làm nhà: 20 kg thóc Bà Lý: 20 kg thóc Bạn Cân bằng
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Từ một quan điểm định lượng, tổng số các khoản giúp 
đỡ đã nhận được nếu quy ra tiền mặt thì tương đương 
khoảng 2.1 triệu đồng, trong đó có 800.000 vốn là 
những khoản nợ từ trước và là phần những người vay 
giờ đem hoàn trả. Giá trị của sự giúp đỡ do vậy chiếm 
13% tổng số tiền đầu tư, một tỷ lệ đáng kể song lại 
không có vai trò cốt yếu đối với việc ra quyết định.

Trong bảng này, từ “sau đó” được dùng để chỉ sự giúp 
đỡ diễn ra trong hai thời điểm, với một hoặc hai ngày 
cách biệt, để nhấn mạnh tính kế tiếp của hai giai đoạn 
tạo nên mối quan hệ phụ thuộc mới được thiết lập. Đây 
là một yếu tố chủ yếu của hệ thống mà chúng ta sẽ 
còn quay trở lại bàn tiếp.

Chốt lại, từ tình trạng lúc đầu là chủ nợ, ông Hạnh đã 
thấy mình trở thành con nợ trong một mạng lưới phụ 
thuộc mở rộng gồm 14 đối tác.

2  Ví dụ thứ hai là trường hợp ông Vóc (55 tuổi) mà vị trí 
của ông đối với hệ thống giúp đỡ có thể được đánh giá 
là phức tạp, kết quả tất yếu của thâm niên của nhóm 
gia đình. Bảng dưới đây đem lại một cái nhìn tổng hợp 
về mạng lưới giúp đỡ gồm 22 quan hệ riêng biệt này. 
(xem bảng no 5)
So với trường hợp trước, mạng lưới này có ba điểm 
độc đáo.
Một mặt, so với tổng chi phí lo cho đám cưới (6 triệu 
đồng), những khoản giúp đỡ nhận được tính ra tiền 
mặt tương đương 1,8 triệu, bằng khoảng 30% tổng số 
tiền phải chi. Ngoài bình diện xã hội của hệ thống giúp 
đỡ, số tiền còn là một phần đóng góp đáng kể đối với 
việc tổ chức sự kiện này.
Khía cạnh thứ hai là tính chất tiền tệ hóa rõ rệt của hệ 
thống: gần 70% tổng giá trị của sự giúp đỡ mà ông 
Vóc nhận đã được chuyển thành tiền mặt bởi một số 
ít người, trong khi những khoản vay của ông ta, vốn 
chẳng mấy quan trọng, thì lại đều là hiện vật (gạo).
Cuối cùng, chúng ta thấy đáng chú ý là tầm quan 
trọng của sự từ chối. Ông Vóc đã từ chối đề nghị giúp 
thêm của sáu người trong số những con nợ của mình, 

do vậy đã hủy bỏ quan hệ phụ thuộc mà những người 
này mong muốn lật ngược, và đã từ chối sự giúp đỡ 
mới của ba đối tác tiềm năng. 
Một cách lô-gic, từ vị trí của một chủ nợ, sau ngày con 
trai cưới vợ, ông Vóc thấy mình ở tình trạng của con nợ. 
Nếu như số đối tác trong mạng lưới của ông Vóc là ổn 
định (12 người) thì thành phần của nó lại biến đổi sâu 
sắc: trong số 12 đối tác ban đầu, chỉ còn có bốn người 
là vẫn còn dính líu tới sự kiện này, trong khi việc từ chối 
những đề nghị giúp thêm và những đề nghị giúp đỡ 
mới đã cho phép trung tính hóa các quan hệ phụ thuộc 
mà tám cá nhân khác muốn khởi động hoặc tiếp tục. 
Như vậy, dù giữa các đối tác có thể ghi cam kết trong 
thời gian diễn ra sự kiện, diện mạo của toàn bộ mạng 
lưới được duy trì bởi từng cá thể trong các nhóm gia 
đình mang tính diễn tiến và linh hoạt vì nó dựa trên một 
nguyên tắc nhập/tách là cái chỉ cổ vũ ý chí của người 
cung cấp sự giúp đỡ và của người nhận chứ không 
phải toàn thể những thành viên tham gia. Tính linh hoạt 
này của các mạng lưới dựa trên tổng số những quan 
hệ đôi bên riêng biệt, gợi lại một cách chính xác sự vận 
hành của các nhóm đổi công.

2.2. Khung chuẩn mực và tính biến đổi của 
hệ thống

Các đặc tính hình thức: một hệ thống trao đổi 
không buôn bán

Từ một quan điểm chức năng, hệ thống dựa trên một 
nguyên tắc tương hỗ: việc trao tặng một tài sản đòi hỏi 
phần đổi lại với nó là sự trao lại một tài sản có một giá 
trị ít ra là tương đương, song điều này chỉ có thể diễn ra 
khi người nhận sự giúp đỡ đến lượt anh ta phải đối mặt 
với một trong ba sự kiện đã được nói tới ở trên. Nhận 
xét này cần được làm rõ bằng một sự đồng nhất hóa 
những đặc tính hình thức của hệ thống giúp đỡ, khi nó 
đặc biệt nhấn mạnh những đặc tính đã được các nhà 
dân tộc học ghi nhận như là biểu hiện cho các thiết chế 
quà tặng trong những xã hội khác nhau.

Bảng n° 5 - Tổng hợp mạng lưới giúp đỡ của ông Vóc: đám cưới con trai (tháng giêng năm 1997)

H u qu  c a s  gia t ng tình tr ng nghèo, nghiên c u c a chúng tôi ch  ra r ng, dù l a ch n
k ch b n nào thì c ng kéo theo s  gia t ng b t bình ng gi a khu v c nông thôn /thành th .
Chúng tôi c ng quan sát th y s  gia t ng b t bình ng gi a ng i lao ng có tay ngh  và 
ng i không có tay ngh . S  b t bình ng ây c o b ng ch  s  Theil, cho phép phân 
lo i theo hàm c ng nh ng ngu n khác nhau c a s  b t bình ng (n i sinh và ngo i sinh gi a
nông thôn/ ô th , ng i lao ng có tay ngh /lao ng không có tay ngh )

Tr 77 ph n c a Olivier Tessier 
B ng 4 : M ng l i giúp  ông H nh làm nhà 

Giúp  c a ông 
H nh tr c khi làm 
nhà

Ông H nh nh n giúp 
làm nhà 

Quan h  c a
ng i cho 
v i ông 
H nh

Tình hình c a ông H nh 
trong m ng l i ph
thu c l n nhau 

Làm ma ch ng : 30 
kg g o sau ó 40kg 
thóc

Bà Lâm : 70 kg thóc, sau 
ó 50kg thóc 

Ch  N  50 kg thóc 

 Bà Xu t : 1 con l n 30 kg Ch  N : 1 con l n 30 kg 
Làm nhà : 40 kg thóc Ông Hi u: 40 kg thóc H  hàng Cân b ng
 Ông Quang: 20 kg thóc H  hàng N : 20 kg thóc 
 Ông H i: 200 000 ng H  hàng N : 200 000 ng
 Ông K t: 30 kg thóc H  hàng N : 30 kg thóc 
 Ông Ho t: 20 kg thóc H  hàng N : 20 kg thóc 
 Ông Bi n: 20 kg thóc H  hàng N : 20 kg thóc 
Làm nhà : 40 kg thóc 
+ 1 con l n (80 kg 
thóc) + 10 cây tre 

Ông Long: 50 kg thóc + 
40 công giá 9 000 

ng/công

Hàng xóm N : 40 x 9 000 = 360 000 
ng , 50 kg thóc 

Làm nhà: 20 kg thóc 
+ 1 con gà 

Ông Rõ: 20 kg thóc + 1 
con gà, sau ó 100 kg thóc 

B n N : 100 kg thóc 

Làm nhà: 50 kg thóc Ông Vi t: 50 kg thóc, sau 
ó 50 kg thóc 

B n N : 50 kg thóc 

 Ông Ti n: 10 kg thóc B n N : 10 kg thóc 
 Ông Hà: 100 000 ng B n N : 100 000 ng
Làm nhà: 20 kg thóc Bà L : 20 kg thóc B n Cân b ng

 B ng 5: T ng h p m ng l i giúp  ông Vóc: ám c i con trai (tháng giêng n m 1997) 

Lúc u : Tình hình c a
ông Vóc tr c ám 
c i con trai 

Ti p theo : nh ng  ngh  giúp  ông Vóc  c i
con trai    

Ti p theo: Tình hình c a
ông Vóc sau ám c i
con trai 

3 ng i tr  n   Cân b ng (3)
6 ng i tr  n  sau ó  ngh  giúp thêm 
nh ng ông Vóc t  ch i

Cân b ng do t  ch i
(6)

Ch  n  cho 12 ng i
vay (m i ng i t  10 

n 20 kg thóc) 

3 ng i tr  n  sau ó  ngh  giúp thêm và 
ông Vóc ch p nh n

N  (3)

N  (7)10 ng i m i  ngh  giúp õ : ông Vóc ch p
nh n 7 và t  ch i 3 T  ch i quan h  (3)
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a) Việc sử dụng hệ thống gắn bó chặt chẽ với ba thời 
điểm mang tính quyết định (hôn nhân, xây nhà, 
tang ma) đánh dấu đường đời của một cá nhân và 
sự thay đổi trạng thái của nhóm gia đình. Xét theo 
khía cạnh này, xã hội địa phương không thỏa hiệp 
với chuẩn mực và điều này cho dù xét từ một quan 
điểm kinh tế thì có những dịp khác lại có thể áp 
dụng nguyên tắc này, vì đó là khi cần tới một khoản 
đầu tư lớn.

b) Việc giúp đỡ tạo nên dòng lưu thông các sản phẩm 
nông nghiệp (lợn, thóc, gia cầm, rượu, v.v..) được 
sản xuất ngay tại địa phương và được dùng phổ 
biến, mà các hộ gia đình xét về tiềm năng là đều có, 
trong khi việc tiền mặt hóa hệ thống mới chỉ diễn ra 
gần đây (từ đầu những năm 1990). Mục tiêu của sự 
lưu thông như vậy không phải là để có được những 
thứ hiếm hay những thứ không có tại địa phương 
mà là đem lại một sự hỗ trợ vật chất cho gia đình 
đang phải đối mặt với những khoản chi tiêu lớn.

c)  Tính chủ đích của việc chuyển giao ban đầu thường 
là sự việc người cho vay đến nhà người vay nợ để 
mang tới cho anh ta sự hỗ trợ của mình. Vì vậy, nếu 
hai sự chuyển giao hoàn toàn đồng nhất từ góc nhìn 
vật chất, thì sáng kiến, tức là lời đề nghị ban đầu, đã 
tạo ra trên thực tế một quan hệ không cân bằng tạm 
thời giữa hai đối tác tham gia vào sự trao đổi. 

d)  Người mang nợ luôn có sáng kiến về việc chuyển 
giao trở lại ngay khi đối tác tham gia trao đổi với 
anh ta phải lo liệu cho một trong số ba sự kiện 
đặc biệt. Đây là một nghĩa vụ mang tính nội tại của 
hệ thống.

e)  Phần đối xứng do người mang nợ đem hoàn trả 
hoàn toàn đồng nhất (cả về tính chất và số lượng) 
với khoản giúp đỡ mà anh ta đã nhận được trước 
đó: 10kg thóc để trả cho 10kg thóc. Do vậy, ở đây 
không đặt ra vấn đề đánh giá mức tương đương 
của phần đối xứng và do đó đã làm biến mất mọi 
khả năng có thể xảy ra sự bất bình hoặc mặc cả. 
Tuy nhiên, tài sản được hoàn trả lại không phải là 
chính thứ đã nợ lúc đầu, vì nó đã được dùng đến từ 
nhiều tháng hay nhiều năm trước đó rồi.

f)  Một cách lý tưởng thì việc hoàn trả phần đối xứng 
sẽ đi kèm với một sự giúp thêm. Song khác với 
thực tế quà tặng thêm, sự việc vốn gây sự chú ý 
lớn trong nghiên cứu dành cho quà tặng, việc giúp 
thêm này được tính toán như là một món nợ mới đối 
với người nhận nó. Do vậy nó đã tiếp tục kéo dài 
mối quan hệ phụ thuộc gắn kết hai đối tác với nhau 
bằng cách đảo chiều.

g) Phần bổ sung này thường được đặt tách biệt với 
phần trả nợ thực tế để nhấn mạnh tính kế tiếp của 
hai giai đoạn cấu thành mối quan hệ phụ thuộc mới 
được xác lập.

h) Thời gian kéo dài mối quan hệ trao đổi được xác 
định bởi tính chất của những sự kiện là những cái 
đòi hỏi sự giúp đỡ và sau đó là phần đối xứng được 
hoàn trả: không thể có chuyện trả nợ trước. 

Chính bởi những đặc tính này mà hệ thống giúp đỡ 
thể hiện cho phạm trù trao đổi không buôn bán chứ 
không phải phạm trù quà tặng, nếu như chúng ta áp 
dụng ở đây phương thức xác định ranh giới do Alain 
Testart đề xuất. Tác giả này cố gắng chứng minh cho 
sự nhầm lẫn vốn rất phổ biển giữa hai thể thức chuyển 
giao hoàn toàn khác biệt với nhau. Để làm việc này, 
ông đã thực hiện sự phân tích của mình dưới nhãn kính 
luật học, “tức là tính chính đáng của người chủ nợ đòi 
hỏi và nhận lại được phần đối xứng”.

Thuật ngữ mà dân làng sử dụng xét ở điểm này là rõ 
ràng: phần đối xứng được gọi là trả lại hay hoàn lại, và 
chỉ rất thi thoảng mới dùng từ giúp lại. Không bao giờ 
có chuyện dùng từ “cho”, theo nghĩa cho không, vì nó 
chỉ dành để chỉ việc trao tặng một món quà thực sự, 
tức là một sự chuyển giao không kèm yêu cầu phải có 
phần trả lại đối xứng dù người đem cho có mong mỏi 
hay đợi chờ.

Tính biến đổi của hệ thống: sự ra đời và chấm dứt của 
mối liên hệ phụ thuộc 

Diện mạo tổng quát của hệ thống này có thể được 
phân giải thành một sự kế tiếp nhau của những đơn 
vị thống nhất cơ sở của sự trao đổi mà mỗi đơn vị này 
tạo thành một thực thể được hoàn tất từ quan điểm của 
nguyên tắc tương hỗ. (xem Sơ đồ 4)

Thông lệ giúp thêm có vai trò giao diện giữa mỗi một 
đơn vị trao đổi cơ bản này và nó qui định việc tiếp tục hay 
cắt đứt mối quan hệ phụ thuộc giữa hai đối tác.
Trong thực tế, vận hành tổng thể đặt ra một số biến 
đổi có thể.
1.  Sự giúp đỡ ban đầu thường được đề xuất từ ảnh 

hưởng của người thụ hưởng là người đã khởi xướng 
một chuỗi những chuyển giao. “Thường thì” chứ 
không phải là “hoàn toàn” vì nhiều người dân trong 
làng đã giữ một thái độ thận trọng đối với cái được 
xem như là một chuẩn mực không thể xâm phạm 
đến. Họ khẳng định rằng nếu người hưởng lợi (B) 
của sự chuyển giao ban đầu hoàn toàn có ý trao 
phần đổi lại cho người thụ hưởng (A) và sẽ không 
bao giờ phải mang nghĩa vụ trả nợ, thì đôi khi chính 
người thụ hưởng tương lai là người sẽ đi trước một 
bước và đề nghị giúp đỡ. Người thụ hưởng như vậy 
đã sáp nhập vào quyết định đưa ra sự giúp đỡ của 
mình dù là một cách ngẫu hứng hay không với sự 
sai biệt về tuổi tác và quan hệ liên thế hệ với người 
nhận.

2.  Các thiết chế quà tặng và trao đổi khác biệt với 
nhau ở một khía cạnh chính yếu: có hay không khả 
năng từ chối một sự chuyển giao ban đầu. Từ chối 
một quà tặng sẽ bị xem như là một thái độ làm mất 
lòng người trao tặng. Ngược lại, từ chối một lời đề 
nghị giúp đỡ lại là một chiều kích cấu thành mối 
quan hệ mang tính trao đổi khi mà chỉ cần người 
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nhận được lời đề nghị nêu lý do cho sự từ chối 
của mình, và nếu được ta có thể nói là “giữ phép”. 
Trong trường hợp này, quan hệ họ hàng lại một lần 
nữa được một số người dân trong làng sử dụng như 
là tiêu chí quyết định khả năng có thể từ chối, tuy 
nhiên khả năng này lại không được quan niệm và 
sử dụng theo cùng một phương thức.

3.  Tính ưu trội mà hệ thống dành cho giá trị của quan 
hệ trao đổi so với giá trị sử dụng của tài sản được 
đem ra trao đổi không có nghĩa là quan hệ phụ 
thuộc lẫn nhau gắn kết hai đối tác được tái khởi 
động một cách triệt để do xuất hiện một sự giúp 
thêm. Do đó, chuỗi liên tiếp của đơn vị trao đổi cơ 
sở thứ hai và thậm chí là thứ ba không được xem 
như là một chuẩn tuyệt đối mà như là một thực tiễn 
lý tưởng. Trong nhiều trường hợp, quan hệ nợ nần 
kết thúc khi có sự hoàn trả phần đổi lại, hoặc bởi vì 
người hoàn trả đã không đề nghị một sự giúp thêm, 
hoặc bởi người thụ hưởng từ chối phần giúp thêm 
mà người ta đề nghị trao cho anh ta và như vậy là 
trên thực tế đã xóa bỏ quan hệ phụ thuộc. 

Xét đến cùng, nếu như hệ thống thừa nhận một mức 
độ linh hoạt nhất định, nhất là khi dành cho người 
nhận sự giúp đỡ tiềm năng quyền tự do từ chối quan 
hệ mang tính trao đổi mà anh ta được đề nghị, một khi 
bước qua ngưỡng này, tức là khi anh ta đã chấp nhận 
sự chuyển giao đầu tiên, những khả năng vi phạm 
khung chuẩn mực là những cái bị quy trách nhiệm 
nhiều nhất. Đến mức mà một số kinh nghiệm dàn xếp 
đã cho phép lách hệ thống, như là ông Quang giải 
thích về chuyện xây nhà của mình: 

 “Ông Lưu mang đến giúp đỡ tôi 200.000 đồng. 
Tôi đã nói với ông ấy là đã lo được đủ tiền. Thế là ông 
ấy bảo: “Nếu thế thì tớ cho cậu vay 200.000 đồng 
này, như thế cậu có thể trả lại tớ khi dỡ xong lạc chứ 
không phải đợi đến khi có việc lớn.” [và ông Quang 
kết luận] Như thế thì lại là khác hẳn, giúp đỡ là cho 
những việc lớn, lâu dài còn cho vay thì tôi trả lúc nào 
cũng được vì cái này thì chỉ phụ thuộc vào chuyện 
tôi thống nhất với ông Lưu. Nhưng đúng là tôi đã lo 
liệu đủ hết cả rồi.”1 

Lối dàn xếp này kiểm chứng một cách sâu sắc “sức 
mạnh” của sự trao đổi. Cùng một thứ tài sản được lưu 
thông vào cùng một thời điểm giữa cùng hai đối tác, 
được xem như có một giá trị khác đi tùy theo việc người 
trao và người nhận cùng quyết định thống nhất là giao 
dịch của họ sẽ cho vay hay giúp đỡ. Nếu là cho vay, thì 
đây là một giao dịch cá nhân về giá trị sử dụng của một 
tài sản mà các điều kiện cho vay và trả nợ (thời hạn, 
lãi suất) chỉ phụ thuộc vào thỏa thuận riêng giữa chủ 
nợ và con nợ. Còn trong trường hợp thứ hai, những 
chuẩn mực chi phối hệ thống lại thuộc về lĩnh vực trách 
nhiệm tập thể trong chừng mực chúng đề ra quy định 
và hệ thống hóa toàn bộ sự lưu thông của những tài 
sản thuộc về lĩnh vực giúp đỡ: với tên gọi này, xã hội 
địa phương có thể có thực hiện chính đáng một loạt 
những “quyền đánh giá” đối với sự trao đổi.

Khả năng đòi lại phần đổi lại

Như vậy ở đây đặt ra câu hỏi trung tâm về những 
phương tiện mà xã hội địa phương nắm giữ để cho 
những luật lệ này được tôn trọng, mà trước hết là khả 
năng đòi lại được phần đổi lại, tức là người cho vay có 
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khả năng phát huy giá trị của quyền anh ta có lại một 
tài sản đồng nhất với tài sản mà anh ta đã giúp đỡ từ 
một vài tháng hay một vài năm trước đó. 
Do đó nhất thiết phải tự vấn về những nghĩa vụ pháp 
lý và đạo đức là những điều khiến việc hoàn trả phần 
đối xứng có hiệu quả. Trước tiên là một nhận xét ban 
đầu: đối với mười hai trường hợp có vai trò của giúp 
đỡ mà tôi đã nghiên cứu sâu, trong tổng số 169 quan 
hệ mang tính trao đổi, không một ai trong số những 
người đã nói chuyện với tôi nói về chuyện nợ không 
được trả.
Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng là phần đổi lại đã 
không được hoàn trả do người mang nợ cố tình và 
rằng sự vi phạm này đã dẫn tới xung đột. Liệu người 
chủ nợ có thể trông cậy vào đâu để giành lại quyền 
của mình ?
a) Từ góc độ pháp lý thì anh ta không thể có hỗ trợ. 
b) Trong trường hợp của hệ thống “giúp đỡ”, những 

chuyển giao được thực hiện trong lĩnh vực cá nhân 
nhiều ngày trước dịp lễ lạt mà không hề có làm 
chứng nên không thể giúp chứng thực đã có trao 
đổi khi xảy ra trường hợp xung đột. 

Tuy nhiên, dù thiếu vắng cả hai khả năng đòi lại, xét 
cả về mặt pháp lý và tập thể, tôi không hề gặp một 
trường hợp vi phạm nào đối với chuẩn mực tương hỗ. 
Vì vậy, cần phải ghi nhận rằng nghĩa vụ trả lại phải có 
một bản chất khác.
Qua “giá trị” của việc giúp đỡ đã mang tới, cần phải 
hiểu trách nhiệm xã hội và tình cảm gắn liền với nó, và 
nó thể hiện trong hiện thực một “sức mạnh” đòi hỏi 
người nhận nó phải trả phần tương đương với nó hoặc 
thậm chí còn hơn thế. Nói rõ hơn là lộ ra chính cái bản 
chất của sự trao đổi, đó là quan hệ tương hỗ được tạo 
lập, mà trách nhiệm xã hội được nó truyền tải là độc 
nhất vì nó là sản phẩm của mối liên hệ đã có từ trước 
giữa hai đối tác trong cuộc. Ngoài chuyện là những tài 
sản được lưu thông, thì đó còn là dấu ấn của tình bằng 
hữu, của nghĩa vụ họ hàng hoặc quan hệ hàng xóm 
làng giềng thân thiện.

Và bởi vì các tài sản được trao đổi chỉ có một giá trị sử 
dụng bình thường, được đem ra dùng ngay khi chúng 
được mang tới, thì nghĩa vụ hoàn trả như vậy xuất phát 
từ một nghĩa vụ đạo đức mang tính nội tại gắn với sự 
chấp thuận của hai đối tác về nguyên tắc trao đổi. Do 
đó cần phải quan tâm tới bản chất của các mối liên hệ 
có vai trò kích thích nghĩa vụ đạo đức này, tức nghĩa 
vụ hoàn trả.

2.3. Sự trao đổi - nguồn sản xuất ra các mạng lưới 
xã hội 

Để nghiên cứu các hệ thống trao đổi lao động, tôi đã 
xác định bản chất của các liên hệ xã hội và gia đình giữ 
vai trò tập hợp các đối tác của mạng lưới giúp đỡ. Các 
dữ liệu được giới thiệu trong bảng dưới đây được rút 
ra từ 12 nghiên cứu trường hợp chi tiết về thành phần 
của mạng lưới giúp đỡ của từng nhóm gia đình được 
phỏng vấn, bao gồm trong đó tất cả là 169 quan hệ 
mang tính trao đổi. (xem Bảng 6)

Trước hết, ta nhận thấy các mối liên hệ trong trao đổi 
được thiết lập theo tỷ lệ tương đương giữa các cực mà 
một bên là “quan hệ họ hàng” và một bên là “hàng 
xóm láng giềng - bằng hữu”. 
Cấu trúc về thành phần của các mạng lưới này có giá 
trị cho mọi hệ thống giúp đỡ và hệ thống đổi công, 
một sự tương đồng khẳng định hai cực này chính là 
hai trục tạo nên cốt lõi của những quan hệ xã hội ở 
địa phương. Theo lối nói ở làng xã, việc giúp đỡ được 
xem như là lan rộng trong khuôn khổ quan hệ họ hàng 
(“anh em ruột, anh em họ giúp đỡ lẫn nhau”), và như 
vậy cho thấy trong thực tế một diện mạo rõ ràng ít tập 
trung hơn. Vì vậy, nếu tỷ lệ trao đổi tổ chức theo quan 
hệ ruột thịt có tính nổi trội, thì vai trò của quan hệ thông 
gia trái lại cũng đáng lưu ý (13%); đây là những minh 
chứng mới về mức độ hỗn hợp mà hệ thống quan hệ 
họ hàng chủ yếu theo bên chồng cho thấy. Mặt khác, 
trọng lượng của quan hệ họ hàng được cân bằng bởi 
sự tham gia tất yếu của các thành viên cùng thân tộc. 

Bảng n° 6 - Mạng lưới giúp đỡ: quan hệ họ hàng, làng xóm và tình bằng hữu B ng 6 
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Cuối cùng, đối nghịch với sự phong phú tương đối 
của các quan hệ họ hàng là hai nhóm hàng xóm láng 
giềng và bằng hữu, riêng nhóm bạn bè chiếm hơn một 
phần tư các quan hệ trao đổi.
Cũng như đổi công, hệ thống giúp đỡ phát triển trước 
hết trong nội bộ làng xã. Việc tham gia của người ngoài 
xã rất khiêm tốn (16%) và tập trung vào những quan hệ 
“thông gia” mà nó là thành phần chính. Tuy nhiên, tính 
song song được thiết lập giữa hai hệ thống lại chỉ có 
ý nghĩa ở cấp độ quan hệ của làng xã với bên ngoài: 
trong nội bộ làng xã, các mạng lưới phát triển theo 
cách khác biệt. Trong trường hợp tương trợ việc nông, 
các đối tác của các mạng lưới chủ yếu tự tổ chức với 
nhau theo xóm. Các mạng lưới giúp đỡ thể hiện một 
diện mạo không gian ít rõ nét hơn, tức là khuyếch tán 
trong không gian làng xã. Vị trí ưu tiên hàng đầu của 
xóm được điều hòa bởi sự mở rộng các mạng lưới ra 
bên ngoài đường biên của nó, nhất là hướng tới bạn 
bè hay những người bà con sống rải rác trong làng xã 
hay sống ở ngoài làng.
Phần khiêm tốn của lĩnh vực nghĩa vụ do đó để lại một 
vị trí đáng kể cho cực đối lập với nó, tức là sự tham 
gia tự nguyện. Điều này được phản ánh qua tính biến 
động về thành phần của các mạng lưới. Do đó, mỗi 
một mạng lưới là : 1. duy nhất bởi hình thức, phạm vi 
cũng như thành phần của nó; 2. biến đổi trong không 
gian và thời gian: mạng lưới biến đổi qua quá trình thực 
hiện các chuyển giao; 3. được kiểm soát một phần bởi 
hai đối tác.

2.4. Quan hệ tương hỗ: chu trình mở và liên thế hệ

Việc tham gia vào hệ thống giúp đỡ với vai trò người 
cung cấp sự giúp đỡ về tiềm năng là có hiệu quả trong 
suốt vòng đời của nhóm gia đình, bởi lẽ nhóm gia đình 
chỉ có thể hưởng lợi từ hệ thống khi đến lượt mình phải 
đối mặt với một trong số ba sự kiện liên quan.

Ví dụ, ông Hạnh (xem phần trên, nghiên cứu trường 
hợp thứ nhất) trước khi xây nhà là một chủ nợ: tóm lại, 
ông đã chuẩn bị trước cho sự gia nhập của mình vào 
hệ thống như là người hưởng lợi, bằng cách tự đặt 
mình từ trước vào vị trí là chủ nợ đối với năm đối tác. 
Lô gic về tính liên tục này thậm chí bắt rễ trước khi đôi 
vợ chồng trẻ ra ở riêng, thông qua trung gian là cha mẹ 
họ là những người đã lo tổ chức đám cưới và sau đó lo 
cho họ ra ở riêng.
Quan hệ dính líu này còn tiếp tục cho đến khi qua đời 
vì đám ma là dịp để người ta đến giúp đỡ và hoàn trả 
nợ nần cho vợ hoặc chồng của người quá cố hoặc, 
nếu người vợ hay chồng này cũng đã qua đời trước, thì 
trả cho con cháu trực tiếp của ông ta hoặc bà ta. Giai 

đoạn cuối cùng này của lô gic về tính liên tục đã được 
chị Nành mô tả qua những lời sau:

 “Khi tổ chức đám cưới cho bốn cậu con trai, chúng 
tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ song chúng tôi 
đã trả nợ dần dần. Bây giờ chúng tôi đã cao tuổi và 
chẳng còn cần gì nữa. Song chúng tôi vẫn tiếp tục 
giúp đỡ người khác. Tôi không biết chính xác là ai vì 
ông Cương [tức chồng chị Nành] lo những chuyện 
đó [trả lời cho câu hỏi, tại sao anh chị vẫn tiếp tục 
giúp đỡ những người khác?]. Vì thế mà Tiến [con 
trai cả] sẽ yên tâm phần nào khi phải lo liệu ma 
chay cho tôi… vì chắc chắn là tôi sẽ là người ra đi 
sau cùng!”1

Như vậy, liệu có phải là đúng đắn khi nói về một chu 
trình mở vì ở đây tài sản được lưu thông liên tục chứ 
không hề bị đứt đoạn: các bậc cha mẹ lo liệu cho hai 
sự kiện quan trọng cho phép con cái của họ tạo lập gia 
đình riêng, và con cái lại lo liệu việc sang thế giới bên 
kia của cha mẹ mình, những liên hệ phụ thuộc phân 
nhánh ra trên hai thế hệ. Do đó chúng ta có thể tóm tắt 
diễn tiến của tình hình nhóm gia đình đối với hệ thống, 
dưới hình thức một sơ đồ. (xem Sơ đồ 5)

Sự trình bày này chủ yếu chỉ mang tính hình thức: tuy 
nhiên nó đã cố gắng tổng hợp những giai đoạn như đã 
được mô tả. Trong giai đoạn đầu, đám cưới và sau đó 
là việc ra ở riêng của đôi vợ chồng trẻ không khiến họ 
trực tiếp tham gia vào trong hệ thống giúp đỡ vì chính 
cha mẹ bên chồng đảm nhận việc này. Trong những 
năm đầu tiên của đời sống vợ chồng, nhóm gia đình 
từng bước tham gia vào hệ thống song chỉ phát triển 
một mạng lưới quy mô hạn hẹp. Việc xây cất một căn 
nhà tiện nghi hơn, là điều thường diễn ra trước lễ cưới 
của người con cả, tạo nên sự đứt đoạn rõ nét hơn cả: 
từ một vị trí trung tính hay một chủ nợ nhỏ, nhóm gia 
đình rơi vào tình trạng một con nợ trong một mạng lưới 
mở rộng. Thời gian cần thiết để tái lập thế cân bằng sẽ 
còn kéo dài hơn khi chi phí cho việc xây cất nhà cửa 
thường là khoản chi phí cao nhất mà nhóm gia đình 
mang nợ trong toàn bộ chu trình. Sau đó, tùy theo mức 
độ của những sự kiện đặc biệt khác, những dao động 
của đường cong, thể hiện cho trạng thái phụ thuộc của 
nhóm đối với hệ thống, sẽ có xu hướng giảm bớt độ 
lớn và/hoặc xê dịch nhanh hơn về phía trên, các hộ gia 
đình tham gia vào một mạng lưới trao đổi phức tạp là 
nơi mà cùng một lúc và kế tiếp nhau họ ở vào tình trạng 
của con nợ và chủ nợ. Nói cách khác, nhóm gia đình 
càng tiến nhanh trong khuôn khổ vòng đời của mình 
bao nhiêu thì tổng giá trị của những giúp đỡ mà nhóm 
gia đình đã nhận và đã đầu tư sẽ nhanh chóng cân 

1 Phỏng vấn thực hiện ngày 19/09/1996.
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Sơ đồ 5: Chu trình thiết lập nhóm gia đình: tình hình trong hệ thống giúp đỡ

bằng để đi tới chỗ trở thành giá trị dương. Cuối cùng, 
một khi người con út lập gia đình thì nhóm gia đình sau 
một vài năm sẽ ở vào vị trí trung tính hoặc chủ nợ, sự 
cân bằng được tái lập hoàn toàn khi tổ chức lễ tang cho 
chủ hộ hoặc cho vợ (hoặc chồng) của chủ hộ.

2.5. Hình thức phái sinh của hệ thống giúp đỡ: 
quà tặng không cần sự qua lại như mong đợi

Những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất đặt ra 
một vấn đề với môi trường xã hội trực tiếp xung quanh 
họ: họ là phần gắn kết của xã hội địa phương gồm họ 
hàng, hàng xóm và bạn bè, song sự hội nhập của họ 
vào trong các mạng lưới giúp đỡ lại mang một nguy 
cơ kinh tế cho các đối tác tiềm năng của họ, những 
người này cho rằng thiệt hại kinh tế có thể là quá cao 
và do đó thích sử dụng một giải pháp thay thế khác. 
Khi những hộ gia đình này đối mặt với một trong số ba 
sự kiện quan trọng, thì mọi người tham gia vào một sự 
huy động lớn xét về số lượng quà tặng song lại có giá 
trị thấp: vài cân gạo, chè, một con gà....
Nguyên tắc là một quà tặng không có phần đổi lại 
được mong đợi, có nghĩa không buộc phải tính chuyện 
có quà tặng lại. Đây là một một hình thức “biến thể” 
hay “được dàn xếp” của hệ thống giúp đỡ mà ta không 
nên nhầm lẫn với những món quà tặng bằng tiền mặt 
mà tất cả các chủ hộ gia đình khi đến dự tiệc cưới hay 
viếng đám ma đều đưa cho cha mẹ của cô dâu chú rể 
hoặc vị chủ tang lễ. Những giải thích của chị Minh cho 
phép tiếp cận trạng thái tinh thần chi phối tầm mức của 
tình đoàn kết được toan tính này:

 “Song cũng có những người rất  nghèo trong thôn 
như anh Khương [cùng họ] hay chị Xuân. Khi làng 
nước đến giúp đỡ thì không tính gì đến chuyện được 
trả nợ. Như khi đám cưới của con gái anh Khương 
và con gái chị Lịch, cả hai đều đến hầu hết mọi nhà 
trong thôn để xin được giúp đỡ 20 cân thóc hoặc 
20-30.000 đồng. Song phần lớn nhà nào cũng đưa ít 
hơn, chỉ 5 cân thóc hoặc 10.000 đồng, nhưng mà là 
“cho” chứ không phải là “giúp” vì mọi người đều rõ 
là họ không thể trả nợ được. Và khi họ tổ chức đám 
cưới, dù không có cỗ bàn gì nhưng bà con vẫn đến 
rất đông. Đám cưới của Biển [cùng họ] cũng vậy, 
cũng chẳng có cỗ cưới nhưng mà gần như cả đội 
[đội số 12] đều đến và cùng đi sang bên Thái Ninh 
để đón dâu.”1

Nếu như chị Minh chú ý không lẫn lộn về mặt từ ngữ 
giữa giúp và cho, thì đó là vì sự khác biệt này rất quan 
trọng, khi mỗi một từ đánh dấu một phương thức lưu 
thông tài sản và một dạng quan hệ trao-nhận. Từ thứ 
nhất bao hàm một nguyên tắc tương hỗ và một sự bất 
cân bằng tạm thời trong quan hệ, trong khi vẫn ngầm 
thừa nhận rằng hai đối tác đủ gần nhau xét về góc độ 
kinh tế và xã hội để có thể cùng tham gia vào một sự 
phân hoạch, đó là trao đổi. Còn từ thứ hai thì nhấn 
mạnh tính bất xứng, từ chối quan hệ phụ thuộc lẫn 
nhau, và nhấn mạnh về tính ưu trội không thể tiếp cận 
được của người trao khi anh ta loại trừ quyền hoàn trả 
của kẻ nhận.
Nói cách khác, hệ thống giúp đỡ do bản chất của nó 
đã tiềm ẩn một quan hệ kép của tình đoàn kết và thế 

1 Phỏng vấn thực hiện ngày 10/08/1996.
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ưu trội tạm thời1 là điều mở ra một loạt những khả năng 
chiến lược và vị thế không những cho người cung cấp 
sự giúp đỡ mà cho cả người nhận nó. Việc nhận cho 
phép người thụ hưởng trở thành thành phần gắn kết 
của một mạng lưới trao đổi, là điều sẽ tạo nên một 
dạng “phân xử” nhất định, và cho phép anh ta đạt 
được một vị thế xã hội và kinh tế khiến anh ta không 
còn khác biệt so với những người còn lại của nhóm địa 
phương; đây chính là điều mà quà tặng không kèm sự 
tương hỗ được mong đợi cố gắng tránh né khi phương 
thức này khiến cho người được tặng đứng ở ngoài 
những chu trình mang tính chuẩn mực. M. Douglas đã 
không nói điều gì khác hơn khi bà nhận thấy “Điều tồi 
tệ trong cái tạm gọi là quà tặng không mất tiền mua này, 
đó chính là ý muốn của kẻ trao là không nhận lại một 
món quà từ người nhận” (Douglas, 1989).
Một cách dùng thuật ngữ quan trọng chính xác nhắc 
lại rằng thời điểm và các cử chỉ của sự trao đổi hay tặng 
quà là những yếu tố chủ yếu giúp ta hiểu rõ về mặt xã 
hội các hệ thống chuyển giao tài sản, dù bất kỳ tài sản 
nào. Khi trao tài sản, người cho chú ý sử dụng từ “giúp” 
chứ không phải là từ “cho” ngay cả khi hai bên đều 
rõ là tài sản được lưu thông theo một chiều duy nhất, 
rằng đây là một món được đem cho mà không hề có 
sự mong đợi về tính tương hỗ. Sự cẩn trọng về mặt ngữ 
nghĩa này cho phép che dấu những thể hiện bề ngoài 
và trong một khoảng thời gian đưa ra cho người nhận 
cái ảo tưởng về một chuẩn mực kinh tế-xã hội.
Như vậy, các hộ gia đình xét về mặt kinh tế là “bấp 
bênh” hoặc những người có nguy cơ trở thành như 
vậy, tự tổ chức hệ thống hỗ trợ riêng của họ, một hệ 
thống mang tính từ thiện. Hệ thống này có thể được 
thu nhận như tình đoàn kết được áp đặt trong một xã 
hội địa phương là nơi mà cả đến những sự kiện và cử 
chỉ nhỏ nhặt nhất của các bên tham gia cũng đều bị 
đem ra dò xét và đánh giá. Khi nhấn mạnh đến hai 
lần là “bà con vẫn đến rất đông” và sau đó là “gần 
như cả đội đều đến”, chị Minh đã chỉ rõ cái nghĩa vụ 
đoàn kết chân thành hay mang tính bắt buộc, được thể 
hiện dưới sức ép của cái nhìn đánh giá của người đời. 
Một hộ gia đình mà từ chối thuận theo trong khi môi 
trường xung quanh lại cho gia đình này có khả năng, 
thì nghiễm nhiên hộ này sẽ bị cho vào tình trạng tế nhị, 
tất sẽ phải hứng chịu sự phê phán và bất đồng từ một 
cơ thể xã hội tìm thấy khả năng thể hiện sự thống nhất 
của nó, trong những dịp có vẻ vô tư này. Sự giúp đỡ 
miễn phí thực ra chỉ là cái bề ngoài: nếu như lưu thông 
tài sản xét về mặt vật chất là theo một chiều duy nhất, 
thì ở một chừng mực, người trao tặng sẽ nhận lại sự 
ghi nhận của xã hội địa phương, một thứ thặng dư về 
tên tuổi và uy tín.
Cuối cùng, cần phải thừa nhận rằng bộ máy đoàn kết 
được hình thức quà tặng này tạo nên không hề hướng 

tới một sự cải thiện cho tình trạng bấp bênh về mặt 
kinh tế mà một số hộ gia đình phải đối mặt. Cũng như 
hệ thống giúp đỡ, nó che phủ cùng một khu vực hạn 
hẹp và cho phép những người nghèo nhất có thể gắn 
một phần tối thiểu yếu tố hội hè vào những giai đoạn 
lớn trong vòng đời của họ, nhờ vậy đem lại cho họ ảo 
tưởng là không bị cho ra ngoài lề các mạng lưới xã hội 
dựa trên trao đổi, trong khi họ vốn là như vậy.
Để đối mặt với những nhu cầu đời sống thường nhật, 
song song với sự giúp đỡ đúng thời điểm và nhỏ giọt 
đầy khôn khéo này, các gia đình khó khăn nhất không 
còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vay nặng lãi, khi 
mà khả năng vay tín dụng đối với họ là bất khả do 
không có đủ nguồn thế chấp. Vì thế, những gia đình 
này rơi vào trong những mạng lưới phụ thuộc theo 
kiểu người nhà, điều khiến họ bị cuốn vào vòng xoáy 
ốc của tình trạng bần cùng hóa và nợ nần, và như vậy 
lại đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình họ bị 
gạt ra ngoài lề. Đối trọng lại hệ thống giúp đỡ là cái 
truyền tải một hình ảnh hỗ trợ lẫn nhau được mở rộng 
từ một mạng lưới rộng lớn những quan hệ phụ thuộc 
lẫn nhau, sự tồn tại của lệ cho vay nặng lãi (với mức lãi 
suất có thể lên tới 30 à 40% / 2 tháng) cho thấy điều 
hoàn toàn ngược lại, đó là một xã hội địa phương bị 
thiếu hẳn tình đoàn kết. Tuy nhiên, đây vẫn là cùng một 
làng xã với chính những người dân làng đó.

Kết luận

Hệ thống giúp đỡ đem lại cho các nhóm gia đình một 
phần phương tiện cần thiết giúp cho quá trình phát 
triển cũng như tái sản xuất của họ, và mở rộng hơn là 
cho sự phát triển và tái sản xuất của xã hội địa phương 
trong tổng thể của nó. Để trong nhiều năm ròng có thể 
đi ăn cỗ cưới, cỗ đào móng... đây rõ ràng là một yếu tố 
góp phần cắt đứt tính đơn điệu thường nhật, tạo ra các 
không gian của giao tiếp xã hội và giải trí. 
Tuy nhiên, sẽ là ảo tưởng khi chỉ nhìn thấy ở đây sự 
thể hiện của tình đoàn kết gia đình và làng xã hay phát 
hiện ra ở đây những dấu tích cuối cùng của các quan 
hệ kinh tế-xã hội trước kia vốn dựa trên các phương 
thức sản xuất và tiêu dùng mở rộng. Là công cụ điều 
tiết xã hội và kinh tế trong chừng mực nó tạo điều kiện 
và khuyến khích những khoản chi tiêu phô trương để 
tương xứng với cái điều mà xã hội địa phương khẳng 
định là cần phải như vậy, trong khi vẫn duy trì các 
nhóm gia đình trong những mạng lưới địa phương phụ 
thuộc lẫn nhau thì trong một số trường hợp, nó lại thực 
sự là một công cụ của sự loại trừ. Bởi tất cả những lý 
do trên, việc sử dụng công cụ này được hệ thống hóa 
và khuôn lại một cách chặt chẽ ở ba thời điểm mang 
tính quyết định (các giai đoạn chuyển tiếp) đánh dấu 
đường đời của cá nhân và của hộ gia đình.

1 M. Godelier nhấn mạnh tính hai mặt của quan hệ kép này: “quà tặng kéo những chủ sự xích lại gần nhau vì nó được chia sẻ 
và lại chia tách họ ra về mặt xã hội vì nó khiến cho người này trở thành kẻ chịu ơn của người kia” (Godelier, 1997: 21). 
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3. Hệ thống trao đổi và mạng lưới xã hội
Trong các hệ thống khác nhau đã được nghiên cứu, 
những mối liên hệ trong sự trao đổi được thiết lập 
ngang bằng tương đương giữa các cực của một bên 
là “quan hệ họ hàng” và một bên là “hàng xóm láng 
giềng - bằng hữu”. Sự đồng dạng này nhấn mạnh rằng 
hai cực này chính là hai trục định ra cốt lõi của những 
quan hệ xã hội ở địa phương.
Các hình thức trao đổi đặc biệt ngầm định hai đối tác: 
đó là tổng số các quan hệ đôi bên riêng biệt tạo ra ở 
cấp độ hộ gia đình một mạng lưới trao đổi độc nhất bởi 
hình thức, phạm vi cũng như thành phần của nó. Trong 
những điều kiện này, hộ gia đình thường đồng thời là 
chủ nợ trong quan hệ với một đối tác trong mạng lưới 
của nó và lại là con nợ của một người khác, và trong 
suốt cuộc đời của mình, hộ gia đình vừa đồng thời là 
chủ nợ cũng như con nợ đối với cùng một đối tác.
Vì vậy, không thể thiết lập bất kỳ một thứ hạng tôn ti 
nào ở giữa những mạng lưới như vậy, bởi lẽ cấu trúc 
bề ngang của nó chỉ tạo ra một gò ép rất nhỏ, thậm 
chí là không có, đối với những cá nhân là những người 
lần lượt ở trong một quan hệ không cân bằng tạm thời, 
trong một tình huống nợ nần lẫn nhau mang tính tích 
cực. Nói cách khác, cấu trúc dễ linh hoạt và mang tính 
diễn tiến này ở đây là một cái khung đã được xác định, 
tức là nó nổi lên từ những tương tác và tự thân nó thì 
không thể tạo ra những tương tác mới. Diện mạo này 
ngược lại với diện mạo của những mạng lưới mang 
tính tôn ti là nơi mà vị trí “trung tâm” do một cá nhân 
nắm giữ đem lại cho anh ta trên thực tế những đặc ân 
về mặt địa vị và kinh tế là những cái mà các thành viên 
khác không thể đòi hỏi, trong chừng mực nhân vật chủ 
chốt này thấy mình ở giao diện giữa các chủ thể xã hội 
là những người tự họ lại không hề gắn kết với nhau.
Trong chừng mực mà quan hệ trao đổi không củng cố 
tính bề trên của người trao, thì phải thừa nhận rằng việc 
thiết lập và duy trì các mạng lưới giao tiếp xã hội nằm 
ở tâm điểm của các hệ thống trao đổi, dù đó là trao 
đổi của cải hay thời gian làm việc, và rằng mục đích 
đầu tiên của chúng là tạo ra và duy trì các mối dây liên 
hệ. Do đó, trong trường hợp đổi công nhà nông, việc 
mà sự tương hỗ trở lại mau chóng được thực hiện sau 
khi có sự giúp công ban đầu và phần đổi lại thường là 
chính những công việc đồng nhất với công việc trước 
đây đã được làm công giúp đã tước bỏ mọi tính duy lý 
kinh tế-kỹ thuật đối với việc trao đổi lao động.

Lô gic tương tác thuần khiết này giữa con người với 
nhau đem lại sự tán thành cho câu hỏi mà Godelier đặt 
ra1, khi mà tiếp ngay sau việc trao quà tặng là việc tặng 
lại, khiến cho người trao tặng lúc đầu nhận lại cùng 
một thứ như anh ta vừa trao đi: “Ngay khi được trao là 
được trả, liệu đây có phải là những món quà tặng phi 
lý?”. Và tác giả đã nhận thấy rằng nếu như thông lệ này 
có thể là thái quá đối với một nhà quan sát bên ngoài, 
thì “hai quan hệ xã hội đồng nhất, nhưng theo hai nghĩa 
đối nghịch, đã được tạo ra và cái này kéo theo sau cái 
kia, do đó kết nối hai cá nhân hay hai nhóm trong một 
quan hệ phụ thuộc lẫn nhau”.
Cuối cùng, các hệ thống được mô tả ở đây thể hiện 
trước hết như là những công cụ phục vụ cho trò chơi xã 
hội mà nhóm gia đình tham gia duy trì. Trong cái xã hội 
này vốn được đặc trưng bởi một sự chia cắt chằng chịt 
trong lĩnh vực kinh tế xã hội và là nơi mà sự thống nhất 
gia đình hạt nhân (gia đình đơn giản) giữ vai trò thống 
trị, dệt nên và duy trì những liên hệ là một vấn đề cốt tử 
đối với sự gắn kết của nhóm xã hội trong tổng thể của 
nó cũng như đối với sự khẳng định cho bản sắc riêng 
của mỗi nhóm gia đình nói riêng.
Tôi xin cám ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
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Trao đổi…
	 Stéphane	Lagrée

Xin cám ơn Olivier Tessier đã cung cấp những tấm 
bản đồ, bức ảnh và sơ đồ này. Và cũng xin cảm ơn 
ông đã khiến cho những người nông dân mà ông 
đã gặp và trao đổi bên bờ ruộng bày tỏ bằng lời về 
những mảnh đời khác nhau – một điều rất hiếm xảy 
ra. Olivier Tessier cũng đã giúp chúng ta thấy rõ tính 
ưu việt của phương pháp tiếp cận xã hội. 

Tôi xin nhường lời cho quí vị. Tôi nghĩ rằng quí vị 
hẳn sẽ có nhiều ý kiến phản hồi về những vấn đề 
đã được trình bày. 

	 Rémy	Bour,	Trung	tâm	nghiên	cứu	đô	thị	và	phát	
triển	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh	
Trước hết, tôi xin được cảm ơn Olivier Tessier vì bài 
phát biểu rất thú vị của ông. Câu hỏi của tôi liên 
quan tới vấn đề thừa kế. Khi một người mất đi thì 
công nợ của người ấy có để lại cho con cháu họ 
không ? Để lại cho ai? Có phải là con trai cả không? 
Hay cả gia đình? Liệu có thể phân biệt giữa việc làm 
chung, làm giúp, làm hộ cho người khác với quà 
tặng, làm từ thiện vào những dịp đặc biệt không?
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	 Olivier	Tessier
Công nợ đúng là được truyền lại cho người còn 
sống. Hệ thống này có tính chất mở, tang lễ do 
con cái đứng ra lo liệu. Nếu bố mẹ là người đã giúp 
người khác thì con cái họ sẽ nhận được sự giúp đỡ 
từ những người đã “nợ” bố mẹ họ. Cơ chế này được 
áp dụng ngay trong việc tổ chức đám tang. Có thể 
nói đám tang là dịp để nhận lại sự đền ơn của những 
người đã được bố mẹ giúp đỡ. Đúng là có một hệ 
thống truyền nợ từ thế hệ này sang thế hệ sau. 

Về vấn đề đổi công, tôi đã không có cơ hội nghiên 
cứu về vấn đề này vì quá trình đổi công thực tế diễn 
ra trong ít ngày và “nợ” được hoàn trả trong một thời 
gian rất ngắn, thường là ngay ngày hôm sau. Nhưng 
một lần nữa, đây là một món nợ tích cực, trước hết 
là một món nợ mang tính xã hội. ở đây không phải 
là mối quan hệ chủ/khách mà trong một hệ thống 
quan hệ họ hàng gần gũi trong đó người ta chia 
sẻ gánh nặng công việc, chứ không phải quan hệ 
khách chủ.  

	 Rémi	Bour
Liệu có tồn tại một thứ hợp đồng bất thành văn giữa 
các gia đình không?

	 Olivier	Tessier
Không có hợp đồng nào cả. Chính tổ chức xã hội 
ở địa phương đã khiến cho mạng lưới được hình 
thành và mở rộng. Nhiều chị em nông dân giải thích 
với tôi là họ biết ai sẽ đề nghị họ cùng làm : họ biết 
là mỗi năm vào mùa gặt, chị (em) dâu của họ sẽ đến 
gặp họ. Họ đã đoán biết trước lời đề nghị. Hệ thống 
này khá ổn định. Ngược lại, đối tượng trao đổi có thể 
thay đổi vì có sự hoán đổi. Sự ổn định của đối tượng 
chỉ có được khi người ta hiểu rõ đối tác của mình.  

	 Stéphane	Lagrée
Tôi xin đề nghị là cử tọa có thể đặt hai hoặc ba câu 
hỏi liền một lúc, sau đó diễn giả sẽ trả lời, như vậy 
diễn giả có thể sắp xếp các câu trả lời một cách 
hợp lý hơn. 

	 Lê	 Văn	Năm,	 Trung	 tâm	nghiên	 cứu	đô	 thị	 và	
Phát	triển	thành	phố	Hồ	Chí	Minh
Tôi nghĩ rằng cần phải nghiên cứu thêm nhiều nhân 
tố khác, chẳng hạn như khái niệm tương đương khả 
năng. Trong xã hội nông nghiệp nông thôn, phụ nữ 
biết rõ nhiệm vụ của mình và việc đồng áng như 
cấy, gặt. ở đây cần phải nói tới kỹ năng. Ở các tỉnh 
miền Nam cũng đã từng có hiện tượng đổi công 
nhưng ít lâu nay khi sản xuất nông nghiệp sử dụng 
các phương tiện kỹ thuật hiện đại hơn, phương thức 
này ít được áp dụng. Quá trình công nghiệp hóa 
nông nghiệp ở miền Nam đang hạn chế hình thức 
đổi công này.  

	 Phạm	Thái	Quốc,	Viện	Kinh	tế	và	Chính	trị	thế	
giới
Ông đã vẽ nên một bức tranh đẹp về văn hóa nông 
thôn Việt Nam.

Trong phần trình bày, ông đã nêu lên hai cực, đó là 
quan hệ láng giềng và quan hệ họ hàng. Nhưng tôi 
nghĩ rằng cần phải bổ sung thêm quan hệ thông 
gia giữa hai gia đình. Kinh tế thị trường phát triển 
ở Việt Nam, lực lượng lao động có thể huy động 
nhiều hơn. Điều đó đã hạn chế hình thức trao đổi. 
Cơ cấu nông thôn cũng đã thay đổi, người dân nông 
thôn không chỉ làm nghề nông : họ cũng ra làm 
việc ở thành phố, làm nhiều công việc khác. Người 
ta thường chỉ áp dụng phương thức đổi công vào 
những dịp đặc biệt. 

Tôi nghĩ rằng kinh tế thị trường phát triển đã góp 
phần vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam nhưng nó 
cũng ảnh hưởng đến những đặc trưng xã hội của 
cuộc sống nông thôn. 

	 Nguyễn	Thị	Văn,	Viện	Xã	hội	học
Tôi cũng muốn đóng góp một vài bình luận cho bài 
tham luận vừa được trình bày. Thứ nhất, liên quan 
đến việc giúp đỡ nhau trong nông nghiệp và đổi 
công, các nghiên cứu về lĩnh vực này tại Việt Nam đã 
cho thấy trước đây đất nông nghiệp thuộc sở hữu cá 
nhân, sau đó trở thành tài sản của hợp tác xã. Tình 
hình ở miền Nam khác với miền Bắc. Ở miền Bắc, 
các thành viên làm việc theo chỉ đạo của hợp tác 
xã và việc đổi công là cần thiết vì đất đai được phân 
cho từng gia đình tùy theo lực lượng lao động trong 
nhà.Việc đổi công và hỗ trợ lẫn nhau trong công 
việc đồng áng đã phát huy tác dụng trong thời gian 
từ những năm 70 đến đầu thập niên 90. Nghiên cứu 
của ông liên quan đến giai đoạn cuối những năm 
90 tại môt tỉnh miền trung du. Liệu có sự khác biệt 
nào giữa các tỉnh miền núi và đồng bằng không? 
Tôi cũng đồng ý với Phạm Quốc Thái khi anh nhấn 
mạnh rằng việc phân công lao động và các hình 
thức làm giúp, hỗ trợ nhau trong sản xuất đã thay 
đổi nhiều. Hiện tượng di dân ra thành phố gia tăng. 
Số người lao động trong gia đình giảm, nhiều đàn 
ông và phụ nữ ra thành thị tìm việc. Tôi tự hỏi liệu 
việc đổi công đặc biệt vào thời điểm cấy và gặt có 
tiếp tục được áp dụng không. Những người làm việc 
ngoài thành phố có trở về làng không? Nghiên cứu 
này đã được thực hiện cách đây 10 năm, liệu ông 
có ý định thực hiện một nghiên cứu mới để so sánh 
tình hình không?  

	 Lưu	Bích	Ngọc,	Trung	tâm	dân	số,	Đại	học	Kinh	
tế	quốc	dân	Hà	Nội
Các vấn đề được nêu lên trong nghiên cứu rất hay, 
đặc biệt là những khái niệm về tương hỗ. Các khái 
niệm này tồn tại trong các cộng đồng làng xã và 
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rộng hơn liên quan đến cách nghĩ ở Việt Nam. Điều 
đó cũng có ở thành phố. Một số khía cạnh có thể 
liên quan đến tham nhũng. Làm thế nào có thể xác 
định được đó có phải là tham nhũng ? Điều đó rất 
khó đánh giá. Cần phải xem xét những đặc trưng 
văn hóa của đất nước.  

	 Hoàng	Xuân	Trường,	Trung	tâm	nghiên	cứu	và	
phát	triển	hệ	thống	nông	nghiệp
Tôi xin cảm ơn tác giả về bài tham luận của ông. Tôi 
sinh ra và lớn lên ở tỉnh Phú Thọ là nơi nghiên cứu 
của ông được thực hiện. Bản thân tôi cũng đã từng 
tham gia đổi công, làm giúp, làm hộ. 

Tôi chỉ muốn bổ sung thêm một vài điều. Trong 
các hoạt động đổi công và làm giúp, làm hộ, chính 
quyền địa phương cũng có vị trí của mình, ví dụ như 
khi tổ chức đám ma hay xây nhà. Gia đình có liên 
quan có thể thông báo cho chính quyền địa phương 
và chính quyền sẽ đứng ra huy động người dân địa 
phương. Đối với những gia đình nghèo, không có 
khả năng trả nợ, chính quyền địa phương có thể 
giúp họ. 

Tôi hy vọng tác giả sẽ nghiên cứu sâu hơn khi đề 
cập tới tính cộng đồng của việc đổi công ở nông 
thôn và thành thị. Vấn đề này có thể là đề tài cho 
một nghiên cứu khác về tác động của quá trình hiện 
đại hóa và công nghiệp hóa tới việc đổi công. Công 
nghiệp hóa đang làm giảm đáng kể việc áp dụng 
các hình thức đổi công và làm giúp, làm hộ. 

	 Nguyễn	 Thị	 Thu	 Hằng,	 Viện	 Nghiên	 cứu	 tôn	
giáo
Xin cảm ơn diễn giả vì công trình nghiên cứu rất cụ 
thể của ông đã cho phép chúng tôi có được cái 
nhìn chính xác về các công trình nghiên cứu tương 
lai của mình. Tôi xin hỏi diễn giả là trong quá trình 
thực hiện nghiên cứu của mình, ông có nghĩ tới khả 
năng đền ơn sự giúp đỡ thông qua các quan hệ xã 
hội không. Theo những quan sát của tôi và những 
trao đổi mà tôi đã thực hiện, một số người dân quê 
đã bỏ lại đất đai và không thể trở lại làng để thu 
hoạch mùa màng. Họ có thể nhờ người làng gặt 
cho ruộng của họ. Khi chúng tôi hỏi họ sẽ trả ơn sự 
giúp đỡ này như thế nào, họ nói có thể giúp con cái 
người làng tìm việc. Tôi muốn biết liệu ông có tìm 
hiều vấn đề này trong các cuộc điều tra của mình.

	 Olivier	Tessier
Trong phần phát biểu của quí vị có nhiều bình luận. 
Tôi xin phép được trình bày cảm nhận của mình về 
những điều tôi được nghe thay vì trả lời cho từng câu 
hỏi được đặt ra. 

Thực tế là nghiên cứu này đã thực hiện cách đây 
10 năm. Vấn đề công nghiệp hóa, di dân ra thành 

phố là một điểm mấu chốt. Liệu các phương thức 
trao đổi tương hỗ này có tiếp tục tồn tại không ? 
Emmanuel Pannier hiện đang làm luận án tiến sĩ với 
những đối tượng nghiên cứu tương tự ở một làng 
quê vùng châu thổ sông Hồng. Việc xem xét quá 
trình phát triển lịch sử của vấn đề có thể là một ý 
tưởng hay. Tôi rất muốn trở lại ngôi làng nơi tôi đã 
thực hiện nghiên cứu và dành ra ba tuần để nghiên 
cứu về chủ đề này, một chủ đề rất hấp dẫn tôi vì 
phạm vi xã hội của nó.  

Trong các cuộc trao đổi đầu tiên với những người 
nông dân, họ đều đưa ra những câu trả lời có tính 
khuôn mẫu : mọi người đều hỗ trợ nhau, mọi người 
thường xuyên giúp đỡ nhau. Vì vậy, tôi đã tiến hành 
điều tra ngay bên bờ ruộng trên cơ sở ghi rõ ai là ai 
và làm việc gì. Tôi đã may mắn vì trước đó đã xây 
dựng được một cơ sở dữ liệu đầy đủ về phả hệ của 
các dòng họ trong làng. Cái hay là được trở lại gặp 
gỡ các gia đình sau khi đã xử lý các kết quả điều 
tra và nói: “Ông (bà) nói là mọi người giúp đỡ lẫn 
nhau, nhưng thực tế không phải vậy vì…”. Người 
ta trả lời tôi ngay rằng : “Đúng là thế, cần phải hiểu 
là đối với một số gia đình điều đó không dễ dàng”. 
Sự đối chiếu so sánh rất có ý nghĩa: so sánh các 
nguồn thông tin, bắt đầu đối chiếu phân tích các 
câu nói, câu trả lời theo khuôn mẫu với một phương 
tiện thống kê khác, tức là cuộc điều tra trực tiếp bên 
bờ ruộng. Mục đích không phải là đặt những người 
nông dân vào tình trạng khó xử mà để mọi người 
hiểu rằng thực tế mà anh mô tả không hẳn là thực tế 
mà tôi đã thấy trên thực địa.

Về đội ngũ những người làm thuê và hiện tượng di 
dân, khi tôi làm luận văn tiến sĩ, gần như tất cả các 
gia đình trong làng đều có ít nhất một thành viên 
đang đi làm ở Hà Nội, Phú Thọ hay ở huyện Thanh 
Ba. Không có gia đình nào bỏ ruộng cả, đã có một 
chiến lược di dân hợp lý ở từng gia đình: thường thì 
người ta đưa thanh niên còn độc thân, nam hoặc 
nữ ra thành thị, tận dụng mạng lưới đồng hương đã 
được thiết lập ở các thành phố như Hà Nội. Chẳng 
hạn, tôi còn nhớ một hàng cơm bình dân ở gần Văn 
Miếu, trong một lần đến ăn cơm ở đó, tôi đã gặp 
13 người dân của làng. Tôi đã thực hiện luận văn 
của mình ở Phú Thọ cách Hà Nội 130 km. Những 
mạng lưới đồng hương đã phát huy tác dụng. Các 
gia đình đều có một chiến lược di dân  hợp lý, họ 
không để đất hoang. Đúng hơn là họ có một chiến 
lược sử dụng lao động hợp lý. Thanh niên thường tự 
hào vì được ra Hà Nội hay Phú thọ, coi đó như một 
chặng đường phải qua. Họ thường trở về làng sau 
3 hoặc 4 năm với một chiếc xe máy Trung Quốc và 
với những khoản tiền mà họ đã tích luỹ được. Nhìn 
chung, những gia đình này đều có dàn nghe nhạc, 
có nhiều khoản chi tiêu đình đám và nhiều hoạt 
động giải trí.
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Hiện nay, trào lưu đi xa nhà làm thuê đã gia tăng, 
nhiều chủ gia đình cũng rời bỏ làng quê. Khi thiếu 
lực lượng lao động, nhiều gia đình không đổi công 
mà đi thuê người. Một vài gia đình mà tôi đã gặp 
đã phải thuê lao động để cấy hay gặt vì không thể 
“hoàn trả” điều người khác giúp mình, họ không 
thể chấp hành các điều kiện trao đổi. Sự tương 
đương trong trao đổi rất quan trọng. Người ta trao 
đổi những thứ giản đơn và có thể lượng hóa. Quí 
vị có nói, tất cả các phụ nữ trong làng đều biết cấy 
và gặt. Hoàn toàn đúng vậy : tôi đã thấy nhiều thiếu 
nữ trẻ làm việc trên đồng ruộng và được giải thích 
là ngay từ 13, 14 tuổi, con gái đã phải sản xuất và 
làm việc như một phụ nữ 25 tuổi và cứ như vậy cho 
đến 70 tuổi. Nguyên tắc trao đổi tương đương cũng 
được áp dụng đối với hàng hóa được sử dụng như 
phương tiện trợ giúp. Gạo, lợn, gà đều là tiền nên có 
thể là một sự tương đương. Có thể nói tương đương 
là một khái niệm quan trọng trong hệ thống trợ giúp. 
Người ta biết cái gì là tương đương vì phụ nữ trong 
làng đều biết cấy hái. Có thể người này cấy tốt hơn 
người khác nhưng cái đem trao đổi là như nhau. 
Rất ít khi người ta tranh cãi nhau xung quanh vấn đề 
làm giúp hay đổi công

Về lịch sử của việc đổi công. Trong thời kỳ hợp tác 
xã, từ năm 1954 đến 1960, việc đổi công đã được 
thể chế hoá. Để chuẩn bị cho phong trào hợp tác 
hoá, Đảng cộng sản Việt Nam đã khuyến khích việc 
hình thành các nhóm lao động. Người ta đã dựa 
theo các phương thức đổi công truyền thống để 
chính thức hóa chúng thông qua việc yêu cầu các 
gia đình làm việc chung trong một khuôn khổ chuẩn 
mực trong đó mục đích không phải là việc tạo ra và 
duy trì quan hệ xã hội mà là sản xuất kinh tế. ý định 
này đã hoàn toàn thất bại. Trong 6 năm thể chế hoá, 
hầu hết các nhóm lao động đều là ảo. Người ta đã 
cố gắng chính thức hóa một phương thức có kết 
cấu duy nhất và tổ chức duy nhất là mối liên kết xã 
hội. Người ta đã muốn xây dựng phương thức này 
thành một thông lệ. Điều này hoàn toàn trái ngược 
với hình thức đổi công, tương hỗ, trong đó các đối 
tác trao đổi được gắn kết với nhau bằng những mối 
quan hệ đôi bên đơn giản, riêng biệt và có thể kết 
thúc bất kỳ lúc nào. Cụ thể, một khi anh đã hoàn 
trả cho tôi “nửa ngày công” nợ, thì mọi việc coi như 
xong. Nếu anh không muốn tiếp tục quan hệ trao 
đổi nữa, anh có thể dừng lại mà không để lại hậu 
quả gì khác. 

Về vấn đề tham nhũng, Bayard, một nhà xã hội 
học của Pháp đã viết cuốn “La politique du ventre”  
(Chính sách dạ dày)1. Đây là một cuốn sách rất hay 

về hệ thống tái phân phối liên quan đến vấn đề các 
bạn đã nêu. Cuốn sách đề cập đến vấn đề của 
Cộng hòa dân chủ Công gô (Zaïre cũ). Nó phân tích 
tất cả các phương thức tái phân phối, hỗ trợ và hệ 
thống mạng lưới trên quan điểm xã hội học. Tôi nhớ 
đến một giai thoại. ở Công gô, nạn tham nhũng tràn 
lan. Bayard đã tiến hành nghiên cứu công ty hàng 
không Air Zaïre trên góc độ tham nhũng. Air Zaïre 
có ba hay bốn máy bay được đưa vào khai thác, các 
đường bay nhìn chung được đảm bảo. Phi công lái 
máy bay có hiện tượng ăn bớt xăng dầu. Lúc đó 
có một người Zaïre được đào tạo ở châu Âu về làm 
việc. Anh ta nắm quyền lãnh đạo công ty và muốn 
lập lại kỷ cương (đảm bảo minh bạch, quản lý hiệu 
quả). Kết quả là một năm sau, hai máy bay của hãng 
đã bị tai nạn. Trong xã hội châu Phi, chúng ta không 
thể đánh giá một cách rành mạch tham nhũng là 
hoàn toàn tốt hay xấu. Có một phương thức tái phân 
bổ tồn tại trong lòng những hệ thống phức tạp và 
tôi không chắc rằng các phương thức trợ giúp đổi 
công sẽ giúp các bạn hiểu được những hệ thống 
mạng lưới này. Đây là những mạng lưới có tính phe 
phái, có tôn ti trật tự, và tương đối khác với những 
mạng lưới đơn giản được hình hành ở vùng nông 
thôn Việt Nam.

	 Emmanuel	Pannier,	nghiên	cứu	sinh	thuộc	dự	án	
FSP,	Viện	Xã	hội	học/Đại	học	Provence

Hiện nay, tôi không thể đưa ra một bức tranh hoàn 
chỉnh về tình hình hiện tại vì tôi vẫn đang ở giai đoạn 
thu thập dữ liệu. Đúng là tôi đang nghiên cứu về 
hệ thống quà tặng, quà tặng lại và đổi công. Hoàn 
cảnh đã thay đổi: thời đại đã khác và địa phương 
được nghiên cứu cũng khác. Nhưng trên cơ sở các 
nguyên tắc nghiên cứu cơ bản, tôi vẫn có cùng một 
nhận xét mặc dù có nhiều điểm khác biệt về hình 
thức do tác động của quá trình hiện đại hóa và công 
nghiệp hóa.   

Tôi vừa trở về sau chín ngày thực hiện điều tra bên 
bờ ruộng. Tôi có cảm giác là việc áp dụng hình 
thức đổi công đang gia tăng. Nguyên nhân vì sao? 
Các ông chồng ra thành phố, chỉ còn lại các bà vợ 
ở nhà. Nếu mỗi gia đình có bốn sào ruộng, người 
đàn ông trong gia đình lại vắng nhà và con gái lớn đi 
học ngoài thành phố, thì người vợ ở nhà buộc phải 
sử dụng hình thức “đổi công”. Người ta có thể tranh 
luận về mức độ bắt buộc, nhưng thực tế thì có nhiều 
phụ nữ tiếp tục làm ruộng và thực hiện đổi công. 
Một nhân tố có ý nghĩa quyết định là họ hàng sống 
quanh họ, nhóm dân cư đã được Olivier Tessier 
nhắc tới. Ở miền Bắc, máy móc vẫn chưa thay thế 

1 Bayard J.F. (1989) : L’Etat en Afrique, La Politique du ventre, Éds Fayard, Paris. [BT]
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hoàn toàn lao động chân tay. Nhu cầu sử dụng lao 
động vẫn có. Chúng tôi nhận thấy có sự gia tăng 
lực lượng làm thuê. Xu thế này diễn ra song song với 
trào lưu tiền tệ hóa nền kinh tế. Chúng ta có thể giải 
thích hiện tượng này như thế nào ? Tôi đã lưu ý thấy 
các gia đình sử dụng lao động làm thuê vào mùa 
thu hoạch hay cấy hái không nhất thiết là những gia 
đình có người ra thành phố. Họ là những gia đình có 
xu thế bỏ nghề nông và thường mở cửa hàng buôn 
bán nhỏ tại địa phương. Họ có thu nhập từ những 
hoạt động phi nông nghiệp và thuê người trồng trọt 
trên đất của họ. Tôi đã thống kê tất cả những gia 
đình có cửa hàng ở địa phương. Họ thường giúp bố 
mẹ, họ hàng vào mùa gặt. Họ đóng cửa hàng buổi 
sáng, nhưng không gặt cho phần ruộng của mình 
mà gặt giúp mẹ già hoặc giúp bố mẹ vợ.    

Về hình thức quà tặng và quà tặng lại, tôi đã ghi nhận 
một xu thế tiền tệ hóa các trao đổi: người ta chủ yếu 
đưa tiền cho nhau. Tính tương hỗ không giống như 
trước. Cùng với Đặng Việt Phương, chúng tôi đã 
nghiên cứu vấn đề này, đặc biệt về việc tổ chức 
ma chay. Ở đây, có quá nhiều sự trao đổi và các cá 
nhân không còn nhớ họ nợ bao nhiêu người và nợ 
bao nhiêu. Họ có những cuốn sổ chỉ chuyên để ghi 
họ nợ ai và nợ mỗi người bao nhiêu. 

Về hiện tượng “giúp thêm”, thực tế hơi khác một 
chút. Tôi không thấy có trường hợp người ta trả lại 
hay tặng lại “phần thêm”. Tại sao người ta lại giúp 
thêm? Vì lạm phát, vì đời sống đắt đỏ hơn. Phần 
thêm được tính toán. Sự trao đổi qua lại quả thật rất 
cụ thể.  

Một hình thức trao đổi khác đang dần biến mất. Khi 
người ta xây nhà, ít ra là ở huyện  Giao Thủy (tỉnh 
Nam Định) nơi tôi thực hiện nghiên cứu, các gia 
đình đều thuê người làm nhà vì đó là nhà cao tầng, 
bê tông. Một công trình như vậy đòi hỏi phải có 
những kỹ năng đặc biệt. Chủ nhà giúp công nhân 
những việc lặt vặt, bố mẹ và có thể cả anh chị em 
trong gia đình cũng đến làm giúp. Đây không phải 
là chuyện “đổi công” mà đơn giản là “làm giúp”, 
một sự giúp đỡ thường không được hoàn trả ngày 
một ngày hai. Ở đây, không có sự giúp đỡ của hàng 
xóm láng giềng. 

	 Olivier	Tessier
Khi xây nhà, người ta thường giúp nhau những công 
việc đơn giản không vượt quá một ngày công như: 
đào móng, lắp đặt khung nhà, sắp xếp đồ đạc. 
Không có những hệ thống giúp đỡ cho toàn bộ quá 
trình xây dựng nhà trong nhiều ngày. Ở đây sự giúp 
đỡ hoàn toàn có tính biểu trưng xã hội. 

Vấn đề tiền tệ hóa mà Emmanuel nói đến rất quan 
trọng: lạm phát cao đến mức người ta phải ghi lại 
những gì nợ người khác. Thực ra không có yêu cầu 
luật pháp nào bắt người ta phải trả nợ nhưng đây là 
vấn đề tình nghĩa, trách nhiệm. Trong xã hội nông 
thôn, người ta luôn chú ý theo dõi những gì được lưu 
thông trong hệ thống. Nếu một người vi phạm qui 
định, thì những người khác cũng sẽ không muốn 
tôn trọng các điều khoản trao đổi. Việc vi phạm, tức 
là không hoàn trả phần nợ của mình, sẽ không chỉ 
ảnh hưởng đến phía đối tác mà toàn bộ cộng đồng 
địa phương vì tất cả các gia đình đều có tài sản, có 
những giá trị được lưu thông trong hệ thống. 
	

	 Emmanuel	Pannier
Ở tỉnh Nam Định, có rất nhiều người ra thành phố. 
Nhiều người đàn ông vắng nhà vào mùa gặt. Phụ nữ 
phải cáng đáng mọi việc. Họ tự tìm đối tác trao đổi. 
Quan hệ giữa chị em, mẹ con luôn được ưu tiên.  
	
Về vấn đề học hành của con cái, ngày càng có 
nhiều thanh niên nông thôn được vào đại học, nên 
họ cũng ra thành phố học. Thực tế này đã dẫn đến 
sự thiếu hụt lao động ở nông thôn. Đây cũng là một 
yếu tố quyết định làm gia tăng việc đổi công. 
	

	 Phạm	Văn	Cự
Tôi xin đóng góp một vài nhận xét ngay cả khi tôi là 
người ngoại đạo. Về việc đổi công, một người trong 
số quí vị đã nói đến “một nét đẹp của văn hóa nông 
thôn” nhưng tôi tin rằng điều đó cũng cho thấy một 
nền kinh tế ở trình độ phát triển thấp. Tôi đã sinh 
ra trong một làng quê nông nghiệp và hiện giờ tôi 
sống ở Hà Nội. Sau khi nghe phần trình bày này, tôi 
vẫn thấy mình là một nông dân. Tôi đã cho và nhận 
quà tặng và trong thâm tâm tôi luôn nghĩ có nghĩa 
vụ phải hoàn trả.

Còn về tác động của việc học đại học, nên chăng 
phải tiến hành nghiên cứu so sánh đối chiếu theo 
các mô hình kinh tế?  

	 Nguyễn	Xuân	Hoản
Tôi nghĩ rằng phần trình bày của Olivier Tessier đã 
nhận diện rõ các nhóm tham gia đổi công, làm giúp, 
làm hộ trong cộng đồng làng xã. 

Các nhóm này luôn tồn tại, đặc biệt ở những địa 
phương có các hoạt động sản xuất đòi hỏi chuyên 
môn hóa cao. Lợi nhuận lại không cao. Đổi công 
cho phép phát huy và tận dụng tối đa thời gian lao 
động. Người ta cũng sử dụng phương thức này đối 
với các công việc thời vụ như trồng cây ăn quả vì 
những việc này cần đầu tư nhiều thời gian và sử 
dụng nhiều lao động để thu hoạch trong thời gian 
ngắn. Việc đổi công vì thế rất cần thiết.
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	 Stéphane	Lagrée
Xin mời Olivier trả lời cho hai phần phát biểu trên và 
có lẽ kết luận luôn cho phần trao đổi này.

	 Olivier	Tessier
Tôi sẽ làm cả hai việc cùng một lúc vì vấn đề mở ra 
có vẻ rất hấp dẫn. Trong các nghiên cứu loại này, 
không có phần đánh giá. Tôi không đánh giá giá trị 
tinh thần của các hiện tượng. Tôi mô tả một thực tế. 
Tôi có gắng phân tích và mổ xẻ thực tế đó. Sau đó 
quí vị có thể thấy thực tế đó là tích cực hay tiêu cực. 
Tôi xin để quí vị đưa ra đánh giá riêng của mình.

Nhìn từ góc độ định lượng, phần trợ giúp chỉ là một 
phần không đáng kể so với chi phí thuê nhân công 
của mỗi gia đình. Sự giúp đỡ mang ý nghĩa biểu 
trưng và xã hội nhiều hơn. Không có sự hoang phí. 
Người ta có thể tìm thấy những biểu hiện tiêu cực 
của các hoạt động trao đổi hiện nay. Đúng là có rất 
nhiều sự kiện được tổ chức chỉ để nhận quà tặng và 
quà tặng lại, những đám cưới mời tới 300, 400, 500 
khách. Từ khoảng 15 năm trở lại đây, người ta nhận 
thấy có hiện tượng lạm phát các dịp đặc biệt và các 
khoản chi tiêu đình đám. Con người không chỉ là 
một chủ thể kinh tế mà là cả xã hội. Con người có 
nhu cầu được hài lòng và làm hài lòng người khác, 

cho người khác thấy là mình thích được hài lòng 
và có khả năng tài chính để cho mình điều đó. Tôi 
hiểu ý nghĩa của việc tự an ủi mình : tiếc là không 
thể đầu tư số tiền hàng triệu, thậm chí hàng tỉ đồng 
này vào một hoạt động sản xuất kinh doanh mà lại 
tổ chức một đám cưới linh đình cũng mang lại lợi 
ích về mặt xã hội. 
	
Để kết luận, có thể nói việc mở rộng việc áp dụng 
phương pháp tiếp cận này hay công trình nghiên 
cứu kiểu này là một ý tưởng hay. Vấn đề tham nhũng 
có thể là một chủ đề. Có rất nhiều thứ phải tìm hiểu 
về quá trình lưu thông các tài sản vật chất và phi vật 
chất ở Việt Nam hiện nay. Cần phải mở rộng nghiên 
cứu ở khu vực thành thị nơi có nhiều thói quen, 
thông lệ gắn với loại hệ thống trao đổi này. Tôi nghĩ 
rằng cần phải thành lập một ê-kíp nghiên cứu hay 
ít ra một nhóm nghiên cứu để tìm hiểu về việc lưu 
thông những thứ không có ý nghĩa hàng hóa và các 
quà tặng trong xã hội Việt Nam. Chúng ta thường 
quá coi trọng bình diện kinh tế. Tuy nhiên, có nhiều 
thứ lưu thông trong hệ thống mà không thuộc về thế 
giới kinh tế hàng hoá.

Tôi xin cảm ơn các bạn.



Hệ thông tin địa lý và khả năng ứng dụng vào khoa học xã hội 
nhân văn ở Việt Nam: hiện trạng và các thách thức
PHẠM	Văn	Cự	-	ĐH	khoa	học	tự	nhiên,	ĐH	Quốc	gia	Hà	Nội

Hệ thông tin địa lý (HTTĐL) là một hệ thống thông tin 
có chức năng nhập, tổ chức dữ liệu không gian để 
phân tích và tổng hợp thành các thông tin trợ giúp việc 
ra quyết định của hầu hết các lĩnh vực hoạt động của 
xã hội. Công nghệ này ra đời từ đầu những năm 60 của 
thế kỷ XX, xuất phát từ các nhu cầu xử lý thông tin đơn 
giản hơn hiện nay rất nhiều. Ngày nay, dữ liệu địa lý 
chiếm tới 70-80% các dữ liệu sử dụng trong các hoạt 
động của xã hội loài người là các hoạt động có tính 
phức hợp (complexe) cao. Các hoạt động này đồng 
thời diễn ra trên không gian tự nhiên và không gian xã 
hội. Ở Việt Nam, các phương pháp pháp thống kê đã 
được sử dụng từ lâu và khá phổ biến trong các nghiên 
cứu xã hội học. Tuy nhiên, phần lớn các ứng dụng này 
lại chưa tính đếm đến quy mô không gian (dimension 
spatiale) và gặp rất nhiều hạn chế khi phải nghiên cứu 
quan hệ của các yếu tố xã hội nhân văn trong không 
gian. Trong khi đó, mọi hiện tượng, quá trình xã hội đều 
diễn ra trong một khung cảnh địa lý nhất định.

Một số vấn đề cơ bản về hệ thông tin 
địa lý (HTTĐL)
HTTĐL được hiểu theo nhiều các khác nhau, tuy nhiên, 
đa số đã chấp nhập HTTĐL như một hệ thống có 
4 hợp phần: Cơ sở dữ liệu, Cơ sở tri thức, Phần cứng 
và Phần mềm (Bourrough, 1986, Phạm Văn Cự, 1996, 
Phạm Văn Cự, 2000). Trong báo cáo này chúng tôi sẽ 
trình bày khái lược về từng hợp phần của HTTĐL với hy 
vọng sẽ cung cấp cho các chuyên gia y tế một số khái 
niệm cơ bản về HTTĐL, qua đó tìm tiếng nói chung 
giữa các chuyên gia công nghệ và các chuyên gia y tế 
cho các ứng dụng của HTTĐL.

Về dữ liệu của HTTĐL
Hiện nay, trên thế giới người ta đã chấp nhận một 
cách rộng rãi vai trò của HTTĐL trong trợ giúp quyết 
định do các chức năng hiệu quả của nó trong xử lý 
các thông tin không gian. Khái niệm thông tin, dữ liệu 
không gian dùng để chỉ mọi thông tin, dữ liệu gắn với 
các đối tượng, hiện tượng và hoạt động của xã hội 
trên Trái Đất và trong không gian hiểu theo nghĩa rộng 
(Bourough, 1986). Nếu như lúc mới ra đời, các thông 
tin đầu vào của HTTĐL thuần túy là thông tin bản đồ thì 
ngày nay mọi thông tin gắn với tọa độ địa lý hoặc tọa 

độ của lưới chiếu bản đồ hoặc gắn với các đối tượng 
đã có toạ độ đều có thể là đầu vào của hệ thống. 
Các đối tượng có tọa độ có thể là một điểm (ví dụ: điểm 
lấy mẫu ngoài thực địa, nguồn ô nhiễm, điểm dân cư, 
địa điểm thải rác của một bệnh viện v.v.), có thể là một 
tuyến (ví dụ: trục giao thông, kênh dẫn nước, đường 
ống dẫn nước sinh hoạt, mạng lưới sông suối v.v.), có 
thể là một vùng (ví dụ: một đơn vị hành chính cấp thôn 
bản, xã, huyện, tỉnh thành, quốc gia, khu vực, một khu 
dân cư, một khu chế xuất v.v.). Các đối tượng có tọa độ 
thường được biểu diễn trên máy tính dưới hai dạng đồ 
họa cơ bản: dạng vector (điểm, đường, vùng) và dạng 
các điểm ảnh (raster), trong đó vector là dạng dữ liệu 
thường hay dùng hơn cả, đặc biệt là để thể hiện các 
dữ liệu bản đồ.
Các dữ liệu đồ họa này bao giờ cũng được mô tả bởi 
một hoặc nhiều thuộc tính. Các dữ liệu thuộc tính 
luôn được gắn với dữ liệu đồ hoạ thông qua tọa độ 
của dữ liệu đồ họa và vì vậy nó đảm bảo chỉ mô tả 
đối tượng liên quan. Các dữ liệu thuộc tính thường 
được tổ chức thành các bảng có cấu trúc quan hệ 
(Relational Structure) và có thể có khuôn dạng ký tự 
(Character), không dạng số (Numeric) và khuôn dạng 
chữ số (Alphanumeric). Trong nhiều trường hợp, đối 
tượng đồ họa cũng có thể được mô tả bởi các dữ liệu 
đa phương tiện (Multimedia) như hình ảnh, Video hoặc 
âm thanh. Ví dụ, trong lĩnh vực xã hội học, dữ liệu thuộc 
tính có thể là thông tin về tỷ lệ hộ nghèo tính theo xã, số 
lượng người được hưởng nước sạch tính theo xã, theo 
huyện hoặc theo quốc gia, có thể là thu nhập tính theo 
đầu người trên một huyện, có thể là tỷ lệ dân cư bị tác 
động của thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ đô thị 
hóa v.v. và v.v… Ngoài cấu trúc quan hệ ra, các dữ liệu 
có thể được lưu trữ theo một số cấu trúc khác như cấu 
trúc mạng (Network Structure) và gần đây là cấu trúc 
đối tượng (Object Oriented Structure). Mỗi cấu trúc có 
những lợi thế riêng và phù hợp với các ứng dụng khác 
nhau. Tuy nhiên, các dữ liệu vector đều được quản lý 
bằng quan hệ của chúng trong không gian (Topology) 
thông qua toạ độ (Bourrough. P. A., 1986). 
Về cơ bản có hai loại dữ liệu: Dữ liệu nền và các dữ liệu 
chuyên ngành. Dữ liệu nền được hiểu một cách rộng 
rãi là các dữ liệu về địa hình, hình thể hoặc các đơn vị 
hành chính của khu vực nghiên cứu. Dữ liệu chuyên đề 
là các dữ liệu do các chuyên ngành cung cấp về điều 
kiện tự nhiên, thống kê về kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, 
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thương mại, hạ tầng cơ sở v.v. của khu vực nghiên cứu. 
Cả dữ liệu nền và dữ liệu chuyên đề đều có thể ở dạng 
đồ hoạ và dạng thuộc tính. Hình 1 minh họa cho quan 
hệ giữa dữ liệu đồ họa với các thuộc tính trên không 
gian có toạ độ.

Về cơ sở dữ liệu của (CSDL) HTTĐL
Cũng như trong bất cứ hệ thông tin nào khác, (CSDL) 
của HTTĐL là tập hợp một cách có cấu trúc, có hệ 
thống các dữ liệu (như đã mô tả ở trên) nhằm một 
mục đích trợ giúp quyết định được định sẵn (Parent, D. 
and R. Church, 1988). Lấy ví dụ, trong các ứng dụng 
của ngành y tế, CSDL mà chúng ta xây dựng phải 
phải nhằm vào trợ giúp các quyết định của ngành y 
tế. Các quyết định mà ngành y tế đưa ra luôn gắn với 
hàng loạt các vấn đề khác của xã hội; hoặc nó chịu 
ảnh hưởng của các vấn đề này hoặc nó sẽ ảnh hưởng 
đến các vấn đề này hoặc có quan hệ ảnh qua lại giữa 
quyết định của ngành với các vấn đề này. Vì lý do như 
thế mà cơ sở dữ liệu của một HTTĐL sử dụng trong 
từng ngành chỉ chứa các thông tin mà ngành đó quan 
tâm trong mối liên quan với một số lĩnh vực khác. Các 
mối liên quan đó đã phải được định nghĩa trước trong 
giai đoạn thiết kế. Việc định nghĩa các mối liên hệ như 
thế nào sẽ được trình bày sau đây, ở phần Cơ sở tri 
thức của hệ thống.

Các nguồn dữ liệu
Dữ liệu sử dụng trong các HTTĐL, như đã nêu ở phần 
trên, thuộc hai nhóm chính: dữ liệu nền và dữ liệu 
chuyên đề. Các dữ liệu nền địa hình thuộc quyền quản 
lý và cung cấp của Tổng cục địa chính, các dữ liệu về 
ranh giới hành chính thuộc quyền quản lý của Ban Tổ 

chức chính phủ hoặc Ban Tổ chức chính quyền các 
tỉnh. Các dữ liệu chuyên đề do các cơ quan chuyên 
môn cung cấp. Có những thông tin được giải đoán từ 
ảnh máy bay, ảnh vệ tinh cũng thường là một nguồn 
dữ liệu cho HTTĐL. Các loại dữ liệu nói trên sẽ được 
nhập vào CSDL theo nhiều cách khác nhau với các 
khuôn dạng như đã mô tả ở phần trên. (xem Hình 1)
 
Các chức năng của HTTĐL và khả năng ứng dụng 
trong y tế
Như đã được thừa nhận rộng rãi (Trích dẫn), HTTĐL có 
chức chức năng sau: (1)Nhập và quản lý các dữ liệu, 
(2)Tra cứu dữ liệu, (3)Phân tích và Tích hợp dữ liệu, 
(4)Hiển thị và xuất dữ liệu.
- Chức năng nhập và quản lý dữ liêu: Đối với dữ liệu 
đồ họa, có thể nhập bằng bàn số. Đó là phương pháp 
dùng con chuột để vẽ lại các đối tượng đồ họa trên 
mặt một thiết bị được gọi bàn số. Tuy nhiên, trong vài 
năm gần đây người ta đã chuyển sang nhập dữ liệu 
bằng phương pháp vector hóa. Đó là, sử dụng các 
chương trình chuyển đối tượng đồ hoạ được quét bằng 
máy quét (scanner) dưới dạng ảnh (raster) thành các 
vector. Đối với các dữ liệu thống kê, con đường nhập 
duy nhất là sử dụng chức năng của phần mềm HTTĐL 
hoặc sử dụng một số phần mềm quản trị CSDL như 
Excel, DBase, Lotus v.v. để nhập dữ liệu. Các dữ liệu, 
một khi đã được nhập, sẽ được hệ thống quản lý theo 
một trong các cấu trúc như đã nêu ở phần trên và dự 
vào hai yếu tố quan trọng là toạ độ và quan hệ không 
gian của dữ liệu. Thông thường, các dữ liệu được tổ 
chức thành nhiều lớp, mỗi lớp lại được quản lý bởi toạ 
độ, quan hệ không gian và được mô tả bởi một bảng 
thuộc tính. Nhờ có sự quản lý như vậy mà hệ thống mới 
hoạt đảm đương được các chức năng phân tích và tích 
hợp thông tin. 

Hình 1: Mô hình một lớp dữ liệu trong HTTĐL

Hình 1: Mô hình m t l p d  li u trong HTT L

Các ch c n ng c a HTT L và kh  n ng ng d ng trong y t

Nh ã c th a nh n r ng rãi (Trích d n), HTT L có ch c ch c n ng sau: (1)Nh p và qu n lý 
các d  li u, (2)Tra c u d  li u, (3)Phân tích và Tích h p d  li u, (4)Hi n th  và xu t d  li u.

Ch c n ng nh p và qu n lý d  liêu: i v i d  li u  ho , có th  nh p b ng bàn s . ó là 
ph ng pháp dùng con chu t  v  l i các i t ng  ho  trên m t m t thi t b c g i
bàn s . Tuy nhiên, trong vài n m g n ây ng i ta ã chuy n sang nh p d  li u b ng 
ph ng pháp vector hoá. ó là, s  d ng các ch ng trình chuy n i t ng  ho c
quét b ng máy quét (scanner) d i d ng nh (raster) thành các vector. i v i các d  li u
th ng kê, con ng nh p duy nh t là s  d ng ch c n ng c a ph n m m HTT L ho c s
d ng m t s  ph n m m qu n tr  CSDL nh  Excel, DBase, Lotus v.v.  nh p d  li u. Các 
d  li u, m t khi ã c nh p, s c h  th ng qu n lý theo m t trong các c u trúc nh ã
nêu  ph n trên và d  vào hai y u t  quan tr ng là to  và quan h  không gian c a d  li u. 
Thông th ng, các d  li u c t  ch c thành nhi u l p, m i l p l i c qu n lý b i to

, quan h  không gian và c mô t  b i m t b ng thu c tính. Nh  có s  qu n lý nh  v y
mà h  th ng m i ho t m ng c các ch c n ng phân tích và tích h p thông tin. 

Ch c n ng tra c u: ây là m t ch c n ng r t hay c s  d ng và th ng là   giai o n
kh i u m i khi chúng ta vào h  th ng. Các câu h i n gi n nh t nh : có gì, âu, có bao 
nhiêu v.v... l i có th  tr  nên quan tr ng trong tr ng h p c n có báo cáo t ng ki m kê v
m t v n  gì ó. Trong thí d  nêu trong hình 1, h  th ng s  giúp chúng l y thông tin t  các 
b ng ra  tr  l i nhóm câu h i này. Trong tra c u thông tin c a HTT L ng i r t hay dùng 
m t lo i ngôn ng  tra c u d a vào c u trúc d  li u - SQL (Structure Query Language) k t
h p v i vi c xác nh v  trí trong không gian c a các i t ng c n tra c u.  m c  này, 
các câu h i có th  ph c t p h n r t nhi u vì nó òi h i câu tr  l i ph i áp ng ng th i
m t s  tiêu chí. Ch ng h n, hãy ch  ra các xã có t  l  h  du canh d i m c quy nh t i th i

i m Y và có m t  dân s  X nào ó  tìm tìm hi u xem có ph i t i s c ép dân s  nên ho t
ng du canh v n ti p di n hay không hay vì lý do gì khác v.v. M t thí d  khác i n hình 

cho vi c k t h p các i u ki n mô t  b ng thu c tính và quan h  không gian là vi c tra c u

Y

X

Xã B âu? 

Xã B có các c i m th ng kê 
v  dân t c h c nh  th  nào? 

T ng t   nh   v y v i các xã 
khác? 
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- Chức năng tra cứu:  Đây là một chức năng rất hay 
được sử dụng và thường là ở  giai đoạn khởi đầu mỗi 
khi chúng ta vào hệ thống. Các câu hỏi đơn giản nhất 
như: có gì, ở đâu, có bao nhiêu v.v... lại có thể trở nên 
quan trọng trong trường hợp cần có báo cáo tổng kiểm 
kê về một vấn đề gì đó. Trong ví dụ nêu trong hình 1, 
hệ thống sẽ giúp chúng lấy thông tin từ các bảng ra để 
trả lời nhóm câu hỏi này. Trong tra cứu thông tin của 
HTTĐL người ta rất hay dùng một loại ngôn ngữ tra 
cứu dựa vào cấu trúc dữ liệu - SQL (Structure Query 
Language) kết hợp với việc xác định vị trí trong không 
gian của các đối tượng cần tra cứu. Ở mức độ này, các 
câu hỏi có thể phức tạp hơn rất nhiều vì nó đòi hỏi câu 
trả lời phải đáp ứng đồng thời một số tiêu chí. Chẳng 
hạn, hãy chỉ ra các xã có tỷ lệ hộ du canh dưới mức 
quy định tại thời điểm Y và có mật độ dân số X nào đó 
để tìm tìm hiểu xem có phải tại sức ép dân số nên hoạt 
động du canh vẫn tiếp diễn hay không hay vì lý do gì 
khác v.v. Một ví dụ khác điển hình cho việc kết hợp 
các điều kiện mô tả bảng thuộc tính và quan hệ không 
gian là việc tra cứu con đường ngắn nhất để đến một 
trạm y tế nhằm đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ của 
các hộ dân miền núi. Trong các ví dụ trên, có thể thấy, 
HTTĐL có thể thực hiện việc tra cứu dựa vào các dữ 
liệu thuộc tính hiện có trên CSDL trong không gian và 
cả trong thời gian.
- Chức năng phân tích và tích hợp thông tin: Đây là 
chức năng quan trọng nhất của HTTĐL và làm cho nó 
khác với các Hệ thành lập bản đồ tự động, nghĩa là 
chuyên về sử dụng CSDL không gian để xây dựng các 
bản đồ trên máy  tính. Chức năng này giúp chúng ta 
tìm hiểu, đánh giá mối quan hệ của các đối tượng, hiện 
tượng, quá trình thông qua các công thức tính toán số 
học (+, -, x, /, ,  ≥,  ≤ v.v…), các hàm lượng giác 
và đặc biệt là các hàm lôgic như : Faulse, True (Có, 
Không), If, Then, Else (nghĩa là: Nếu thỏa mãn điều 
kiện đặt ra thì.., Nếu không thoả mãn điều kiện đặt ra 
thì …) và các hàm Lô gic nhị phân (Boolean) để đánh 
giá quan hệ giữa các đối tượng (AND, OR, NOT, XOR). 
Đặc biệt, HTTĐL sẽ giúp chúng ta thể hiện tư duy của 
nhà chuyên môn trong mô phỏng các diễn biến có thể 
có trong tự nhiên và trong xã hội trên nền CSDL đã xây 
dựng. Các mô phỏng này sẽ được thể hiện dưới dạng 
các kịch bản (scenario) và rất hay được sử dụng trong 
dự báo diễn biến các hiện tượng, quá trình và đặc biệt 
là trong công tác quy hoạch.  Như đã trình bày ở phần 
trên, các dữ liệu không gian được cấu trúc thành nhiều 
lớp trong CSDL và mỗi lớp dùng để mô tả một bộ 
phận của thực tế khu vực ta quan tâm. Trong mỗi lớp 
chúng ta lại có các thuộc tính khác nhau. Chức năng 
phân tích và tích hợp vì vậy thường được tiến hành ở 
hai mức:
- Mức bên trong từng lớp: tại mức này, người ta xét 

quan hệ giữa các thuộc tính của chính lớp đó với 
nhau. Ví dụ: Lấy số lượng trẻ em được tiêm phòng 
của xã chia cho dân số của xã ta sẽ được một thuộc 

tính thứ ba cho xã là tỷ lệ trẻ em tiêm phòng tính 
theo xã. Tại mức này, người ta cũng có thể phân 
tích cùng lúc nhiều thuộc tính của lớp thông tin.

- Mức giữa các lớp thông tin: HTTĐL sẽ thực hiện 
một cách tương tự các phép phân tích, tích hợp 
thông tin đối với các lớp thông tin khác nhau để 
cho ra các kết quả. Trong văn liệu, cách làm này 
thường được gọi là chồng xếp các lớp thông tin 
(Map Overlaying). Lấy một ví dụ ở miền núi: chúng 
ta có thể sử dụng một lớp thông tin địa hình, một 
lớp thông tin vị trí các trạm y tế xã để đánh giá khả 
năng tiếp cận các cơ sở y tế xã của dân cư trong 
các xã có điều kiện địa hình khác nhau. Kết quả 
của phép phân tích này lại có thể đem chồng xếp 
với lớp thông tin bản đồ giao thông để đánh giá vai 
trò của giao thông miền núi đối với công tác chăm 
sóc sức khỏe v.v…

Một cách tóm tắt qua các ví dụ nêu trên chúng ta cũng 
đã thấy vai trò quan trọng của ý tưởng chuyên môn 
trong các bài toán ứng dụng HTTĐL vào từng lĩnh 
vực chuyên môn. Các ý tưởng này có thể được biểu 
diễn một cách tổng quát như sau (Pham Van Cu et al. 
2000):
 Ý tưởng chuyên ngành  = ƒ(yếu tố1, yếu tố2, 

yếu tố3…….. yếu tốn) 
Trong công thức nói trên, số lượng các yếu tố và quan 
hệ giữa chúng sẽ do các nhà chuyên môn xác đinh 
chứ không phải do các chuyên gia về HTTĐL xác định. 
Chúng tôi sẽ đi sâu vào vấn đề này ở phần xây dựng 
Cơ sở tri thức dưới đây.
- Chức năng hiển thị và xuất thông tin: là chức năng 
cho phép trình bày dữ liệu  hoặc kết quả phân tích, tích 
hợp thông tin chủ yếu dưới dạng các bản đồ và các 
bảng thuộc tính đi kèm. Phương tiện chủ yếu để hiển 
thị thông tin là màn hình máy tính, các máy in màu. 
Các thông tin của HTTĐL ngày nay còn được hiển thị 
trên Internet nhờ các phần mềm kết nối các trang Web 
với CSDL của HTTĐL. Thông tin sản xuất ra từ HTTĐL 
hoàn toàn có thể được chuyển giao cho người sử dụng 
cũng qua Internet. Trên thế giới hiện tồn tại hàng ngàn 
trang Web trong lĩnh vực HTTĐL và rất nhiều trang 
dành cho chủ đề y tế.

Xây dựng các bài toán ứng dụng hay xây 
dựng cơ sở tri thức (CSTT) của HTTĐL

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, đây là phần quan 
trọng bậc nhất của các HTTĐL, trong đó có các 
HTTTĐL của lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, qua theo dõi 
sự phát triển ứng dụng HTTĐL trên thế giới chúng 
tôi thấy có sự thay đổi nhận thức về vai trò của các 
hợp phần của HTTĐL qua từng thời kỳ, đặc biệt tại 
các nước đang phát triển (Dangermond, J.,1986). Ở 
Việt Nam trước đây, khi nói đến ứng dụng HTTĐL, 
người ta thường nghĩ đến trang bị các phần mềm của 
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HTTĐL hơn là nghĩ đến các hợp 
phần khác. Giai đoạn tiếp theo, đa 
phần người sử dụng lại coi trọng 
dữ liệu hơn cả và trong trường hợp 
đó, người ta đầu tư rất nhiều cho 
việc nhập dữ liệu. Ngay cả lúc đó, 
các dữ liệu được nhập vào chủ yếu 
là các bản đồ và các dữ liệu thuộc 
tính ít được coi trọng. Phải chờ đến 
khi nhận ra rằng các ứng dụng 
của HTTĐL phụ thuộc rất nhiều 
và các kiến thức chuyên môn đa 
ngành, liên ngành thì người ta mới 
coi trọng việc xây dựng các CSTT. 
Vậy CSTT trong HTTĐL là gì và vai 
trò của nó đối với hệ thống như 
thế nào? Thực chất đây là việc kết 
hợp ba mảng chuyên môn: Quản 
lý, Các chuyên ngành ứng dụng và 
Công nghệ thông tin để xây dựng dụng thiết kế cho 
HTTTĐL theo ý tưởng ban đầu của giới quản lý, nghĩa 
là căn cứ vào mục tiêu ứng dụng để quyết định chủng 
loại các dữ liệu cần thu thập, cấu trúc CSDL cần xây 
dựng. Căn cứ vào yêu cầu của giới quản lý, các nhà 
chuyên môn trong chuyên ngành sẽ là người cung 
cấp kiến thức về mối quan hệ của các đối tượng, hiện 
tượng, quá trình sẽ được mô tả bằng các dữ liệu không 
gian. Các chuyên gia về HTĐL và về công nghệ thông 
tin sẽ là người trợ giúp các nhà chuyên môn thực hiện 
bài toán của họ trên hệ thống dưới dạng các hàm 
chuyên gia. Như đã trình bày, điều quan trọng là phải 
có được định nghĩa một cách có cơ sở khoa học cho 
các mối quan hệ giữa các đối tượng, quá trình và hiện 
tượng mà chúng ta nghiên cứu thì mới có thể sử dụng 
các hàm toán học để xây dựng được các mô hình 
phân tích trên HTTĐL. Nói nôm na, trong HTTĐL thì 
vai trò của con người là quan trọng bậc nhất và chỉ có 
chấp nhận như vậy thì HTTĐL mới được xây dựng và 
khai thác đúng nghĩa.

Vấn đề phần cứng, phần mềm của 
HTTĐL

Đây là hai hợp phần còn lại của HTTĐL mà chúng tôi 
gộp lại trong phần trình bày với suy nghĩ cho rằng về 
bản chất phần cứng và phần mềm chỉ là phương tiện 
vật lý để thực hiện các thao tác trên HTTĐL. Mặt khác, 
với sự giảm giá liên tục như hiện nay của các máy tính 
cá nhân và các thiết bị ngoại vi như máy in, máy quét, 
thiết bị lưu trữ thì tỷ trọng tài chính đầu tư cho phần 
cứng không còn là vấn đề. 
Phần mềm HTTĐL hiện nay đang trở nên ngày càng 
đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ở nhiều mức 
độ khác nhau. Tuy nhiên, các chức năng tối thiểu của 
chúng thưòng rất giống nhau va quan trọng hơn cả là 
chúng cùng có vai trò giúp các chuyên gia thực hiện 

các thao tác dữ liệu như đã nêu ở phần trên. Có thể 
khẳng định rằng không có bất cứ phần mềm nào là 
vạn năng cả. Tuỳ thuộc vào định hướng ứng dụng của 
thị trường mà các hãng sản xuất sẽ đưa ra các thiết kế 
khác nhau, chức năng mở rộng khác nhau. Chính vì 
vậy các người sử dụng cũng thường căn cứ vào nhu 
cầu của mình mà đưa ra các giải pháp lực chọn khác 
nhau. 
Một cách tổng quát có thể hình dung các hợp phần 
của HTTĐL như trình bày trên hình 2.

Một số ví dụ về ứng dụng HTTĐL và 
ngành y tế ở Việt Nam

Ví	dụ	1:	Đánh	giá	ảnh	hưởng	của	yếu	tố	địa	hình	đến	
công	tác	chăm	sóc	sức	khoẻ	tại	miền	núi	tỉnh	Bắc	
Kạn	(Cao Kim Yến, 2002)
Để có được dữ liệu về số lượt người đi khám chữa 
bệnh và sinh đẻ tại trạm xá xã, nhóm nghiên cứu đã 
tiến hành điều tra tại năm xã nghiên cứu thuộc tỉnh Bắc 
Kạn: Khang Ninh, Địa Linh, Chợ Rã, Thượng Giáo và 
Nam Mẫu. Các dữ liệu này đã được nhập vào một Cơ 
sở dữ liệu của HTTĐL dưới dạng các bảng thuộc tính 
gắn với các đơn vị không gian (Bản đồ hành chính cấp 
xã) cơ bản là xã. Đây là các xã có đặc điểm dân tọc 
học tương tự như nhau với 75,5% dân số là người Tày, 
14,8% là ngưòi Kinh, 5,2% là người Dao, các nhóm 
còn lại (Nùng, Mèo, Cao Lan) chiếm tỷ lệ rất  thấp 
và phân bố tương đối đồng đều trên các xã (xem 
bảng 1). Đương nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng 
đến quyết định của người bệnh nhưng trong ví dụ này, 
những ngưòi nghiên cứu quan tâm tới ảnh hưởng của 
khoảng cách giữa trạm y tế xã với ngưòi bệnh trong 
điều kiện địa hình miền núi đến quyết định của người 
bệnh là có đi đến trạm xã hay không. Để làm được 
như vậy, cần phải có được một bản đồ độ cao địa hình 
dưới dạng số mà trong văn liệu được gọi là Mô hình 

Hình 2. Cấu trúc, chức năng và các hợp phần của Hệ thông tin địa lý
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số độ cao (Digital Elevation Model DEM). Việc chồng 
xếp (Overlaying) hai lớp thông tin (DEM) và các bảng 
thuộc tính ghi dữ liệu điều tra cho phép đưa ra bảng 2 
dưới đây.

Qua bảng 2 người ta đã rút ra nhận định là: Tỷ lệ trẻ 
được sinh tại nhà ở khu vực có khoảng cách tới TYTX 
trên 5 km cũng như khu vực có độ cao trung bình  trên 
200 m hoặc độ dốc trung bình trên 20o cao hơn khu 
vực có khoảng cách tới TYTX dưới 5 km cũng như 
khu vực có độ cao trung bình dưới 200m hoặc độ dốc 
trung bình dưới 20o với tỷ suất chênh dao động từ 6,43 
đến 7,77. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p 
< 0,001. Các kết quả nói trên đã được chuyển thành 
bản đồ, trên đó các dữ liệu thống kê đã được biểu diễn 
thành biểu đồ gắn với từng xã.

Ví	 dụ	 2:	 Đánh	 giá	 nguy	 cơ	 phát	 triển	 sốt	 rét	 tại	
huyện	Hàm	Thuận	Nam,	Bình	Thuận (Phạm Văn Cự 
và nnk, 2002)
Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của một số yếu tố 
tự nhiên trong phân vùng nguy cơ mắc sốt rét tại một 
huyện của tỉnh Bình Thuận (huyện Hàm Thuận Nam) 
trên cơ sở ứng dụng quan điểm của các nhà dịch tễ 
học (Đặng Văn Ngữ 1960, Vũ Thị Phan, 1996). Quan 
điểm này cho rằng nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, địa 
hình, dòng chảy, sinh địa cảnh tổng hợp (cảnh quan) 
và các loại hình sử dụng đất v.v. ảnh hưởng rất lớn đến 
sự phân bố các vector truyền bệnh sốt rét. Trong điều 
kiện dữ liệu hiện có ở huyện Hàm Thuận Nam, các tác 
giả chỉ xét đến hai loại: An. minimus và An. dius. 
Quan điểm về mối quan hệ giữa sự phân bố của hai 
loài này với một số yếu tố sinh địa cảnh được trình bày 
trên hình 3 và đó cũng chính là các bước thực hiện 
tư duy của chuyên gia dịch tễ bằng các công cụ của 
HTTĐL. 
Như chúng ta thấy trên hình 3 (Phạm Văn Cự và nhk, 
2002), bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25000, ảnh vệ tinh 

Landsat chụp lãnh thổ Bình Thuận năm 2000 và các 
số liệu thống kê của Trung tâm phòng chống bướu cổ 
và sốt rét Bình Thuận là nhóm các dữ liệu gốc. Từ bản 
đồ địa hình 1:25000 người ta đã xây dựng nên Mô hình 
số độ cao, cho phép có thông tin về độ cao từ và tính 
phân bậc địa hình của vùng nghiên cúu và cũng từ đó 
tính ra được độ dốc toàn bộ vùng nghiên cứu. Các kết 
quả này sẽ được đưa vào chỉ ra các toạ độ có thể có 
hai loại vector nói trên theo quan điểm của các nhà 
dịch tễ học và được mô tả như sau: 
• Vùng đồng bằng ven biển (độ cao dưới 100m): 
 Phân bố ở phía Ðông-Nam huyện Hàm Thuận Nam 

chiếm khảng 60 % diện tích khu vực nghiên cứu. 
Trên thực tế không có An. minimus tại chỗ, nhưng 
có thể có An. minimus di chuyển từ vùng núi về. 
Trên thực tế đây là vùng không có sốt rét lưu hành 
nhưng có thể có dịch sốt rét.  

• Vùng đồi thấp : từ 100m đến 200m
 Vùng nước chảy đồi thấp, An. minimus xuất hiện với 

mật độ thấp. Sốt rét lưu hành nhẹ, vùng này chiếm 
khoảng 15% diện tích huyện Hàm Thuận Nam

• Vùng đồi cao: từ 200m đến 400m
 Nước chảy núi đồi thấp, có nhiều khe suối. Sốt rét 

lưu hành vừa, có thể lưu hành nặng nếu điều kiện 
sinh cảnh thuận lợi. 

• Vùng núi rừng: từ 400m đến 800m
 Nước chảy trên vùng núi, rừng, có rất nhiều khe 

suối và là nơi sốt rét lưu hành mạnh. Chiếm khoảng 
10% diện tích huyện. 

• Vùng núi cao và cao nguyên: trên 800m
 Ðây là vùng núi cao, khe suối ít, nước chảy mạnh, 

khí hậu mát quanh năm. Không có sốt rét lưu hành 
tuy nhiên dân cư di xuống núi có thể bị lây sốt rét. 
Vùng này chiếm diện tích rất nhỏ trong Huyện ( nhỏ 
hơn 5%).

Ảnh vệ tinh được sử dụng để xây dựng bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu và cho phép đối 
sánh hiện trạng sử dụng đất với các dữ liệu thống kê 

Bảng 2. Một số yếu tố địa lý ảnh hưởng tới tỷ lệ sinh tại nhà

Các yếu tố ảnh hưởng Sinh tại nhà Sinh tại CSYT
OR PSL % SL %

Khoảng cách tới TYTX >5km 57 72,15 22 27,85
7,77 <0,001<5km 53 25,0 159 75,0

Ðộ cao > 200 m 75 62,0 46 38,0
6,43 <0,001< 200 m 35 20,2 138 79,8

Ðộ dốc > 200 82 61,2 52 38,8
7,43 <0,001< 200 28 17,5 132 82,5

Khoảng cách tới TYTX >5km + độ cao > 200 
m + độ dốc >200

57 77,03 17 22,07
10,37 <0,001

Không đủ 3 yếu tố ảnh hưởng trên 53 24,42 164 75,58
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của ngành dịch tễ cung cấp. Theo tác giả Vũ Thị Phan 
(Vũ Thị Phan, 1996), nguy cơ mắc bệnh sốt rét phụ 
thuộc vào các sinh địa cảnh khác nhau, ví dụ với sinh 
địa cảnh rừng rậm, bìa rừng, rừng tái sinh. Nhiều khe 
suối ruộng bậc thang, nhiều nông trường cây công 
nghiệp (cao su, cà phê), lâm trường, công trường thuỷ 
điện, hầm mỏ, kinh tế mới là điều kiện rất thuận lợi cho 
sự phát triển của vectơ An. minimus và An. dirus. Thực 
tế cho thấy tại những nơi có đặc điểm như trên sốt rét 
lưu hành nặng. Ðối với những vùng đồi thấp nước chảy 
có ruộng lúa, hoa màu vườn cây ăn quả, rừng trồng thì 
sốt rét lưu hành nhẹ hơn (có An. Minimus nhưng mật 
độ thấp, không có An. dirus). Như đã đề cập ở trên, 
hiện trạng sử dụng đất là một yếu tố ảnh hưởng đến 
mức độ nguy cơ sốt rét cũng như khả năng lan truyền 
sốt rét. Mỗi loại hình sử dụng đất khác nhau có nguy 
cơ khác nhau. Theo điều tra gần đây cho thấy, mật 
độ An. minimus tăng lên ở những vùng ven biển Bình 
Thuận nguyên nhân là do việc tăng diện tích trồng 
cây ăn quả (An. minimus đẻ ở các rãnh nước ngọt do 
người dân đào dùng để tưới cây ăn quả). Vì vậy việc sử 
dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong ứng dụng 
này mang tính chỉ thị cho sự có mặt của các điều kiện 
thuận lợi cho phát triển muỗi gây bệnh.
Các dữ liệu thống kê của Trung tâm phòng chống 
bướu cổ và sốt rét Bình Thuận (Sở y tế Bình Thuận, 
2000) sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu theo các phương 
pháp mà chúng tôi mô tả ở phần đầu báo cáo này và 
được sử dụng để tạo ra bản đồ mật độ ký sinh trung 
sốt rét. 
Việc thực hiện các bước tích hợp thông tin trên HTTĐL 
sẽ cho ra bản đồ phân vùng nguy cơ mắc sốt rét của 
huyện Hàm Thuận Nam. (xem Hình 3)
 

Các thách thức trong ứng dụng HTTĐL 
ở Việt Nam

Khó khăn về nhận thức
Nếu chúng ta chấp nhận quan điểm tổng quát về 
HTTĐL như chúng tôi đã trình bày thì cũng đễ dàng 
chấp nhận rằng thách thức lớn nhất của các ứng dụng 
HTTĐL là nhận thức về vai trò của CSTT và CSDL. 
Ở Việt Nam vẫn không ít ý kiến xem nhẹ vấn đề này. 
Nhiều cơ sở, kể các các Viện nghiên cứu, vẫn tiếp tục 
bắt đầu triển khai các dự án HTTĐL bằng việc mua 
sắm trang thiệt bị, phần mềm. Bên cạnh đó, nhiều 
đơn vị tuy đã chú trọng vào yếu tố chuyên gia nhưng 
lại trông cậy vào các kỹ sư tin học để xây dựng và 
triển khai các dự án HTTĐL cho chuyên ngành mình 
với quan niệm công nghệ thông tin và HTTĐL là công 
việc của các nhà tin học thuần túy. Như trình bày trong 
Hình 2, nhóm chuyên gia gồm cả ba ngành: Quản lý, 
Chuyên ngành và Công nghệ thông tin và vì vậy sự kết 
hợp giữa các chuyên gia này mới là quan trọng. Thực 
tế ở Việt Nam và cả trong ngành y tế sự kết hợp này 
vẫn đang là một thách thức. 
Một vấn đề khác liên quan đến nhận thức là hiện nay 
tại Việt Nam chưa có sự sẵn sàng chia sẻ dữ liệu, kinh 
nghiệm giữa các đơn vị, các cá nhân sử dụng hoặc 
ứng dụng HTTĐL thậm chí ngay trong cùng một đơn 
vị. Điều này đi ngược bản chất đa ngành, liên ngành 
của các ứng dụng HTTĐL.
Do quan niệm lệch lạc về bản chất và chức năng của 
HTTĐL, không ít ngành vẫn cho rằng việc ứng dụng 
công nghệ này là công việc của các chuyên gia công 
nghệ thông tin hoặc của ngành tin học. Tại nhiều cơ 
quan, kể cả ở trung ương, các ứng dụng HTTĐL vẫn 
được giao cho ngành tin học thực hiện. Chính vì vậy, 
việc tích hợp các thông tin chuyên ngành luôn gặp 
nhiều khó khăn và việc xây dựng các dự án ứng dụng 

nh v  tinh c s  d ng  xây d ng b n  hi n tr ng s  d ng t khu v c nghiên c u và cho 
phép i sánh hi n tr ng s  d ng t v i các d  li u th ng kê c a ngành d ch t  cung c p. Theo tác gi
V  Th  Phan (V  Th  Phan, 1996), nguy c  m c b nh s t rét ph  thu c vào các sinh a c nh khác 
nhau, ví d  v i sinh a c nh r ng r m, bìa r ng, r ng tái sinh. Nhi u khe su i ru ng b c thang, nhi u
nông tr ng cây công nghi p (cao su, cà phê), lâm tr ng, công tr ng thu i n, h m m , kinh t
m i là i u ki n r t thu n l i cho s  phát tri n c a vect  An. minimus và An. dirus. Th c t  cho th y
t i nh ng n i có c i m nh  trên s t rét l u hành n ng. Ð i v i nh ng vùng i th p n c ch y có 
ru ng lúa, hoa màu v n cây n qu , r ng tr ng thì s t rét l u hành nh  h n (có An. Minimus nh ng
m t  th p, không có An. dirus). Nh ã  c p  trên, hi n tr ng s  d ng t là m t y u t nh 
h ng n m c  nguy c  s t rét c ng nh  kh  n ng lan truy n s t rét. M i lo i hình s  d ng t
khác nhau có nguy c  khác nhau. Theo i u tra g n ây cho th y, m t  An. minimus t ng lên 
nh ng vùng ven bi n Bình Thu n nguyên nhân là do vi c t ng di n tích tr ng cây n qu  (An. 
minimus  các rãnh n c ng t do ng i dân ào dùng  t i cây n qu ). Vì v y vi c s  d ng b n

 hi n tr ng s  d ng t trong ng d ng này mang tính ch  th  cho s  có m t c a các i u ki n thu n
l i cho phát tri n mu i gây b nh.

Các d  li u th ng kê c a Trung tâm phòng ch ng b u c  và s t rét Bình Thu n (S  y t  Bình 
Thu n, 2000) s c a vào c  s  d  li u theo các ph ng pháp mà chúng tôi mô t  ph n u báo 
cáo này và c s  d ng  t o ra b n  m t  ký sinh trung s t rét.  

Vi c th c hi n các b c tích h p thông tin trên HTT L s  cho ra b n  phân vùng nguy c  m c s t
rét c a huy n Hàm Thu n Nam. 

Hình 3: S  chuy n i t  duy d ch t  thành d  li u và Mô hình tích h p thông tin 

CÁC THÁCH TH C TRONG NG D NG HTT L  VI T NAM 
Khó kh n v  nh n th c:

N u chúng ta ch p nh n quan i m t ng quát v  HTT L nh  chúng tôi ã trình bày thì c ng
dàng ch p nh n r ng thách th c l n nh t c a các ng d ng HTT L là nh n th c v  vai trò c a CSTT 
và CSDL.  Vi t Nam v n không ít ý ki n xem nh  v n  này. Nhi u c  s , k  các các Vi n nghiên 
c u, v n ti p t c b t u tri n khai các d  án HTT L b ng vi c mua s m trang thi t b , ph n m m. 
Bên c nh ó, nhi u n v  tuy ã chú tr ng vào y u t  chuyên gia nh ng l i trong c y vào các k  s

Hình 3: Sơ đồ chuyển đổi tư duy dịch tễ thành dữ liệu và Mô hình tích hợp thông tin
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không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả. Điều này 
ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư cho công nghệ 
HTTĐL ở nhiều ngành.

Khó khăn về dữ liệu
Dữ liệu hiện nay ở Việt Nam đang ở trong tình trạng 
hết sức khó tiếp cận, khó dùng do nhiều nguyên nhân 
khác nhau (Phạm Văn Cự, 2001). Trong phần trình bày 
này chúng tôi chỉ phân tích một số thách thức chủ yếu 
của vấn đề dữ liệu. Không riêng gì ngành y tế, dữ liệu 
khả dĩ có thể huy động vào xây dựng Cơ sở dữ liệu 
HTTĐL của các ngành đều đang ở tình trạng:
• Tản mát, không đựợc thống nhất về quy chế sử 

dụng, quy chế trao đổi, cấp phát. Nguyên nhân 
chính là chúng ta còn đang thiếu các quy định về 
pháp lý ở cấp vĩ mô về việc sử dụng, chia sẻ tài 
nguyên thông tin. Mặt khác, tâm lý cát cứ, chiếm 
dụng thông tin trong giới chuyên môn cũng còn 
đang rất phổ biến. Không ít nhà chuyên môn còn 
quan niệm thông tin là nguồn sống vật chất và là 
thể hiện quyền lực chuyên môn của mình.

• Thiếu chuẩn về dữ liệu là tình trạng  phổ biến. 
Về mặt hình học, Nhà nước đã ban hành Hệ toạ 
độ VN-2000 và đã cung cấp các công cụ tin học 
để chuyển đổi hệ toạ độ của các dữ liệu hiện có 
sang Hệ Vn-2000. Tuy nhiên, còn rất nhiều yếu tố 
khác của chuẩn dữ liệu HTTĐL cần được xây dựng. 
Trong tình hình như vậy, không ít cơ quan đã và 
vẫn đang đầu tư cho việc thu thập thậm chí nhập 
dữ liệu vào HTTĐL nhưng lại không có được các 
chuẩn chung. Việc xây dựng chuẩn dữ liệu HTTĐL 
hiện mới đang được khởi thảo ở Việt Nam và sẽ còn 
cần một thời gian để hoàn tất công việc này và để 
đưa các chuẩn được chấp nhận vào cuộc sống.

Khó khăn về tổ chức điều phối
Các khó khăn về dữ liệu nói trên một phần là do thiếu 
sự điều phối chung trên quy mô quốc gia về các ứng 
dụng HTTĐL. Ngay trong từng Bộ, Ngành cũng chưa 
có được các quy định về chia sẻ, trao đổi dữ liệu 
chuyên môn, khả dĩ có thể sử dụng cho HTTĐL. Toàn 
quốc cũng chưa có được một cơ quan đầu mối điều 
phối hoạt động trong lĩnh vực HTTĐL

Khó khăn về nhân lực
Các thách thức nêu trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến 
việc phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cho công nghệ 
HTTĐL. Các chuyên gia hiện có trong lĩnh vực này 
của Việt Nam chưa nhiều, phần lớn được đào tạo ở 
nước ngoài, hiện phân bố chủ yếu ở các viện nghiên 
cứu, sau đó là ở các trường đại học và ở các doanh 
nghiệp. Số lượng cán bộ kỹ thuật ở các ngành chuyên  
môn trong đó có ngành y tế là rất thấp. Nhân lực ít ỏi 
và không đồng đều về trình độ này lại thường không 
hợp tác được với nhau. Nguyên nhân cơ bản của hiện 
tượng này vẫn là do chúng ta chưa có được một chính 
sách, một quy chế điều phối như nêu ở trên.
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(Nội dung tách băng)

Stéphane	Lagrée
Tôi rất cảm động vì ông Phạm Văn Cự vì đã có mặt ở 
đây ngày hôm nay. Cách đây 15 năm, tôi đã được tiếp 
nhận tại Trung tâm Viễn thám và Geomatic, nơi ông 
công tác với tư cách thành viên Ban Giám đốc cùng với 
ông Nguyễn Xuân Đạo. Tôi cũng rất vui mừng vì ông 
đã nhận lời và đã tham dự vào buổi thuyết trình sáng 
nay của Olivier Tessier về đổi công.

[Phạm	Văn	Cự]
Trước hết, tôi xin cám ơn anh Stéphane đã mời tôi 
tham gia khóa đào tạo này, và cũng xin cám ơn anh đã 
dành những lời tốt đẹp khi nói về quá khứ quan hệ của 
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chúng ta. Những lời tốt đẹp đó chắc hẳn sẽ đảm bảo 
cho một tương lai hợp tác lâu dài và bền vững hơn.  
Và bây giờ, tôi xin giới thiệu một vấn đề liên quan đến 
cách thức đưa công nghệ thông tin ứng dụng trên nền 
tảng của khoa học địa lý vào các lĩnh vực nghiên cứu 
xã hội nhân văn. Vấn đề này không phải là mới. Song 
làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giữa khoa học 
địa lý tự nhiên với khoa học địa lý nhân văn nói riêng và 
khoa học xã hội nhân văn nói chung thì hiện vẫn là vấn 
đề chúng ta cần phải tiếp tục thảo luận. Sự việc gần 
đây nhất là trong Hội nghị địa lý Đông Nam Á - Thái 
Bình Dương diễn ra ở Manila vào tháng 6 năm 2008 
chúng tôi cũng đã bàn tới chuyện phải tiếp tục bằng 
cách nào đó để cho địa lý kinh tế, xã hội nhân văn và 
địa lý tự nhiên sáp lại gần nhau, cũng như các ngành 
khoa học khác phải có những hiểu biết nhất định về 
các vấn đề về khoa học nhân văn, để tạo thành một 
nền tảng đưa ra những ứng dụng giúp cho xã hội phát 
triển tốt hơn. 
Trong bối cảnh như vậy, hẳn là bài trình bày của tôi 
hôm nay không dám có tham vọng trả lời hết tất cả 
thắc mắc mà những người làm xã hội nhân văn có thể 
đặt ra, nhưng chí ít muốn thông qua diễn đàn này để 
trình bày trước hết với quý vị hệ thống thông tin địa lý 
mà chúng ta đang làm là gì. Tiếp đó là những vấn đề 
rắc rối nó đang gặp phải, và lý do vì sao chúng ta phải 
bàn tới hệ thống thông tin địa lý trong khuôn khổ một 
khóa học về khoa học xã hội như thế này? Vấn đề thứ 
hai là: định nghĩa thế nào là hệ thống thông tin địa lý, 
chức năng của nó là gì và kết quả nó đã làm được trên 
thực tế Việt Nam. Ở phần này, tôi sẽ nêu ra hai ví dụ. 
Ví dụ thứ nhất là nghiên cứu trường hợp ở Sapa, một 
dự án tôi đang thực hiện với nhóm của chị Sarah 
Tuner, nhà xã hội học và anh Jean Michaud, nhà nhân 
học của Đại học Mc Gill thuộc thành phố Montréal, 
Canađa. Ví dụ thứ hai là nghiên cứu trường hợp tôi 
đang làm ở huyện Duy Tiên, một huyện thuộc đồng 
bằng sông Hồng.
Thông qua một số trình bày về lý luận và ví dụ cụ thể, 
tôi sẽ đi đến một vài kết luận. 
Tôi xin mở đầu bằng đôi lời nhận xét của Fauster và 
một số tác giả khác từ giữa những năm 1990 cho rằng 
những nhà viễn thám chụp ảnh vệ tinh từ vũ trụ cung 
cấp các thông tin ảnh vệ tinh không thể thỏa mãn nhu 
cầu của nhà xã hội học, bởi lẽ những thông tin mà các 
nhà xã hội học cần biết lại không chụp được bằng ảnh 
vệ tinh. Các nhà xã hội học nhìn qua ảnh vệ tinh sẽ 
không thể biết ai đang ở dưới đó, tại sao rừng dưới đó 
bị phá. Trong khi đây chính là vấn đề mà các nhà xã 
hội quan tâm. Còn họ không mấy khi quan tâm vị trí 
khu rừng đó đang nằm ở đâu, và đây lại là điểm khó 
khăn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải tìm hiểu xem 
các nhà xã hội học quan tâm đến điều gì, và cuối cùng 
rút ra kết luận là những gì vệ tinh quan sát được trên bề 
mặt trái đất không phải là mối quan tâm trực tiếp của 
các nhà xã hội học. Họ quan tâm đến điều xảy ra đằng 
sau, bên dưới, bên trên, hoặc ở trong tổng thể. 

Gần đây, tôi có trao đổi với nhiều đồng nghiệp trong 
đó có các bạn trẻ, và nhận thấy có những vấn đề về 
thực chất có quy mô không gian, nhưng đối với các 
nhà khoa học xã hội đôi khi vấn đề đó không được 
nhận biết như một đối tượng về không gian. Chúng 
ta cùng đặt câu hỏi cho anh Olivier Tessier: yếu tổ đổi 
công tại ngôi làng nơi anh đang nghiên cứu có gì khác 
với yếu tố đổi công ở một ngôi làng ngay giáp ranh 
Hà Nội, hay có gì khác so với một ngôi làng ở tận Điện 
Biên Phủ hiện vẫn tồn tại hình thức đổi công? Rõ ràng, 
khi đề cập tới những vấn đề như vậy, hiếm khi các nhà 
khoa học xã hội đặt vấn đề của mình vào trong quy mô 
không gian. Đây chính là một thách thức. Và đương 
nhiên là có rất nhiều nhà khoa học xã hội không quan 
tâm đến việc người ta chụp ảnh như thế nào và cách 
dùng một bản đồ ra sao. 
Mới đây, chúng tôi có cộng tác với một nhóm các 
trường đại học của Canada thực hiện một dự án mang 
tên ChATSEA (Challenges of Agrarian Transition in 
South East Asia - Các thách thức biến đổi nông nghiệp 
ở Đông Nam Á). Có nhiều giáo sư nổi tiếng của các 
trường đại học tham gia dự án, song không một vị nào 
dùng bản đồ! Trên thực tế, họ đã thực hiện rất nhiều 
công trình nghiên cứu tầm cỡ có giá trị rất lớn về mặt 
học thuật. Họ tiến hành điều tra trên thực địa rất công 
phu và đóng góp nhiều trong việc tin học hóa các 
công trình nghiên cứu của mình, nhưng lại không hề 
thấy có bóng dáng của bản đồ trong các nghiên cứu 
của họ. Tôi chưa tổng kết về việc sử dụng bản đồ trong 
làng xã hội nhân văn ở Việt Nam vì chưa có cơ hội. 
Nhưng dịp này tôi sẽ tìm hiểu. Song tôi có cảm giác ở 
Việt Nam các nhà xã hội học dùng bản đồ nhiều hơn 
so với các nước phương Tây, đặc biệt là so với Bắc Mĩ, 
Canađa. Ngược lại, chúng tôi, những người làm về hệ 
thống thông tin địa lý thường hiểu rất vụng về hoặc đặt 
ra những câu hỏi  ngây ngô về các vấn đề xã hội. Đây 
là một điểm mà hai bên không gặp được nhau. Một 
bên thì coi thường không gian, một bên lại không hiểu 
các khía cạnh về chuyên đề. 
Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, cả hai nhóm nghiên cứu khoa 
học đều dùng chung một khái niệm, đó là khái niệm 
về tính không gian (spatialité). Trong văn liệu hiện nay 
có rất nhiều định nghĩa khác nhau về khái niệm này, 
song sự khác nhau ở trong các định nghĩa tựu chung 
rơi vào mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ai cũng công 
nhận là thôn tôi nghiên cứu, nông hộ mà tôi nghiên 
cứu, xã tôi nghiên cứu nằm ở tỉnh ấy, huyện nọ, nước 
đó, v.v… Mặc dầu vậy, quan niệm về quy mô không 
gian lại khác nhau. Điểm khác thứ nhất là những người 
làm khoa học vật lý hoặc địa lý tự nhiên thường chú 
trọng tới cấu hình vật lý của vấn đề, còn trong giới 
khoa học xã hội thì lại không phải như vậy. Tôi lấy ví 
dụ là ban nãy tôi có nói chuyện về HIV với một chị học 
viên. Rõ ràng, ta không thể khoanh vùng HIV ở trong 
quận Đống Đa là nơi chị ấy làm tư vấn cho dự án, bởi 
vì nguồn gốc của HIV có thể từ trên Sơn La, từ biên giới 
Lào, có thể từ Hải Phòng, Quảng Ninh, và cũng có thể 
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từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong địa lý tự nhiên, khái 
niệm về không gian sẽ chỉ tính riêng mỗi quận Đống 
Đa. Đây là một sai lầm! Điểm khác thứ hai là trong địa 
lý tự nhiên, người ta hay dùng từ tỉ lệ để chỉ khái niệm 
không gian. Trong tiếng Pháp, tỉ lệ trong địa lý tự nhiên 
được gọi là échelle và trong tiếng Anh là scale. Khi 
dịch sang tiếng Việt, từ échelle và từ scale lẽ ra phải 
dịch là tỉ lệ và quy mô. Trong tiếng Pháp, thực chất từ 
échelle được hiểu theo cả hai nghĩa là tỉ lệ và quy mô, 
còn trong tiếng Việt chúng ta thường chỉ dịch là tỉ lệ và 
đôi khi chúng ta ngộ nhận, đặc biệt là trong địa lý tự 
nhiên. Khi nói đến tỉ lệ của vấn đề, ta thường nói vấn 
đề đó có bao nhiêu chi tiết. Khi nói tỉ lệ trong địa lý tự 
nhiên, người ta hay đo bằng thước. Đó là sự khác nhau 
về khái niệm. 
Qua những kiến thức đọc trong tài liệu, tôi cố gắng 
hiểu rằng bên địa lý nhân văn và xã hội nhân văn có 
rất nhiều quá trình mà như tôi nói là nó vượt quá tầm 
mà kết cấu có tính chất vật lý về không gian theo 
như bên địa lý tự nhiên người ta hiểu, vượt ra quy mô 
không gian đó. Việc này thể hiện rõ tính độc đáo của 
nhận thức. Ví dụ, tôi đang ngồi ở đây, song tôi lại xét 
quan hệ của tôi với anh Stéphane cách đây 15 năm 
tại một phòng nghiên cứu đặt ở Láng Thượng. Có 
nghĩa là ở đây không gian và thời gian đã vượt ra 
khỏi khung cảnh mà chúng ta đang nói chuyện. Đây 
là một điểm rất đáng khích lệ trong các nghiên cứu 
và nó sát với thực tế hơn là cách hiểu về không gian 
của các nhà địa lý tự nhiên. Trong địa lý nhân văn, 
khái niệm tỉ lệ lại được hiểu khác, nên ở đây tôi cũng 
xin dùng từ khác, đó là từ quy mô, chỉ về tầm cỡ của 
quá trình (ampleur). Trong tiếng Pháp, thực chất từ 
échelle cũng đã bao gồm cả nghĩa quy mô của quá 
trình, và đây là điều mà bên địa lý tự nhiên người ta 
không làm.
Thêm một vấn đề nữa là khái niệm về không gian, 
tính chất không gian của các quá trình xã hội chính 
là yếu tố tác động rất mạnh đến quan hệ này. Tôi lấy 
ví dụ về vấn đề xuất khẩu lao động ở Malaysia mà tôi 
vừa trao đổi với chị Lê Thu Hương là nghiên cứu sinh 
ở Đại học Genève. Chị có đưa ra nhận xét là thời kỳ 
đầu, những người lao động Việt Nam xuất khẩu đầu 
tiên sang Malaysia là người gốc Hưng Yên, Thái Bình. 
Nhưng bây giờ người ở Hưng Yên, Thái Bình đi xuất 
khẩu lao động sang Malaysia đều chọn công việc tốt 
hơn theo định nghĩa của họ, có nghĩa là việc dễ làm 
và được trả nhiều tiền hơn ở những thành phố lớn. 
Còn những công việc nặng nhọc mà người xuất khẩu 
lao động nhận được ở Malaysia lại dành cho người 
ở Nghệ An ở tận vùng sâu vùng xa. Như vậy khoảng 
cách địa lý từ Hưng Yên đến Hà Nội ngắn hơn so với 
từ Nghệ An ra Hà Nội đã khiến hình thành hai nhóm 
hành vi khác nhau khi người ta quyết định sẽ làm gì 
khi đi xuất khẩu lao động sang Malaysia. Qua đó, 
chúng ta thấy rõ một điều là khía cạnh không gian 
trong khoa học xã hội này tác động rất lớn đến các 
mối quan hệ. 

Song rất may mắn cho chúng ta là cả hai nhóm làm 
về vật lý, về xã hội nhân văn, về địa lý tự nhiên và địa 
lý nhân văn khi nói chuyện đều phải dùng tới đơn vị 
không gian. Và đơn vị không gian mà chúng ta hay 
nói đến và buộc phải nói đến chính là các đơn vị hành 
chính. Mà đây là cơ hội để chúng ta đưa các phương 
pháp định lượng và phương pháp phân tích không gian 
vào trong các phân tích của xã hội nhân văn. Chúng 
ta thử xem báo cáo mà nhóm nghiên cứu của các anh 
François, Jean Pierre, và chị Mireille đã trình bày ngày 
hôm qua và có nói về việc thay đổi của Việt Nam trước 
tác động khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới 
(WTO). Chúng ta cũng có thể nói là việc Việt Nam gia 
nhập WTO khiến cho quan hệ thương mại giữa Việt 
Nam và Trung Quốc thay đổi ra sao. Hàng nghìn cuộc 
phỏng vấn ấy được thực hiện trên khắp các tỉnh thành 
Việt Nam. Và như vậy ta sẽ phải nói đến quy mô cấp 
tỉnh. Còn nếu chúng ta nghiên cứu việc Việt Nam gia 
nhập WTO tác động đến vấn đề đổi công như thế nào 
tại xã anh Olivier Tessier nghiên cứu, thì chúng ta buộc 
phải nhìn vào vấn đề ở từng thôn bản.
Và trong những ngày tới, nếu ai tham dự lớp học ở trên 
Tam Đảo về phân tích không gian, thì các bạn sẽ thấy 
tất cả số liệu chúng tôi đưa ra đều phải gắn với các xã. 
Và nhân đây tôi cũng xin giải đáp luôn một câu hỏi có 
rất nhiều người thắc mắc: sau khi đã hoàn thành điều 
tra nông hộ thì sẽ đưa kết quả lên bản đồ như thế nào? 
Câu trả lời là: chúng ta sẽ chỉ số hóa tất cả các kết quả 
nghiên cứu của chúng ta. Và phương pháp chỉ số hóa 
thế nào tôi sẽ xin trình bày ở phần sau. Vấn đề là chúng 
ta phải chỉ số hóa tất cả các nghiên cứu chúng ta đã 
thực hiện và gắn chúng với đơn vị không gian, và nhờ 
đó chúng ta sẽ xem xét được các quan hệ xã hội nó diễn 
ra thế nào trong không gian, chứ không phải là chúng 
ta mô tả một cách tường minh. Với phương pháp này và 
trong công nghệ này chúng ta bắt buộc phải số hóa tất 
cả các mối quan hệ đó. Chúng ta biết hiện nay trên thế 
giới có ba cách có thể số hóa : định danh, định hạng 
và bằng số. Định danh có nghĩa là nói: đây là A, đây là 
B, đây là C. Còn định hạng thì nói việc này tốt, việc này 
trung bình, việc này kém. Còn bằng số thì nói đây là số 
10, kia là số 29, đây là số 30. Nếu khi làm công việc này 
mà chúng ta gắn nó với đơn vị không gian thì chúng ta 
sẽ thấy bài toán của các nhà xã hội học là khả thi và giải 
được. Như vậy là đi đến đây, chúng ta thấy cũng sắp gỡ 
được vật cản giữa hai cách tiệm cận định lượng và định 
tính của hai cộng đồng làm khoa học. 
Một điểm nữa tôi muốn nói ở đây là cả bên xã hội nhân 
văn và bên địa lý tự nhiên cũng như bên tính toán đều 
phải dùng tư duy đa tỉ lệ. Khi thực hiện phép so sánh, 
bạn luôn luôn phải vượt ra khỏi không gian mà bạn bị 
đóng khung về mặt vật lý để tìm hiểu xem đối tượng 
bạn muốn nghiên cứu có quan hệ gì với đối tượng 
nằm ngoài lãnh thổ đó không. Việc nghiên cứu đa tỉ lệ 
là một trong những điểm mạnh của công nghệ thông 
tin. Có hẳn một ngành nghiên cứu chuyên ngành mà 
thuật toán trong nghiên cứu gọi là đa tỉ lệ. Các anh thấy 
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trong văn liệu có những từ là down-scaling, up-scaling 
thì đó chính là tư duy đa tỉ lệ. 
Vậy	thì	không	gian	là	gì? Chúng ta đều biết là cho 
đến nay, việc đo vẽ bản đồ của loài người hiện mới chỉ 
dừng ở trái đất. Các cơ quan hàng không vũ trụ như 
NASA, ESA của châu Âu và CSA của Canađa đang cố 
gắng vẽ bản đồ của một số hành tinh khác.
Ở đây chúng ta đã dùng bản đồ, và ngay từ cấp học 
phổ thông, nhiều người trong số chúng ta đã phải học 
địa lý và đều phải dùng bản đồ. Và chắc chắn chúng ta 
còn nhớ là trái đất có hình cầu. Bây giờ chúng ta duỗi 
nó ra thành mặt phẳng. Và nhờ cách làm này người 
ta đã mô phỏng được bề mặt thế giới thực trên một 
mặt phẳng. 

Và mặt phẳng này có rất nhiều đặc điểm chúng ta 
buộc phải tuân theo, đó là hệ thống tọa độ của nó. 
Vậy thì hệ thống đó là gì? Nó có nhiệm vụ duỗi quả 
cầu chúng ta thành mặt phẳng. Và tôi lấy ví dụ có một 
điểm nào đó ở đây sẽ có tọa độ tương ứng như thế trên 
quả cầu, và bây giờ ta vẽ nó lên mặt phẳng, tọa độ sẽ 
nằm ở đây. Nhưng đây là công việc chuyển đổi của 
ngành hình học, chúng ta chỉ là người sử dụng, chúng 
ta không cần phải bận tâm. Nhưng khi các bạn dùng 
hệ thống thông tin địa lý thì việc đầu tiên bắt buộc bạn 
phải khai báo là bạn dùng hệ tọa độ nào. Việt Nam 
hiện nay dùng hệ tọa độ gọi là VN 2000 và có một loạt 
tham số. Bởi vậy nếu đưa vào các kết quả của những 
tác giả nghiên cứu khác dùng bản đồ IGN mang về từ 
Paris chẳng hạn thì sẽ không thực hiện được. Vì vậy 
có một việc bắt buộc phải làm, đó là đồng nhất hóa về 
đơn vị không gian.  

Nếu không đưa được lên mặt phẳng có tọa độ tính 
toán như thế này thì chúng ta không thể nào gán được 
dân số vào điểm tương ứng.
Với hình dung như vậy, chúng ta thấy cách thức mà 
chúng ta tiến hành nghiên cứu từ bao lâu nay đã bỏ 
qua khía cạnh không gian, mà thực ra nó chỉ là một 
bài toán kỹ thuật. Và nếu chúng ta thống nhất được 
với nhau sẽ làm việc ở trên không gian nào đó, thì hẳn 
sẽ có người giúp chúng ta thực hiện dữ liệu hóa và tài 
liệu hóa tất cả những quan sát của chúng ta ở ngoài 
thực địa, bằng cách thống kê vào trong không gian nơi 
chúng ta cần. Nói một cách đơn giản là thống kê vào 
trong một bản đồ, là nơi đã có hệ thống tọa độ.
Trong thực tế nghiên cứu không bao giờ chúng ta 
dùng một bản đồ. Tôi lấy ví dụ chúng ta có bản đồ dân 
số và bản đồ tiêu thụ năng lượng. Nếu chúng ta không 
có hệ thống tọa độ trùng lặp với nhau thì hai bản đồ 
đấy không khớp được lên nhau. Nhưng nếu hai bản 
đồ đó có cùng hệ thống tọa độ khớp được lên nhau 
thì bạn sẽ phát hiện được một điều rất thú vị là ở Nam 
Á, khu vực đông dân nhất thế giới, tiêu thụ năng lượng 
lại ít nhất. Còn khu vực thưa dân nhất thế giới là Bắc Mĩ 
tiêu thụ năng lượng cực kỳ nhiều. Chỉ bằng cách đơn 
giản chồng ghép hai bản đồ như vậy, ta thấy ngay rằng 
thế giới ngày nay đang phát triển không bền vững. Các 
nước giàu tiêu thụ cực kỳ nhiều năng lượng, còn các 
nước nghèo lại có rất ít năng lượng. 
Tương tự như vậy, bạn lấy hai bản đồ dân số và bản 
đồ phát thải khí nhà kính thì sẽ nhận thấy các nước có 
dân số ít lại đưa vào khí quyển một lượng khí nhà kính 
cực kỳ lớn. Hiện nay có một đối thủ ngoại lệ cũng nhảy 
vào xu hướng này là Trung Quốc, một nước quá đông 
dân. Nhưng trước khi Trung Quốc tham gia vào nhóm 
phát thải khí nhà kính thì chỉ có Mỹ và Canađa - những 
nước dân số không đông lắm – là tham gia nhiều nhất. 
Ngoài ra có Úc và Nhật Bản, nhưng nếu so với những 
nước như Trung Quốc, Ấn Độ thì không đáng kể. 
Bây giờ tôi xin nói về vấn đề tỉ lệ mà chắc hẳn ai cũng 
biết. Đứng về mặt vật lý và toán học mà nói, tỉ lệ là đo 
một tỉ số của độ dài hoặc độ rộng, hoặc là đơn vị đo 
của đối tượng nào đó trên bản đồ so với mặt đất. Ví dụ 
ta nói là tỉ lệ 1 : 100 000, tức là 1cm trên bản đồ tương 
ứng với 1km trên mặt đất. Tỉ lệ 1 : 50 000, thì 1cm trên 
bản đồ ứng với 500m trên mặt đất, v.v… 
Song có nhiều loại bản đồ khác nhau. Một loại bản 
đồ ai cũng phải dùng chính là bản đồ nền chúng ta 
vừa cùng nhau xem. Bản đồ mặt phẳng để đưa vào 
tất cả những thông tin khác. Ở đây chúng ta thấy trên 
bản đồ nền thường có những thông tin gì? Thứ nhất là 
thông tin về địa hình, tức là bạn đã có độ cao. Độ cao 
ở đây biểu diễn bằng dạng đường đồng mức (courbe 
de niveau). Thứ hai là các điểm cao, rồi tiếp trên đó nó 
đặt mạng lưới thủy văn, mạng lưới đường xá, đường 
điện, rồi các hiện trạng lớp phủ bề mặt, ví dụ chỉ rõ 
đâu là điểm dân cư, đâu là rừng, là lúa, là nghĩa trang, 
là nhà thờ, là quảng trường, rồi đâu là khu nhà dân, là 
địa danh, v.v…
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Còn các loại bản đồ chuyên đề thì có rất nhiều và 
không thể liệt kê hết. Đối với khoa học xã hội, bạn 
cho ra được sản phẩm gì mà có thể không gian hóa 
được, thì sẽ có được bản đồ tương ứng. Gần đây nhất, 
Trung tâm công nghệ thông tin của Bộ nông nghiệp 
và Viện nghiên cứu về hệ thống nông sản đặt ở Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có xuất bản hai 
cuốn Atlas. Một cuốn chuyên về dân số, và một cuốn 
chuyên về tình trạng nghèo đói của Việt Nam. 
Tương tự như vậy bạn sẽ lập được bản đồ các xã. Thật 
khó xác định được số lượng chính xác các xã ở Việt 
Nam vì địa lý hành chính không ngừng thay đổi.
Có những bản đồ về điều kiện tự nhiên không hề thay 
đổi, ví dụ địa chất của Việt Nam đã tồn tại như hàng 
triệu năm nay nó đã thế. Thổ nhưỡng của Việt Nam 
không thay đổi. Nhưng cây rừng, lớp phủ rừng của Việt 
Nam đã thay đổi. Trong các ngành khoa học xã hội 
chúng ta có bao nhiêu bản đồ? Người ta đã phân ra chỉ 
có hai loại thôi! Thứ nhất là bản đồ nền với lớp thông 
tin về ranh giới hành chính rất quan trọng. Vì các vấn 
đề chúng ta nghiên cứu trong xã hội đều liên quan đến 
hoạt động của Nhà nước, đến các đơn vị hành chính. 
Cho nên ranh giới hành chính là điều quan trọng. Bản 
đồ chi tiết đến đâu phụ thuộc vào nhu cầu nghiên 
cứu của mỗi người và kết quả số liệu cho phép chi tiết 
đến đâu. Điều thứ hai là nó nằm ở tỉ lệ bao nhiêu là do 
bạn quy định, và xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu của 
bạn đến mức nào. Trình bày trên bản đồ làm cho mọi 
người hiểu dễ dàng hơn rất nhiều. Và nơi cần tác động 
nhất là giới quản lý, những người đề ra quyết định. Mà 
những người này thường muốn có gì đó mang tính 
trực quan, có nghĩa họ thích nhìn thẳng trên bản đồ. 
Phương pháp bản đồ thật hữu ích, đặc biệt trong lĩnh 
vực quy hoạch lãnh thổ. 
Vấn đề thứ hai là tính trực quan của bản đồ sẽ giúp cho 
người ta nhận thức nhanh hơn các hiện tượng. Từ cách 
đây hàng mấy thế kỷ người ta đã phải nghĩ đến chuyện 
vẽ bản đồ. Trong khi đó chúng ta nghiên cứu một loạt 
những vấn đề nào là SIDA, nào là di dân, tái định cư, 
bình đẳng giới, rồi tới cả tác động chính sách đến các 
vùng lãnh thổ, mà ta không dùng bản đồ thì tôi thấy 
quả thật là hơi ngạc nhiên! Như ban nãy tôi có nói về 
các đồng nghiệp của tôi làm trong dự án ChATSEA, và 
tôi giật mình nhận thấy hiếm khi chúng ta dùng bản đồ. 
Vì thế sẽ mất rất nhiều thông tin! 
Đến phần này, chúng ta nói rằng bản đồ chỉ ra phân 
bố không gian của các chỉ số về xã hội. Tôi lấy một ví 
dụ về chỉ số phát triển con người do UNDP cung cấp. 
Điều quan trọng là bạn phải thể hiện được các con số 
bằng khung màu, ví dụ tôi xắp xếp theo chỉ số phát 
triển con người thì với tổng số hơn 11000 xã của Việt 
Nam như vậy sẽ được chia ra làm năm nhóm và được 
thể hiện bằng năm khung màu khác nhau. Và qua đó 
ta sẽ thấy chỉ số phát triển con người theo định nghĩa 

của UNDP ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành 
phố Hồ Chí Minh là “sáng”. Nhưng nếu xét về dân trí 
thì không chắc gì đã “sáng”?! Trẻ con ở Hà Nội đi ra 
đường gặp người lớn chúng có chào hỏi gì đâu! Trong 
khi đó chúng tôi về nông thôn thì thấy trẻ em hễ trông 
thấy người lớn là chúng nó chào ngay! Ở đây bạn thấy 
ngay sự đối lập, có nghĩa là ở nơi mà có chỉ số phát 
triển con người theo định nghĩa của UNDP thì chưa 
chắc đã hợp với ta. Người nhà mình hay nói về vẻ đẹp 
đúng không ạ! Tổ đổi công của ta là có một giá trị đẹp. 
Nếu đem điều đó ra so sánh thì chưa chắc Hà Nội đã là 
“nơi đẹp” vì Hà Nội, ai sống biết nhà nấy thôi. Vậy làm 
thế nào để biết sự việc ai biết nhà nấy, bên xã hội học 
người ta có rất nhiều cách để điều tra, ví dụ như thông 
qua bảng hỏi điều tra. Tôi nhớ là bên xã hội học có một 
phần mềm chuyên biệt giúp phân tích dữ liệu thống 
kê rất hay gọi là SPSS. Hoặc trên Internet bây giờ có 
R-project là mã nguồn mở. Rất nhiều người dùng phần 
mềm này để phân tích thành phần chính, phân tích hồi 
quy, tất cả đều sẵn có trong đó, rất tiện lợi. 
Và chúng ta cũng đừng băn khoăn là làm sao đưa 
những vấn đề mình nghiên cứu lên được bản đồ. Cũng 
như lúc nãy tôi đã nói là những vấn đề quan tâm của  
các nhà xã hội học nhiều khi không nhìn thấy được từ 
vũ trụ, nhưng ta lại chỉ số hóa được chúng. Tôi lấy   ví 
dụ: chúng ta đã thấy được một thực tế là nơi nào rừng 
bị phá nhiều thì nơi đó người dân nghèo hoặc dân 
chí thấp. Chúng ta thấy vấn đề này báo chí ngày nào 
cũng đăng tải thông tin mà vẫn không có biện pháp 
gì ngăn chặn, bởi vì chúng ta đụng tới những người 
phá rừng đấy lại toàn là dân nghèo. Nhưng nấp đằng 
sau họ là một lực lượng khác. Đó là những ông chủ 
ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh lên mua đất ở Tây 
Nguyên, mua đất ở Cần Giờ, rồi khắp nơi. Nếu theo 
dõi bản đồ phá rừng của Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy 
nó rơi vào các xã mà chúng ta gọi là 1351. Có người 
đã kiến nghị với các anh ở bên nghiên cứu chiến lược 
là chúng ta sẽ làm lại tổng kiểm kê rừng trong 10 năm 
vừa rồi, ta định nghĩa lại 135 theo tiêu chí về phá rừng, 
tức là liên quan đến phá rừng. Mà hiện nay với công 
nghệ vệ tinh và với những dữ liệu nằm trong các máy 
chủ của các cơ quan nghiên cứu không gian thế giới 
thì chúng ta hoàn toàn có dữ liệu để thực hiện. Vấn 
đề chỉ hơi khó ở đây là có ba từ khóa trong cụm từ 
“hệ thống thông tin địa lý”. Từ thứ nhất là hệ thống 
(système), từ thứ hai là thông tin (information), và từ 
thứ ba là địa lý (géographique), tôi xin phân tích từng 
từ cho đơn giản. Với khái niệm hệ thống (système), 
chúng ta biết là có rất nhiều định nghĩa. Riêng tôi thích 
khái niệm hệ thống của một nhóm thuộc Đại học tổng 
hợp Lômônôxôp – Mạc Tư Khoa, khoảng những năm 
1970, gọi là lý thuyết hệ thống, hay địa hệ thống (géo-
système). Trong địa lý Mác xít, người ta cũng nói nhiều 
đến vấn đề hệ thống. Vậy hệ thống là gì? Hệ thống có 

1 Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số hoặc miền núi.
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nhiều cách định nghĩa, nhưng đối với riêng người làm 
về thông tin địa lý thì đó là một tổng thể có nhiều hợp 
phần. Các hợp phần đó tương tác với nhau để cho hệ 
thống hoạt động. Và bản thân hệ thống hoạt động 
đó lại có tương tác với bên ngoài. Điều này hoàn toàn 
đúng với hệ thống thông tin địa lý. Trong hệ thống 
thông tin nói chung và hệ thống thông tin địa lý nói 
riêng thì tính hệ thống rất cao. Trước tiên mọi dữ liệu 
ở đây phải được xem như là một hợp phần bắt buộc 
của hệ thống. Khi nói hệ thống thì ta phải nói đến các 
hợp phần.

Hợp phần quan trọng của hệ thống thông tin chính là 
dữ liệu. Và nhiều khi chúng ta lại đặt câu hỏi thế nào 
gọi là dữ liệu (données) và thế nào gọi là thông tin 
(information). Có nhiều cách định nghĩa, song tôi định 
nghĩa thông tin là phương tiện mô tả thế giới thực. Có 
thể mô tả bằng nhiều phương tiện khác nhau nhưng 
hiện nay chúng ta hay dùng phương tiện số. Ví dụ 
bạn quay một đoạn phim về núi lửa Pinatubo năm 
1991 chẳng hạn, thì đó là cách bạn mô tả thế giới thực 
bằng phim ảnh. Ngoài ra bạn có rất nhiều cách mô tả 
và cách cảm nhận khác nhau về thông tin. Lấy ví dụ 
chúng ta thấy trời nóng là do chúng ra cảm nhận được. 
Còn nếu dùng phương tiện công nghệ số, khi ta nói 
hôm nay trời nóng 39oC, ta sẽ ghi chữ 39oC là xong. 
Nhưng cảm nhận đầu tiên là qua xúc giác, còn sau này 
mới dùng nhiệt kế để đo. Tóm lại thông tin là sự mô tả 
thế giới thực bằng các phương tiện khác nhau, hoặc 
là sự phản ảnh thế giới thực. Vậy thế giới thực ở đây 
có gì? Nó có đối tượng, có quá trình và có hiện tượng. 
Và nếu đúng như vậy chúng ta sẽ không bỏ qua bất 
cứ điều gì. 
Dữ liệu là gì? Rất nhiều sách đưa ra định nghĩa dữ liệu 
rất đơn giản. Dữ liệu là thông tin được đem ra xử lý. 
Và sau khi đã được xử lý xong rồi nó lại cung cấp cho 
ta thông tin. Đó gọi là dữ liệu. Lát nữa chúng ta sẽ quay 
lại vấn đề này. Để xử lý được thông tin chúng ta cũng 
cần có cả một hợp phần, đó là phần mềm. Và để chạy 
được phần mềm ta cần phải có máy tính. Và bây giờ, 
sau khi đã có trong tay thông tin, dữ liệu, phần mềm 

và máy tính, thì ta phải có người chạy được máy tính, 
mà quan trọng người đó phải có đầu óc.  
Lúc nãy chúng ta có nói tới tỉ lệ phụ nữ đặt vòng tránh 
thai và dân tộc phải không? Và bây giờ nếu tôi cứ nghĩ 
là tôi có số liệu như vậy, tôi sẽ đi tìm quan hệ giữa 
tỉ lệ phụ nữ đặt vòng tránh thai với diện tích của xã 
hay sao. Ở đây chẳng có quan hệ gì cả! Nhưng nếu 
xét về toán học thì tôi vẫn cứ làm, chẳng ai bắt bẻ gì 
được tôi cả! Nhưng trên thực tế hai biến này không 
hề có quan hệ gì cả. Điều này dễ dàng được nhận 
thấy trong ngành khoa học xã hội. Vì vậy việc tốt nhất 
không chạy chương trình vội mà đi hỏi nhà xã hội học 
là có nên chạy biến đấy không? Mà tốt nhất là nhà xã 
hội học đưa ra bài toán chạy bao nhiêu biến và chính 
xác là chạy biến nào cùng với biến nào. Cho nên 
việc mà chúng ta quyết định thủ tục chạy ở đây là rất 
quan trọng.
Vậy	 thì	 thông	 tin	địa	 lý	 là	gì? Nó là một thông tin 
được gắn với một tọa độ nào đó. Vì trong văn liệu 
tiếng Pháp có nhiều cách dùng thuật ngữ khác 
nhau. Để chỉ thông tin địa lý, có người dùng thuật 
ngữ information géopraphique, có người dùng là 
information géoréférence, có khi lại là données à la 
référence spaciale. Thực chất nó là thông tin có tọa 
độ. Và thông tin mà có tọa độ thì là thông tin địa lý. 
Còn khái niệm hệ thống thông tin xử lý các tọa độ thì 
được gọi là hệ thông tin địa lý. Định nghĩa nó đơn giản 
thế thôi. 
Hệ thống thông tin địa lý hay hệ thống thông tin nào 
khác cũng đều có một nhiệm vụ là trợ giúp quyết định. 
Nó thể hiện quan hệ của các đối tượng trong không 
gian. Như chúng tôi đã nói là thông tin thì phải có mô 
tả. Bạn mô tả thông tin cụ thể đến đâu là tùy thuộc vào 
yêu cầu của bài toán ứng dụng của bạn. Đối tượng xã 
nghiên cứu được mô tả với lượng thông tin như thế nào 
là do nhu cầu ứng dụng của bạn. Nếu chúng ta làm về 
dân số cũng vậy thôi, và dân số thì có nhiều cách tiệm 
cận. Còn nếu bạn làm về sử dụng đất thì cũng sẽ có 
thông tin về sử dụng đất. Và nếu bạn muốn tìm quan 
hệ về thông tin giữa sử dụng đất và dân số thì bắt buộc 
bạn phải lưu trữ cả thông tin về sử dụng đất và thông 
tin về dân số vào cùng một  xã. Thêm nữa, ví dụ khi 
nghiên cứu về tỉ lệ thất nghiệp của một thành phố, nếu 
chúng ta muốn gắn nó với vấn đề tội phạm thì phải có 
thêm thông tin về tỉ lệ nghiện hút, tỉ lệ tiền án, tiền sự. 
Và ta thử xem xét giữa tỉ lệ nghiện hút, tiền án tiền sự 
và thất nghiệp có quan hệ gì không? Như vậy, chúng 
ta phải đưa được những quan hệ đó vào trong cơ sở 
dữ liệu. Và nó sẽ trở thành thông tin địa lý bởi vì nó gắn 
với tọa độ. Còn trong đơn vị không gian của chúng ta, 
tọa độ đấy có thể là điểm. 
Tuy nhiên, để gắn được thông tin, để có được một 
thông tin đúng nghĩa là thông tin địa lý thì chúng ta sẽ 
đề cập dần dần tới lĩnh vực kỹ thuật một chút. Trước 
hết thông tin đó phải là một đối tượng đồ họa. Ta phải 
vẽ ra được con đường. Phải vẽ được ra tỉnh đó và trong 
tỉnh có rất nhiều huyện, trong huyện có rất nhiều xã, 

H thông tin a lý làm gì?
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trong xã có rất nhiều thôn. Song điều quan trọng là tất 
cả các tỉnh, xã, thôn ấy đều phải được đặt trên một nền 
hình học, một lưới chiếu nào đó như chúng ta đã nói từ 
ban đầu. Vì vậy điều kiện tiên quyết của thông tin địa 
lý là phải có tọa độ.
 Điều quan trọng thứ hai là các đối tượng đó phải được 
mô tả. Vì vậy người ta nói rằng ngoài cặp tọa độ tạm 
gọi là XY thì đối tượng đó phải được mô tả bằng một số 
N thuộc tính nào đó. Tôi lấy ví dụ ta mô tả một xã. N có 
thể là 10, có thể là 100 tùy thuộc bài toán, tùy thuộc 
ứng dụng đúng không nào? N có thể là 10 trường dữ 
liệu về dân số, nhưng có thể chỉ là hai hoặc ba trường 
dữ liệu, có nghĩa tôi chỉ quan tâm đến tỉ lệ sinh đẻ hàng 
năm, tỉ lệ tử vong dưới sáu tuổi, chẳng hạn. Nếu muốn 
nghiên cứu một cách tổng thể nhiều mối quan hệ thì 
số N đó sẽ lớn hơn. Như vậy bạn muốn gắn bao nhiêu 
thuộc tính vào đối tượng là phụ thuộc vào bài toán ứng 
dụng, không có quy định nào cả. Chỉ có một điều bắt 
buộc là các thông tin đó phải có tọa độ, phải gắn vào 
đơn vị hành chính, đơn vị không gian nào đó. 
Bây giờ, tôi sẽ nói qua về đối tượng mà chúng ta gọi là 
thông tin có tọa độ. Hiện nay có nhiều cách mô tả thế 
giới thực như ta đã nói, trong đó có cách mô tả bằng 
phương pháp Vectơ, tức là phương pháp đồ họa. Tất cả 
mọi thứ trên đời đều có thể mô tả bằng điểm, đường và 
vùng miền. Vì lẽ đó mà bản đồ mới hình thành. Núi non 
được mô tả thành các đường đồng mức. Sông ngòi 
được mô tả bằng các nét vẽ. Và tất cả những nét vẽ, 
đường đồng mức đó đều được hình thành từ ba yếu tố 
cơ bản. Yếu tố thứ nhất là điểm, đường và miền.
Thuật ngữ chuyên môn trong nghề gọi dữ liệu đó là 
dữ liệu Vectơ, bởi vì nó có tọa độ, có hướng, nó nằm 
trong hệ tọa độ, và mô tả thế giới thực bằng đường nét, 
bằng điểm, bằng miền. Thêm nữa là những vectơ đó 
lại phải được mô tả bằng các thuộc tính. Ví dụ khi ta 
mô tả một cái hồ, đầu tiên ta có thể vẽ đường hồ ra, rồi 
sau đó thêm thuộc tính về độ sâu, độ mặn và các yếu 
tố khác, ví dụ như số nông hộ canh tác, đánh bắt thủy 
sản nước ngọt của hồ. Nếu hồ nước này liên quan đến 
một chính sách xã hội nào đó (ví dụ như gia đình chính 
sách được hưởng lợi) thì các thuộc tính này cũng cần 
phải được tính đến. Trong phần thuộc tính này, vấn đề 
chúng ta hết sức quan tâm là phải dữ liệu phải được 
cập nhật hàng năm.  
Và còn một vấn đề kỹ thuật mà có thể các nhà xã hội 
học nên tính đến đó là quan hệ không gian của các 
vectơ, của những đồ họa, mà nó liên quan tới độ tin 
cậy của dữ liệu để chúng ta có thể tiến hành được. 
Lấy ví dụ trên bản đồ chúng ta có đường Ngã Tư Sở, 
các bạn có hình dung ra cầu vượt Ngã Tư Sở không? 
Và cắt với đường Ngã Tư Sở là đường Trường Chinh. 
Nếu chúng ta không định nghĩa quan hệ không gian 
thì một người ở ngoại tỉnh về Hà Nội muốn rẽ sang 
đường Trường Chinh có thể sẽ bê xe máy của ông ấy 
đến giữa cầu rồi nhảy xuống vì ông ấy máy móc. Bởi vì 
nhìn trên bản đồ thì thấy ở đấy có hai đường cắt. Còn 
nếu chúng ta làm dữ liệu một cách tử tế, chúng ta sẽ 

nói ở đấy không có đường giao cắt. Riêng việc định 
nghĩa có đường cắt và không có đường cắt là ta đã 
làm được một việc là định nghĩa quan hệ không gian. 
Trong thuật ngữ khoa học gọi là topologie. Vì gốc của 
thuật ngữ này đều từ toán Topo mà ra.  Sau này chúng 
ta còn tính toán cả lưu lượng nước và rất nhiều các bài 
toán liên quan đến quan hệ không gian. 
Và đây là phạm trù công nghệ, chúng tôi xin nhắc nhở 
các nhà xã hội học mỗi khi nhận dữ liệu phải đòi hỏi 
người cung cấp đảm bảo cho mình đầy đủ ba điều. 
Một là anh dùng hệ tọa độ nào. Hai là các mô tả thuộc 
tính đi theo đối tượng nằm ở đâu. Ba là dữ liệu đồ họa 
đã có quan hệ không gian chưa. Nếu không có quan 
hệ không gian thì bạn xin mời họ về làm lại. Bởi vì 
công sức bỏ ra làm về quan hệ không gian chiếm tới 
60% - 70% công làm dữ liệu. Nó rất đắt! Nếu không 
có quan hệ không gian, ta không thể làm được bất kỳ 
phép phân tích nào. Chúng ta nhìn bản đồ thì thấy nó 
mang tính trực quan thật nhưng đó lại là cả một kết 
quả phân tích. Vì vậy nếu dữ liệu không hoàn chỉnh, 
ta không thể làm được phép tính bản đồ, và kết quả là 
không ra được bản đồ.
Chúng ta có thể thấy trong số những ngành học cần 
tới hệ thống thông tin địa lý thì có tin học, toán, toán 
thống kê, khoa học trắc địa, đo đạc trắc địa. Tất cả 
những môn học này đều liên quan đến bản đồ. Còn 
nói đến viễn thám là cung cấp thông tin thì rất tiếc 
tôi lại không có thời giờ để trình bày sâu hơn ở đây, 
nhưng đó là nguồn thông tin vô cùng lợi hại. Còn với 
những kiến thức về các môn khoa học khác như khoa 
học ứng dụng là việc tôi đang làm, và khoa học xã hội 
nhân văn thì càng ngày người ta càng nhận thức được 
chúng hết sức quan trọng trong việc giải các bài toán 
ứng dụng hệ thống thông tin địa lý. Không có những 
kiến thức này, chúng ta sẽ lý giải số liệu rất sai. Đây là 
vấn đề chúng ta hay gặp phải hiện nay.
Ở Việt Nam hiện nay đã có chuẩn tọa độ là VN 2000. 
Tháng 7 năm 2000, Thủ tướng chính phủ đã ký văn 
bản quy định từ nay Việt Nam sẽ dùng lưới chiếu VN 
2000. Chúng ta không cần quan tâm tới các định nghĩa 
kỹ thuật của nó, nhưng cần biết là chúng ta sử dụng 
một cách có bản quyền hợp pháp là phải sử dụng 
VN 2000. 
Thêm nữa là trình độ của Việt Nam trong lĩnh vực này 
cũng được nâng lên và may mắn là giới công nghiệp 
tư nhân bắt đầu quan tâm tới hệ thống thông tin địa lý. 
Đáng tiếc là các trường đại học chưa có nhiều chuyên 
gia giỏi trong lĩnh vực này. Chủ yếu là các viện nghiên 
cứu. Song có một may mắn là một số trường ý thức 
được tầm quan trọng của lĩnh vực đó nên đã đưa vào 
giảng dạy. Ví dụ ở phía Nam có trường Đại học Cần 
Thơ, tôi cũng vừa có một khóa dạy tại trường này 
trong khuôn khổ hỗ trợ của Cơ quan Đại học Pháp 
ngữ (AUF). Chương trình AUF hỗ trợ cho các trường 
phía Nam thì trong đó có Đại học Cần Thơ, Đại học 
Xã hội nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những 
nhóm rất mạnh. Các bạn ở phía Nam có thể liên hệ với 
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những địa chỉ này. Ngoài ra còn có Đại học Nông lâm 
Thủ Đức, Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ 
Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. 
Song cách thức làm việc mỗi nơi một kiểu. Ngoài Bắc 
cũng vậy. Xét ở bình độ quốc gia, Việt Nam đã chấp 
nhận chuẩn ISO TC và OPEN GF là hai chuẩn quốc tế 
về việc làm dữ liệu đảm bảo có hình học, có thuộc tính, 
có quan hệ không gian như tôi vừa nói.  
Một điều nữa mà tất cả chúng ta nên biết là Việt Nam 
đã vẽ xong bản đồ 1 : 50 000 toàn quốc. Và dự kiến là 
tới năm 2013 sẽ kết thúc lớp phủ  1 : 10 000 của toàn 
quốc. Và với tỉ lệ 1 : 10 000 thì các dự án về khoa học 
xã hội sẽ làm được rất nhiều việc. 
Còn về dữ liệu bản đồ, ở Việt Nam là nếu muốn tiếp 
cận với các dự án, các bạn có thể làm công văn xin 
trung tâm thông tin tư liệu của Bộ tài nguyên môi 
trường là người ta sẽ cấp, không còn khó khăn như 
ngày xưa nữa! Xin cũng không khó! 
Như vậy, chúng ta có thể nói gọn là chức năng tổng 
thể của hệ thông tin địa lý là trợ giúp quyết định. Hiện 
nay trong văn liệu tiếng Anh người ta dùng một từ rất 
mốt là DSS (decision support system). Vậy	nó	giúp	
quyết	định	điều	gì? Quyết định đó có thể liên quan 
đến công tác nghiên cứu, chứ không nhất thiết chỉ liên 
quan đến nhà quản lý. Khi người ta gọi là DSS thì rất 
nhiều người nghĩ nó chỉ thật sự muốn trợ giúp các nhà 
quản lý. Nhưng khi chúng tôi tiếp cận sâu hơn thì nhận 
thấy nó trợ giúp quyết định trong nghiên cứu và ban 
hành các chính sách công. Nhà nghiên cứu quan tâm 
tới việc giữa đối tượng này với đối tượng kia có quan 
hệ hay không. Thực chất việc đi tìm các mối quan hệ, 
trả lời câu hỏi về các mối quan hệ là một trong những 
trọng điểm của nghiên cứu về học thuật, nghiên cứu 
hàn lâm. Và như vậy hệ thống này cũng có thể trợ 
giúp quyết định nghiên cứu trong vấn đề quy hoạch 
lãnh thổ hay thực thi. Song, xét về chi tiết để thực hiện 
sứ mạng đấy thì nó phải có khả năng thu thập dữ liệu, 
quản lý, phân tích, xuất dữ liệu, cách thức phân tích. 
Còn thu thập dữ liệu gì là tùy thuộc vào bài toán của 
bạn cần dữ liệu gì thì bạn sẽ đưa vào dữ liệu đó.
Như vậy tôi xin nhắc lại là chỉ có mấy lớp dữ liệu thôi. 
Đầu tiên là dữ liệu nền. Ngoài ra có rất nhiều dữ liệu về 
chuyên đề. Bởi vì diễn đàn này là diễn đàn kinh tế xã 
hội nên tôi chỉ trích dẫn một số dữ liệu về địa lý về kinh 
tế xã hội như là dân số, kinh tế. Trong kinh tế có bao 
nhiêu chỉ tiêu, bao nhiêu chỉ số phải đưa vào đây. Bên 
cạnh đó còn việc sử dụng đất và những vấn đề, hiện 
tượng xã hội khác. Ngoài ra còn những thông tin về hạ 
tầng cơ sở, đường sá, giao thông, tuyến.
Ví dụ về thông tin kinh tế xã hội như số lượng các cửa 
hàng karaoke ở Hà Nội thì các bạn thấy có đáng quan 
tâm không? Rất nhiều người quan tâm! Bên văn hóa, 
bên công an, và các nhà đầu tư, bán thiết bị nghe nhìn, 
người cho thuê đất, v.v... tất thảy đều quan tâm. Và hiện 
nay ở Hà Nội có một công ty gọi là công ty BDT – hay 
gọi là GEOBIZ – chuyên làm dữ liệu về karaoke, bán 
điện thoại di động ở Hà Nội, cúm gà, HIV. Và trong số 

những giảng viên tham gia cùng với tôi ở Tam Đảo có 
anh Lê Thắng là giám đốc phụ trách kỹ thuật của công 
ty GEOBIZ. Công ty này chuyên làm các thống kê về 
karaoke để phục vụ cho những người bán thiết bị âm 
thanh, cách âm và đồ nội thất. Những người đó rất cần 
thông tin là ở Hà Nội có bao nhiêu cửa hàng để đầu tư 
và đưa thiết bị tới. Và còn có những người muốn mở 
cửa hàng karaoke họ cũng cần biết là ở khu phố họ 
định mở đã có quán nào chưa, và tụ điểm đấy có giờ 
cao điểm, giờ thấp điểm nên liệu có đủ lượng khách để 
người ta kinh doanh hay không? Tất cả những câu hỏi 
như thế phải được dữ liệu hóa và đưa vào đây. 
Người sử dụng hệ thống thông tin địa điều khiển hệ 
thống theo các thủ tục. Và các thủ tục đó phải xây 
dựng trên nền cơ sở tri thức. Mà đã nói tới cơ sở tri 
thức thì không thể nào có một chuyên môn được mà 
phải liên ngành.  
Trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu chúng tôi có  đưa ra 
bốn hợp phần. Một là giới quản lý. Thứ hai là chuyên 
gia về chuyên ngành để xây dựng bài toán. Thứ ba 
là những kiến thức bản địa. Thứ tư mới là công nghệ 
thông tin. 
Vậy hệ thống thông tin địa lý làm công việc gì? Đó là 
chuyển dữ liệu thành thông tin có ích, và từ thông tin 
có ích thành các tri thức cần thiết để giúp cho ra quyết 
định hành động. Ví dụ tôi có mũi tên hàm ý chỉ tri thức 
tác động đến chính trị và tôi để màu xanh! Bởi vì hàng 
ngũ lãnh đạo của tất cả các chính phủ, không ngoại 
trừ nước nào, đều có kiểu thực hiện riêng của họ. 
Nhiều khi mình chỉ là tham khảo thôi.
Tôi hi vọng nếu chúng ta làm việc thật nghiêm túc, tức 
là có đầy đủ dữ liệu, tọa độ, thuộc tính của ta hoàn 
chỉnh, độ tin cậy cao, có quan hệ không gian đàng 
hoàng, bài toán hay, thì chúng ta có thể tác động lên 
chính phủ, và nhất là nếu có cơ hội gặp được các vị 
lãnh đạo quan tâm nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể 
gây tiếng nói với chính phủ. 
Và đến đây chúng ta lại phải thống nhất rằng hệ thống 
thông tin địa lý đúng nghĩa nó là cả một hệ thống. 
Hiện nay có thêm một nguồn cung cấp thông tin cho 
hệ thống là ảnh vệ tinh. Các nhà xã hội học lại nóng 
lòng muốn biết là khi bạn chụp ảnh thì tôi sẽ lấy được 
thông tin gì? Nó không hề đơn giản! Ví dụ khi chúng 
tôi đặt vấn đề là chúng tôi sẽ theo dõi việc biến động 
sử dụng đất thông qua vệ tinh để xem có mối quan hệ 
giữa rác thải sinh hoạt nông thôn với biến đổi sử dụng 
đất không, thì rất nhiều người trong hội đồng thẩm 
định đề tài đó không đồng ý. Và họ đều nói làm sao 
vệ tinh lại nhìn thấy rác? Bây giờ làm thế nào giải thích 
yêu cầu của họ? Trong khi vệ tinh chụp lại hình ảnh 
dựa vào bức xạ của đối tượng. Thành ra việc rất khó! 
Và để tách được hình ảnh ra phải dùng rất nhiều tính 
toán. Ngoài ra nếu muốn xem xét thông tin đó có liên 
quan gì với đối tượng mặt đất không thì bạn phải dùng 
cả hai phương pháp khoa học này. Chứ không thể chỉ 
chụp ảnh là có ngay kết quả. 
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Vậy câu hỏi đặt ra là nếu chụp từ vệ tinh thì ta sẽ nhìn 
thấy gì và không nhìn thấy gì?  

Đó là hình ảnh thành phố Hà Nội, các bạn có nhận ra 
không? Khu vực này chúng ta gọi là phố cổ đây, hay 
tạm gọi là Phố cũ. Còn đây là phố mới, như các bạn 
thấy nó giống hệt nhau. Bởi vậy, nếu chỉ nhìn thì bạn 
không thể biết đâu là phố cổ, đâu là phố mới, dù có 
phần mềm hệ thống thông tin địa lý 3 chiều. Nhiều 
nhà xây ở ngoài bờ sông Bạch Đằng trông còn đẹp 
hơn ở trong phố. Vì xây trong phố bạn sẽ bị va chạm 
với hàng xóm và bị cấm đoán nên bạn không thể xây 
đẹp bằng. Còn một điều nữa các bạn cũng không thể 
thấy được là thu nhập bình quân đầu người ở đây chỉ 
có 700.000 đồng, còn thu nhập ở đây cao gấp mười 
lần. Mà nếu nhìn nhà thì giống nhau. Điều bạn không 
bao giờ thấy được chính là nằm ở chỗ này. Chính vì 

vậy người ta mới phải điều tra. Chúng ta cần phải phối 
hợp hành động với nhau, và ý tôi muốn nói là phải có 
sự phối hợp liên ngành. 
Đến đây chúng ta đã có thể tích hợp với rất nhiều thông 
tin. Và ở đây bạn phải làm việc rất nhiều về lớp thông 
tin. Vậy bạn phải phối hợp với cả một nhóm chuyên 
ngành, liên ngành để xử lý được nhiều lớp thông tin.
Tiếp theo là bạn phải có các cách tiệm cận khác nhau. 
Chúng ta cùng xem đây. Hai khu này là có ngữ cảnh 
khác nhau. Khu này nằm ngoài bờ đê sông Hồng và 
chỗ này được gọi là xóm liều. Còn khu này gọi là khu 
buôn bán. Ta nói ngữ cảnh là theo nghĩa đó! Bạn đặt 
ngữ cảnh vào thì bạn sẽ vẫn có ngôi nhà đấy. Nếu bạn 
đặt nó vào ngữ cảnh khác thì nó khác. Trong lĩnh vực 
này, người ta gọi đó là cách tiệm cận theo ngữ cảnh. 

Bây giờ tôi xin lấy ví dụ về Sapa
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Những bức ảnh vệ tinh này do sinh viên năm thứ tư khoa địa lý của tôi vừa tốt nghiệp xử lý. Để ta thấy rằng là 
việc cũng không có gì ghê gớm lắm ! Và mục tiêu của bài toán ở Sapa là gì? Đó là tìm xem ở Sapa có bao nhiêu 
kiểu biến đổi sử dụng đất cũng như giữa việc thay đổi sử dụng đất và những đặc điểm kinh tế xã hội của các xã ở 
Sapa có mối quan hệ gì không? Hay cách thức biến đổi sử dụng đất của người H’mông có gì khác so với người 
Dao, người Tày, người Dáy không? Đó là vấn đề chúng ta quan tâm.

Rất may chúng tôi có trong tay số liệu điều tra của World Bank cho 83 xã được làm rất bài bản, nên tôi nghĩ chúng 
ta hoàn toàn dùng được số liệu đó.  

Phân tích th ng kê
C¬ së d÷ liÖu

83 ®¬n vÞ th«n b¶n

C¬ cÊu
d©n téc

Kh¶ n¨ng
tiÕp cËn v
møc sèng

D©n sè
v lao
®éng

S¶n xuÊt
NN

Sè liÖu ®iÒu tra kinh tÕ 
x· héi n¨m 2006

DT líp phñ
n¨m 2006

BiÕn ®éng líp
phñ 1993-2006

Sè liÖu xö lÝ ¶nh vÖ tinh
v ph©n tÝch kh«ng gian

5 biÕn d©n téc

11 biÕn kinh tÕ x·
héi

5 biÕn DT líp phñ
2006

8 biÕn biÕn ®éng
líp phñ 1993-

2006

Ph©n tÝch
th nh phÇn

chÝnh
§¸nh gi¸: sù ph©n ho¸ vÒ kinh tÕ v s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp víi biÕn ®éng líp phñ
gi÷a c¸c nhãm d©n téc

Phân tích th ng kê
C¬ së d÷ liÖu

83 ®¬n vÞ th«n b¶n

C¬ cÊu
d©n téc

Kh¶ n¨ng
tiÕp cËn v
møc sèng

D©n sè
v lao
®éng

S¶n xuÊt
NN

Sè liÖu ®iÒu tra kinh tÕ 
x· héi n¨m 2006

DT líp phñ
n¨m 2006

BiÕn ®éng líp
phñ 1993-2006

Sè liÖu xö lÝ ¶nh vÖ tinh
v ph©n tÝch kh«ng gian

5 biÕn d©n téc

11 biÕn kinh tÕ x·
héi

5 biÕn DT líp phñ
2006

8 biÕn biÕn ®éng
líp phñ 1993-

2006

Ph©n tÝch
th nh phÇn

chÝnh
§¸nh gi¸: sù ph©n ho¸ vÒ kinh tÕ v s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp víi biÕn ®éng líp phñ
gi÷a c¸c nhãm d©n téc

Bi n i hi n tr ng l p ph và quan h
v i các nhóm H’Mông, Y’Dao

Variables (axes F1 and F2: 50.84 %)

DCT06

CB06

RT06

RTS06 RKTX06

RT-DCT63

DCT-CB63

DCT-RT63

DCT-RTS63

CB-DCT63

CB-RT63

RT-CB63
RT-RTS63

RTS-DCT63

RKTX-
RTS63

Y

H

-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1

F1 (31.80 %)

F2
 (1

9.
04

 %
)

Tªn biÕn:
D©n téc : Hm«ng, Y: Dao
DiÖn tÝch líp phñ n¨m 2006:
RKTX06: Rõng kÝn th êng xanh
RTS06: Rõng thø sinh
RT06: Rõng trång
CB06: Cá bôi
DCT06: §Êt canh t¸c
Sù chuyÓn ®æi c¸c lo¹i h×nh líp phñ giai ®o¹n 
1993-2006:
RKTX-RTS63: Rõng thø sinh chuyÓn sang rõng 
kÝn th êng xanh
RTS-DCT63: §Êt canh t¸c chuyÓn th nh rõng
thø sinh
RT-RTS63: Rõng thø sinh chuyÓn th nh rõng
trång
RT-CB63: Cá bôi chuyÓn th nh rõng trång
CB-RT63: Rõng trång chuyÓn th nh cá bôi
CB-DCT63: §Êt canh t¸c chuyÓn th nh cá bôi
DCT-RT63: Rõng trång chuyÓn th nh ®Êt canh
t¸c
DCT-RTS63: Rõng thø sinh chuyÓn th nh ®Êt
canh t¸c
DCT-CB63: Cá bôi chuyÓn th nh ®Êt canh t¸c

Bi n i hi n tr ng l p ph và quan h
v i các nhóm H’Mông, Y’Dao

Variables (axes F1 and F2: 50.84 %)

DCT06

CB06

RT06

RTS06 RKTX06

RT-DCT63

DCT-CB63

DCT-RT63

DCT-RTS63

CB-DCT63

CB-RT63

RT-CB63
RT-RTS63

RTS-DCT63

RKTX-
RTS63

Y

H

-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1

F1 (31.80 %)

F2
 (1

9.
04

 %
)

Tªn biÕn:
D©n téc : Hm«ng, Y: Dao
DiÖn tÝch líp phñ n¨m 2006:
RKTX06: Rõng kÝn th êng xanh
RTS06: Rõng thø sinh
RT06: Rõng trång
CB06: Cá bôi
DCT06: §Êt canh t¸c
Sù chuyÓn ®æi c¸c lo¹i h×nh líp phñ giai ®o¹n 
1993-2006:
RKTX-RTS63: Rõng thø sinh chuyÓn sang rõng 
kÝn th êng xanh
RTS-DCT63: §Êt canh t¸c chuyÓn th nh rõng
thø sinh
RT-RTS63: Rõng thø sinh chuyÓn th nh rõng
trång
RT-CB63: Cá bôi chuyÓn th nh rõng trång
CB-RT63: Rõng trång chuyÓn th nh cá bôi
CB-DCT63: §Êt canh t¸c chuyÓn th nh cá bôi
DCT-RT63: Rõng trång chuyÓn th nh ®Êt canh
t¸c
DCT-RTS63: Rõng thø sinh chuyÓn th nh ®Êt
canh t¸c
DCT-CB63: Cá bôi chuyÓn th nh ®Êt canh t¸c
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Cũng tương tự như vậy người ta tìm hiểu quan hệ giữa các yếu tố như hệ thống canh tác, khoảng cách đến đường 
giao thông - gọi là cơ hội tiếp cận - và mức sống của hai nhóm dân tộc này, và cũng nhận thấy trong đó có sự 
phân dị. 

Ở đây chúng ta dùng phép phân tích thành phần chính thì nhận thấy các hệ số này cao thì có nghĩa nó biến đổi 
ở nhiều phía. Ở đây chúng tôi tiến hành ở những địa điểm có ý nghĩa, tức là những nơi mà con số này lớn, dù là 
số âm hay số dương. 

Ở đây có ba nhóm cần phân tích. Một  là dân tộc, hai là hệ thống canh tác, ba là mức sống và cách tiếp cận. 

Quan h : h th ng canh tác, kho ng cách ng xá và m c s ng
c a các nhóm H’Mông và Y’Dao

Variables (axes F1 and F2: 53.04 %)

KC_DUONG

XM

DAI

TV

DTtq

Slngo Slthoc

Lon

Trau

TLDE

NLD

Y

H

-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1

F1 (29.88 %)

F2
 (2

3.
16

 %
)

Dân t c: H-Hmông, Y-Dao
S n xu t nông nghi p: DTTQ: di n tích th o qu
TRAU: trâu
SLNGO: s n l ng ngô
SLTHOC: s n l ng thóc
LON: l n
NLD: s ng i lao ng

0.431-0.474KC_DUONG

0.349-0.125XM
0.268-0.043DAI
0.285-0.074TV

-0.0560.461DTtq
0.1640.116Slngo
0.1390.286Slthoc

-0.0250.352Lon
0.3550.234Trau
0.587-0.527TLDE

-0.0710.664NLD
1-0.585Y

-0.5851H
YHBi n

M c s ng và kh n ng ti p c n:
DAI: ài
TV: ti vi
XM: xe máy
TLDE: t l h dùng i n
KC_DUONG: kho ng cách t i ng

M c s ng và h th ng canh tác quy mô nông h

Dân t c:
H’Mong, Y’Dao, Tay, Day

M c s ng và kho ng cách n ng:
NGHEO: H nghèo
NHAds: Nhà n s NHAkg: Nhà khung g ,
NHAbkc: Nhà xây, TV: S  l ng tivi, 
XM: S  l ng xe máy, DAI: S  l ng Radio
DLE: S  l ng h có i n l i
H thông canh tác:
DTLL: Di n tích lúa lai; DTNL: Di n tích ngô lai; DTLdp: Di n tích lúa 
gi ng a ph ng; DTNdp: Di n tích ngô gi ng a ph ng,
DTS: Di n tích s n; SLL: S n l ng lúa, SLN: S n l ng ngô, SLtq:
S n l ng th o qu ; Sllon: S n l ng l n

-0.109-0.2160.0790.267Sllon

0.938-0.326-0.327-0.312DTS

-0.2030.395-0.2830.083SLN

-0.3480.343-0.3240.335DTNdp

0.0130.338-0.175-0.197DTNL

0.055-0.2980.425-0.176SLL

0.1110.1180.000-0.244DTLdp

-0.079-0.1710.400-0.143DTLL

-0.5060.0350.754-0.273SLtq

-0.5570.1790.644-0.261TQ

-0.4020.157-0.3830.652DLE

0.374-0.4550.515-0.438MPE

-0.1620.1010.0540.009DAI

-0.207-0.2740.4290.073TV

-0.112-0.3510.4780.006XM

0.0480.121-0.2060.032NHAds

-0.428-0.0260.0390.443NHAkg

0.335-0.0860.143-0.411NHAbkc

-0.0180.443-0.330-0.117NGHEO

1-0.369-0.338-0.322TAY

-0.3691-0.343-0.327HM0NG

-0.338-0.3431-0.300DAO

-0.322-0.327-0.3001DAY

TAYHM0NGDAODAYBI n

V a r i a b l e s (a x e s F 1  a n d  F 2 : 4 0 . 7 8  % )
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-0 .2 5

0

0 .2 5

0 .5

0 .7 5

1

-1 -0 .7 5 -0 .5 -0 .2 5 0 0 .2 5 0 .5 0 .7 5 1

F 1  (2 2 . 7 2  % )

F2
 (1

8.
06

 %
)
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Chúng ta cũng thấy có những khung cảnh phân dị rất 
lớn giữa hai nhóm H là H’mông và Y là Dao. Phân dị 
này có thể được chỉ số hóa bằng số lượng tivi, số lượng 
radio, số lượng các hộ dùng điện. Còn hệ thống canh 
tác được chỉ số hóa bằng diện tích thảo quả, sản lượng 
lúa, ngô, lợn và trâu, cả cả số lượng lao động. Đây là 
các biến đổi chỉ số mà các nhà xã hội học và các nhà 
kinh tế học phải gán vào từ con số một.  Qua việc phân 
tích ví dụ này ta thấy rõ sự phân dị. 
Bây giờ chúng ta đi xuống quy mô xã. Khi nghiên cứu 
từng hộ chúng tôi cũng nhận thấy vấn đề tương tự như 
vậy, giữa các hộ dân tộc Tày và Dao có phân dị rất rõ 
về mức sống. Và sau khi đã có con số cụ thể như thế 
này, bạn có thể mô tả bằng gam màu trên bản đồ. Mỗi 
một giá trị sẽ được thể hiện bằng một màu khác nhau, 
và như vậy ta sẽ thấy có bốn dân tộc với bốn màu 
tương ứng. Mỗi màu nói lên điều gì? Có nghĩa ở nơi 
đó có mối liên quan với việc xuất khẩu thảo quả. Ví dụ 
điểm này là có liên quan, mặc dù đời sống cao nhưng 
lại xa đường giao thông. Lý do vì sao? Vì họ sống 
nhờ thảo quả! Và nó có một hệ số tương quan. Còn 
khu vực dân tộc H’mông thì họ ít phương tiện hơn, họ 

nghèo hơn vì một phần không trồng thảo quả, và một 
phần cũng do họ phá rừng nhiều hơn dân tộc kia!  Qua 
việc biến đổi lớp phủ rừng cho thấy người H’mông vẫn 
tiếp tục du canh du cư ở những xã chúng tôi đã nghiên 
cứu. Trong khi đó ở những xã mà người H’mông được 
cuốn hút vào du lịch thì rừng hầu như không bị phá, 
còn ruộng nương người ta bỏ hết! 
Nhưng đây không phải là trường hợp nghiên cứu của 
chúng tôi. Bốn xã chúng tôi nghiên cứu đều không có 
gì liên quan đến du lịch. Tất cả những chỉ số này đều 
được thể hiện bằng màu sắc cụ thể trên bản đồ và ai 
cũng biết. Tất cả các chỉ số đều có ở đó! Rất dễ nhận 
thấy! Và đằng sau các chỉ số đó là các phép phân tích. 
Tiếp theo sau các phép phân tích là dữ liệu và quan 
trọng hơn cả là bài toán do cả một nhóm nghiên cứu 
đặt ra. Đó là những nhà nhân học và xã hội học cùng 
với chúng tôi đặt ra, chứ tôi không có chuyên môn 
trong lĩnh vực này. 

Bây giờ tôi xin chuyển qua vấn đề vật lý. Chúng ta đã 
nói nhiều đến xói mòn đất.

A = R*K*L*S*C*P

R= n i=1EI30

100K=2.1*10-4M1.14(12-OS)+ 3.25(A-2)+ 2.5(D-3)

LS = (L/22.1)0.6 * sin (S*0.01745)/0.09 1.3 * 
0.6

0.06Agriculture Land

0.7Bush

0.02Plantation

0.003Restoration

0.001Evergreen Forest

CVegetation Coverage

Mô hình hóa quá trình xói mòn



105Hệ thống thông tin địa lý

Trong văn liệu chúng ta có xói mòn đất tính bằng mô hình Wichmayer của Mĩ công bố từ những năm 70 của thế 
kỷ trước. Và khi áp dụng thử vào Sapa thì ta cũng tính ra được hai năm. Và biết rằng xói mòn đất này phụ thuộc 
vào lớp phủ. Tiếp đó chúng tôi đã lấy dữ liệu vệ tinh của từng thời kỳ một, và nhận thấy lớp phủ tăng thì xói mòn 
giảm. Trong mô hình này chúng tôi không giải thích nhiều về toán. Và ngược lại, lớp phủ giảm thì xói mòn tăng. 
Và đây là những biến đổi xói mòn của giai đoạn 1993 - 1999. 

Có quan h gì gi a dân t c và
xói mòn t?

Li u có quan h gì gi a ki u s
d ng t, nhóm dân t c thi u s và
xói mòn t không?

Chúng tôi đặt ra câu hỏi cho các nhà xã hội học là 
liệu hình thức du canh du cư của người dân tộc có 
liên quan gì tới biến đổi này không? Ngoài ra còn có 
sự  phân bố của các nhóm dân tộc, nơi nào có nhiều 
người H’mông ở thì xói mòn ít hay nhiều? Câu hỏi cũng 
tương tự như vậy đối với người Dao? Vấn đề này cần 
phải tiếp tục nghiên cứu.

Ví dụ thứ hai tôi xin nói nhanh là có một câu hỏi nghiên 
cứu đặt ra là liệu có quan hệ gì giữa lượng rác thải 
sinh hoạt rắn với các điểm kinh tế xã hội của từng xã 
ở Duy Tiên không? Người ta nhận thấy là có. Ở các 
xã thuần nông nghiệp thì chúng ta thấy ở cột này chỉ 
lượng rác, và chúng tôi đã cân lên rồi tính theo nông 
hộ, đầu người.

Agriculture/Déchets

.630-.604agri_area_pc

.911.103wood_cooker

.935.262rice_area

.527.770
public_servive_area

.307.917IC_income

-.071.951Industry_hh

21

Component

Thu n nông/ Rác th i
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Và với chừng này lượng rác thì chúng không thay đổi theo hàng tháng nhưng những gam màu này của các xã 
nó sẽ thay đổi.

Đây là thị trấn Đồng Văn và Hòa Mạc, lượng rác đương 
nhiên là cao hơn những vùng thuần nông rồi! Còn ở 
đây có những xã thuần nông nhưng lượng rác cao vì 
đó là làng nghề. Rất khó tách biệt vì thuần nông cộng 

với làng nghề, mà làng nghề thì không hẳn thuần nông 
nhưng cũng không hẳn là làng nghề. 
Bây giờ chúng ta nói đến quan hệ giữa thu nhập phi 
nông nghiệp và rác thải. 
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.757-.295agri_land_per_hh

.868.161agri_area_pc

-.493.627Trade_hh

.059.829Construction_hh

-.108.882Service_hh

-.245.882Transport_hh
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Thu nh p ph / Rác th i
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-.254-.862
AFA_pc_income

-.044.923
IC_income

21
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Phi Nông nghi p/
Rác th i
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Các bạn nhìn thấy những nhóm nằm phía dưới này, 
thực tế chúng liên quan tới vấn đề dân số nhiều hơn là 
thu nhập. Mà liên quan tới dân số khi chúng ta đang 
nói về rác thải, thì trong trường hợp này nó liên quan 
đến mật độ dân số, còn ở  phía này chủ yếu liên quan 

đến thu nhập. Khi tiến hành điều tra chúng ta phát hiện 
ra một điều là những nơi càng mở rộng đất xây dựng 
thì rác thải càng nhiều, và kết quả thu nhập cũng cao, 
nên có thể rác sinh hoạt cũng nhiều hơn. 

-.695-.567agri_land_per_pe

.725-.223resident_area00_06

.766.075pop_growth

-.165.821public_servive_area

-.254-.862AFA_pc_income

-.044.923IC_income
21

Component

M r ng t xây
d ng/ Rác th i

Và đi điều tra thì mới biết ở đấy dân số tăng, mà dân số tăng thì phải chia đất thổ cư cho con cái xây dựng nhà 
cửa, và trong số liệu của bốn năm chúng tôi theo dõi thì diện tích xây dựng đó tăng rất nhanh, song không có 
nghĩa đô thị hóa ở đó diễn ra mạnh, nên việc rác thải ở đó không tăng là chuyện dễ hiểu. 

Tôi muốn kết thúc phần trình bày của mình bằng việc mượn lời của một nhóm tác giả của Đại học Texas, Hòa Kỳ. 
Họ có nói là các nhà địa lý tự nhiên, địa lý xã hội nhân văn cũng như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, phải 
ngồi cùng với nhau, nếu muốn dùng hệ thống thông tin địa lý thì phải ngồi cùng với nhau để xây dựng nên cơ sở 
tri thức và trao đổi với nhau về lý thuyết. 

Xin cảm ơn mọi người. 

Trong các lĩnh vực tự nhiên và nhân văn, các nhà địa lý
sử dụng viễn thám và Hệ thông tin địa lý cần xây dựng

một cơ sở tri thức để học hỏi lẫn nhau
về lý thuyết, về phương pháp và kể cả về thuật ngữ,

về cách tiếp cận nhận thức.
(Ronald R. Rindfuss and Paul C. Stern 1998)
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Thảo luận...
	 Đỗ	Ngọc	Hà,	Tổng	cục	thống	kê

Sau khi nghe bài trình bày về hệ thống thông tin địa 
lý này, mọi người cũng thấy tầm quan trọng của nó 
là đưa thông tin đến trí não rất nhanh, mà hiện nay 
Tổng cục thống kê có rất nhiều dữ liệu về điều tra 
quốc gia như dân số, lao động, việc làm, doanh 
nghiệp…, và chúng tôi rất muốn phổ biến những 
thông tin này đến người dùng đầu cuối trên bản 
đồ nền, vậy xin ông có thể cho chúng tôi những lời 
khuyên về vấn đề này? Xin cảm ơn.

	 Nguyễn	Chí	Thông,	ĐH	Kinh	tế	TP	Hồ	Chí	Minh
Tôi đã có một số tìm hiểu về thị trường bất động sản, 
và nhận thấy các vấn đề quản lý, phát triển bất động 
sản cũng có liên quan đến hệ thống thông tin địa 
lý, vậy nên tôi cũng muốn được hỏi là tại sao ở Việt 
Nam mình, vấn đề này chưa phát triển? Cũng như là 
nghiên cứu này của tác giả có hướng đến việc phát 
triển thị trường bất động sản để tư vấn cho chính 
quyền cũng như cung cấp dịch vụ định giá, tất cả 
về thị trường bất động sản phải không ạ? 

	 Lê	 Hồ	 Phong	 Linh,	 Viện	 nghiên	 cứu	 kinh	 tế	
TP	Hồ	Chí	Minh
Nghiên cứu sinh trong khuôn khổ của dự án FSP, 
hiện tôi đang công tác tại Viện Kinh tế. Khi nãy ông 
có trình bày về nhiều cách định nghĩa thông tin. Tôi 
muốn hỏi là khi nãy giáo sư rất ngạc nhiên một điều 
là tại sao có những nhà nghiên cứu rất nổi tiếng của 
các trường đại học trên thế giới vẫn chưa sử dụng 
nhiều phương pháp để đưa những thông tin thu 
thập được lên bản đồ, vậy giáo sư có thể cho biết 
nguyên nhân tại sao? Và một câu hỏi nữa là theo 
giáo sư để cho phương pháp này trở nên phổ biến ở 
Việt Nam thì liệu các nhà nghiên cứu Việt Nam, hay 
những nhà hoạch định chính sách có thể có những 
biện pháp hay hoạt động gì đó để hỗ trợ cho nhà 
nghiên cứu? 

	 Nguyễn	Thị	Thu	Hằng,	Viện	nghiên	cứu	Tôn	giáo
Thầy có nói nghiên cứu liên ngành rất là quan trọng, 
đối với hệ thống thông tin địa lý, và nghiên cứu khoa 
học xã hội, vậy xin thầy cho biết khi nào thì khoa học 
xã hội sẽ là công cụ của hệ thống thông tin địa lý, 
và khi nào hệ thống thông tin địa lý sẽ là công cụ để 
chúng em xử lý những vấn đề xã hội?

	 Phạm	Văn	Cự
Tôi cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi và tôi cũng xin 
được trả lời lần lượt. Ở bên Tổng cục thống kê, 
chúng tôi cũng khuyến cáo từ rất lâu rồi là phải đưa 
thông tin lên hệ thống bản đồ. Cái khó lại chính là 
vấn đề đồng bộ về cấp lãnh thổ của số liệu do Tổng 
cục thống kê cung cấp. Nếu chúng ta muốn lấy số 

liệu của cấp xã thì phải về tận huyện trực thuộc để 
lấy. Ở trên tổng cục thống kê, rất hiếm khi chúng 
ta lấy được các niên giám có số liệu đến cấp xã. 
Đây là một thực tế. Nhưng không vì thế mà chúng 
ta không làm được, vì dữ liệu của Tổng cục thống 
kê thường đi đến cấp huyện, và có cả bản đồ cấp 
huyện. Thế thì có những cách hiện nay chúng ta làm 
để đưa số liệu lên bản đồ: thứ nhất là ta phải chuẩn 
hóa lại một số dữ liệu của tổng cục thống kê, đưa 
nó sang khuôn dạng của hệ thống thông tin địa lý, 
và đây là điều rất đơn giản. Bởi bản thân nó là dữ 
liệu số; việc thứ hai mới là việc khó, tức là vận động 
ông tổng cục trưởng để làm sao ông ấy có thể cho 
phép mọi người dùng số liệu, bắt chước việc Trung 
Quốc họ đã làm, tức là họ công bố tất cả trên mạng 
Internet. Đây mới là việc khó. Chính lãnh đạo Tổng 
cục thống kê chưa có cam kết lớn về chuyện phổ 
biến thông tin này, chứ không phải vấn đề khó về kỹ 
thuật. Chỉ khi nào có dự án thì thông tin mới được 
phổ biến. Tôi có một đĩa CD-R của dự án di dân rất 
hay, và có thể gọi điện đến bất cứ lúc nào cũng được 
cung cấp, bởi vì nó thuộc của dự án. Còn số liệu của 
chính phủ Việt Nam lại rất khó lấy. Đấy là một thực 
tế. Mà tôi cũng xin nói thật là lấy được rồi cũng khó 
dùng chứ không phải dễ, vì những số liệu đó đôi khi 
không được tin cậy hoàn toàn. Chúng tôi đã thử tin 
học hóa ngay ở huyện Duy Tiên đấy, đó là sách xuất 
bản đàng hoàng, vậy mà tính thành phần dân số cho 
từng mục cho ra một kết quả thế này, cộng lại thì ra 
một con số, trong khi con số ở ngay trên đấy là con 
số khác. Cho nên trước khi công bố, số liệu đó phải 
được rà soát lại, mà không được quá lâu vì thông 
thường đến năm 2008 nhưng chúng ta chỉ có số liệu 
của 2007. Tuy nhiên, điều đó cũng dễ thực hiện, và 
việc đưa lên hệ thống thông tin địa lý cũng dễ làm, 
chỉ có điều khó nhất là ra được chủ trương từ trên. 
Về Tổng cục thống kê thì họ muốn bản đồ gì cũng 
có thôi. Ví dụ có thể tra thống kê về mật độ dân số 
của các huyện, rồi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Vấn đề 
vướng nhất hiện nay là vấn đề tài chính để thực hiện 
các thông tin có giá trị gia tăng trên bản đồ. Chứ còn 
nếu bạn chỉ sao chép nguyên si mấy trăm trường dữ 
liệu của tổng cục thống kê thì sẽ chẳng có ý nghĩa 
gì nữa. Bây giờ mình muốn hệ thống địa lý hóa nó, 
bản đồ hóa nó, mình phải có tài chính để làm giá trị 
gia tăng, các bạn đồng ý không? Tức là trước đây 
số liệu nằm ở bảng, thì bây giờ tôi đưa chúng sang 
bản đồ, và để làm việc đó phải có tiền. Thêm nữa, 
cái thú vị nằm trong việc tính toán giữa các trường 
dữ liệu thuộc tính của tổng cục thống kê sẽ cho ra 
rất nhiều chỉ số hấp dẫn. Và đó là công tác làm giá 
trị gia tăng. Một là bạn cung cấp số liệu thô, hai là 
bạn cung cấp số liệu có giá trị gia tăng, có tính định 
hướng của ngành thống kê, cho tất cả đều dùng. Mà 
như vậy vấn đề này phải có chủ trương. Việc thứ hai 
là lấy bản đồ cấp huyện và bắn dữ liệu đấy vào, chỉ 
cần như vậy rồi ta công bố kết quả.
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Bây giờ chúng ta chuyển sang vấn đề hệ thống 
thông tin địa lý và bất động sản, thì rất tiếc bất động 
sản lại là một trong những ngành hàng, nếu bây 
giờ ta chấp nhận nó là hàng hóa ở Việt Nam, thì 
sẽ còn rất nhiều vấn đề để có thể không gian hóa 
nó. Thứ nhất, thông tin của nó không tường minh. 
Chúng ta đều biết rõ thực trạng ở Việt Nam có quá 
trình đầu cơ về bất động sản rất là lớn, mà bây giờ 
anh hỏi chuyện nhà đầu tư kiêm nhà đầu cơ thì rất 
là khó. Vì vậy đối với chúng ta, nếu không lấy được 
thông tin chúng ta không thể làm được, còn trong 
lĩnh vực bất động sản, người ta dùng nhiều kiến thức 
toán học. Nhưng đưa lên hệ thống thông tin địa lý 
thì là một thách thức rất lớn. Lý do chính là thông tin 
đấy phải được cập nhật theo thời gian thực. Những 
thông tin bất động sản là thông tin rất đắt tiền, và 
việc quan trọng hơn nữa ở Việt Nam là thị trường bất 
động sản không tường minh. Và theo quan điểm 
của tôi, chừng nào ta gắn đất công với tài sản thì 
sẽ rất khó định nghĩa. Vì ở các nước khác họ không 
định nghĩa bất động sản giống như ở nước mình. 
Ít ra là theo những tài liệu tôi đã đọc. Ở mình chỉ có 
quyền sử dụng đất, chứ bạn không được gọi là bất 
động sản, tôi cũng không hiểu tra ở từ điển nào ra 
mà chúng ta nói bất động sản là chỉ có quyền sử 
dụng đất với riêng ngôi nhà, còn miếng đất lại thuộc 
của người khác. Đây mới là việc khó đấy. Thành ra, 
ở đây một lần nữa chúng ta thấy để làm được hệ 
thống thông tin địa lý thì cơ sở tri thức là rất quan 
trọng, mà cơ sở tri thức của bạn chưa tường minh, 
bạn không thể làm được. Đấy là lý do. 

Việc thứ hai, đã có cơ sở tri thức rồi, bạn lại phải 
có dữ liệu thông tin, mà điều này bạn lại không có. 
Cho nên theo quan điểm của tôi, đưa vào làm ở 
mức độ vĩ mô của bất động sản là chưa khả thi ở 
Việt Nam. Như ở vi mô thì có thể làm được, bạn ở 
các thành phố lớn thì bạn đưa ra xử lý thông tin đại 
chúng. Thực tế giới đầu cơ hiện nay xử lý thông tin 
đại chúng là chính, chứ họ không có nguồn thông 
tin chính xác hay thông tin chính thức nào. Tôi cũng 
không có bạn bè nào giàu đến mức đi buôn bất 
động sản, nhưng tính tôi hay tò mò, tôi xem thử thôi. 
Vậy thì chúng ta còn phải chờ đợi điều gì ? Đó là chờ 
đợi để có những thông tin về thị trường bất động 
sản một cách tường minh và công khai. Mà thông 
tin người ta muốn đòi hỏi bây giờ là phải minh bạch. 
Điều chờ đợi thứ hai của chúng ta là vấn đề về tri 
thức bất động sản phải thống nhất được với nhau, 
và mọi người phải ngồi được với nhau thì mới gọi là 
làm được.

Trả lời cho câu hỏi: Tại sao một số đồng nghiệp 
không dùng bản đồ? Tôi xin trả lời, đó là vấn đề văn 
hóa. Vấn đề văn hóa trong nghiên cứu. Và tôi đã giải 
thích từ đầu, tức là đối với nhiều người nghiên cứu 

lý thuyết, đặc biệt trong xã hội học, trường phái đặc 
lý thuyết đó, thì thực ra tư duy của họ là tư duy trừu 
tượng. Yếu tố không gian nằm ở trong các quan hệ 
không gian, ở trong tư duy chứ không bao giờ nó 
được thể hiện tường minh trên bản đồ. Đấy là một lý 
do. Thậm chí một số nhà xã hội học trình bày không 
cần dùng Powerpoint. Bởi vì tư duy người ta như 
thế. Ở đây thì tôi không biết các nhà xã hội học Việt 
Nam có làm giống như vậy không, nhưng ở Bắc Mỹ 
là như thế. Chúng ta vẫn nói rằng nước Pháp, Mỹ, 
Canađa là những nước có công nghệ thông tin phát 
triển rất mạnh, tuy nhiên có rất nhiều giáo sư ở các 
nước đấy không dùng máy tính.  

Bây giờ chúng ta nói tới Nhà nước Việt Nam và vấn 
đề phát triển hệ thống thông tin nghiên cứu. Nhà 
nước Việt Nam trong ba năm 1996 đến 1998 đã có 
chương trình rất lớn về hệ thống thông tin địa lý, và 
tôi có vinh dự được bầu là chủ tịch hội đồng thẩm 
định trong hai năm liền, và một năm làm chủ tịch 
nghiệm thu. Tôi cho rằng chủ trương của nhà nước 
hồi đó chủ yếu mang tính công nghệ chứ không 
phải nghiên cứu. Vì tôi thấy hệ thống thông tin địa lý 
du nhập vào Việt Nam với tư cách là một công nghệ 
nhiều hơn là công cụ để nghiên cứu. Việc đầu tiên 
người ta nghĩ đến là trợ giúp quyết định trong quy 
hoạch. Lúc bấy giờ có 34 tỉnh thành đã nhận được 
tiền của dự án nhưng cũng không vì mục đích dành 
cho nghiên cứu, họ vẫn nghĩ hệ thống thông tin địa 
lý chỉ dùng để trợ giúp quyết định thôi. 

Tôi xin trả lời câu hỏi của chị là khi nào khoa học 
xã hội là công cụ của hệ thống thông tin địa lý? 
Khoa học xã hội là công cụ của hệ thống thông tin 
địa lý khi nó tham gia vào làm cơ sở tri thức, để giải 
bài toán không phải của khoa học xã hội. Tôi lấy 
việc này để giải quyết  kia. Thì đó là công cụ đúng 
không? Tôi lấy ví dụ nếu tôi giải bài toán cải tạo 
giao thông hiện nay của Hà Nội, và làm điều tra xã 
hội học để xem những vấn đề của giao thông xét 
về khía cạnh xã hội học là gì, để cho ra được quyết 
định sẽ giáo dục họ. Vậy thì trong bài toán này khoa 
học xã hội là công cụ. Bởi vì vấn đề cần trợ giúp 
quyết định là việc giải tỏa giao thông, còn khi chị 
muốn giải bài toán khoa học xã hội mà chị cần công 
cụ phân tích không gian thì hệ thống thông tin địa lý 
là công cụ của khoa học xã hội. Tương tự như việc 
chị nói cần phải xóa đói giảm nghèo ở chỗ nọ, chỗ 
kia thì hệ thống thông tin địa lý sẽ giúp đỡ chị bằng 
cách chị đưa cho tôi tiêu chí nghèo, tôi sẽ hiện thị 
lên tất cả các vùng nghèo, tôi sẽ phân tích tình trạng 
nghèo đấy có quan hệ gì với việc sử dụng đất, quan 
hệ nghèo với thu nhập phi nông nghiệp, quan hệ 
nghèo với xuất khẩu lao động, và với các thu nhập 
khác. Vậy trong trường hợp đó hệ thống thông tin 
địa lý sẽ là công cụ của khoa học xã hội. 
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	 Nguyễn	 Xuân	 Hoản	 –	 Viện	 khoa	 học	 nông	
nghiệp
Viện khoa học nông nghiệp của chúng tôi đã áp 
dụng hệ thống thông tin địa lý này vào trong việc 
lập bản đồ Atlas của vùng đồng bằng sông Hồng, 
cũng như hệ thống nông nghiệp ở miền núi, trong 
các dự án nghiên cứu SAM 1, SAM 2, cùng với tổ 
chức CIRAD hoặc Viện nghiên cứu phát triển của 
Pháp (IRD). Đặc biệt là gần đây chúng tôi có sử 
dụng hệ thống thông tin địa lý này trong việc xây 
dựng các sản phẩm AOC, tức là phân vùng các sản 
phẩm, tức là có chỉ dẫn địa lý, hoặc các đặc sản 
vùng. Và trong khuôn khổ của dự án nghiên cứu các 
làng nghề của chúng tôi có mua ảnh vệ tinh spot 5, 
tức là xây dựng  bản đồ nền, và phân tích các quá 
trình mở rộng không gian của các làng nghề. Cũng 
như trên bản đồ nền đó, chúng tôi thể hiện các nấc 
thông tin, ví dụ như lịch sử phát triển của các làng 
nghề, mật độ dân số trong các làng nghề, cũng 
như các mối quan hệ về cung cấp nguyên liệu, và 
tiêu thụ sản phẩm. Điều đó rất có ích và chúng tôi 
tiếp tục sử dụng hệ thống thông tin địa lý này trong 
những nghiên cứu của mình. Trong quá trình tiến 
hành thì có vấn đề đặt ra đối với chúng tôi là rất khó 
khăn trong việc mua ảnh vệ tinh. Giá một ảnh như 
thế tại Pháp có thể lên tới 3000-4000 euro/một bản 
đồ. Tôi xin hỏi giáo sư là ở Việt Nam chúng ta có thể 
mua được các bản đồ ảnh vệ tinh ở đâu, hoặc là 
có một địa chỉ nào tin cậy giáo sư có thể giới thiệu 
cho chúng tôi mua được không? Và câu hỏi thứ hai 
là hiện chi phí để mua các ảnh vệ tinh cũng như là 
ứng dụng hệ thống thông tin địa lý này để xây dựng 
bản đồ, như giáo sư đã làm trong các dự án, thì có 
đắt không?

	 Phạm	Văn	Cự
Thứ nhất chúng ta phải khẳng định là ảnh vệ tinh 
sẽ có nhiều loại. Đứng về phương thức chụp, nó có 
loại quang học, tức là chụp trong dải sóng nhìn thấy 
và cận hồng ngoại. Và kỹ thuật này bị một nhược 
điểm cực kỳ lớn là nếu gặp mây thì sẽ không chụp 
được. Thứ hai là vệ tinh radar, thì chúng ta lại khó 
dùng trong việc giải đoán hiện trạng trong nông 
nghiệp. Làm các bài toán khác như về lũ hoặc tràn 
dầu thì được, nhưng để phân loại ra hiện trạng thì 
khó. Còn vệ tinh mà anh nói đến là dữ liệu Spot 5 thì 
hiện trạm thu ở Hà Nội thu được. Trạm thu này được 
xây dựng trong dự án tài trợ ODA của chính phủ 
Pháp, đặt ở Cầu Diễn, và nó thu được vệ tinh spot 5, 

spot 4 và spot 2. Spot 3 thì không dùng được nữa vì 
không kiểm soát được. Vậy, nếu làm nghiên cứu tỷ 
lệ ở thôn xóm thì chắc phải dùng spot 5, vì nó có độ 
phân giải tới 2,5 m, và giá mua ở Hà Nội trong thời 
gian còn dự án, mà theo tôi biết thì bộ Nông nghiệp 
có hai đơn vị được nằm trong hệ thống phân phối 
dữ liệu thử nghiệm hai năm đầu, gọi là DUS (tiếng 
Anh là Data User System) là Viện Quy hoạch và thiết 
kế nông nghiệp (NIAPP)ở phố Hàng Chuối, và bên 
kiểm lâm. Như vậy, anh có thể dùng chung số liệu 
mới, họ có thể được đặt bất cứ lúc nào, với điều kiện 
không có mây, trạm thu sẽ chụp. Tuy nhiên, chúng 
ta vẫn phải ý thức một điều là ảnh vệ tinh mà anh 
muốn chụp thời gian thực là rất khó. Với trời như mấy 
ngày hôm nay là chúng ta không có cơ hội nào để 
chụp cả, và theo thống kê của tổ chức khí tượng thế 
giới, thì độ phủ mây tự do (cloudy free) của Việt Nam 
có 10%/năm thôi, và cơ hội ta có ảnh rất khó, nên 
phải theo dõi. Đây là điểm hạn chế. Còn nếu lấy ảnh 
theo đường mua của Spot Image bên Singapore, 
hoặc Toulouse, thì anh phải trả không dưới 4000$, 
khoảng 2500 euro. Nếu muốn có ảnh chất lượng tin 
cậy thì tốt nhất anh nên mua của các hãng như Spot 
Image hay Spot Asia ở Singapore, còn nếu muốn lấy 
ảnh từ trạm thu ở Hà Nội thì anh có thể làm công văn 
xin Bộ Tài nguyên – Môi trường, chỗ Trung tâm viễn 
thám. Còn về thời điểm chụp thì tôi nói rồi, và còn 
vấn đề nữa về chuyên môn, tức là nếu xảy ra việc 
chờ ảnh vệ tinh mãi không có thì làm thế nào? Chịu 
thua sao? Vì vậy nếu mở rộng làng nghề, các bạn 
có thể dùng phương tiện khác là đo bằng hệ thống 
thông tin địa lý GPS. Chi phí rẻ hơn rất nhiều, và anh 
có thể đến tận nơi anh đo. Và nếu dùng GPS cầm 
tay thì độ chính xác của anh là 10m, còn nếu anh 
dùng GPS 2 tần, tiếng Anh gọi là Dual Frequency 
thì anh sẽ có độ chính xác là mm. Trong khuôn khổ 
dự án SAM mà tôi đã tham dự, tôi cũng đã cùng với 
Jean-Christophe Castella công bố một số bài viết, 
chúng tôi dùng hệ thống thông tin địa lý để phân 
tích rất nhiều những biến đổi sử dụng đất. Trong 
một số trường hợp chúng tôi phải dùng GPS ở miền 
núi, chứ cũng không có được ảnh Spot. Dùng GPS 
chi phí rẻ hơn rất nhiều và chủ động hơn so với việc 
dùng ảnh Spot.

Rất tiếc là vì tôi không còn thời gian nữa, nhưng tôi 
sẵn sàng trả lời thư của các bạn. Đây là địa chỉ email 
của tôi : pvchanoi@vnn.vn. Xin cảm ơn.
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Phương pháp của chúng tôi tập trung vào phân tích 
tổng thể các dữ liệu điều tra trong khoa học nhân văn. 
Phương pháp này xuất phát từ thực tế là các biến độc 
lập (các câu trả lời định lượng hoặc định tính cho bản 
hỏi của cuộc điều tra) thường không có đủ phẩm chất 
cần thiết để được đưa trực tiếp vào mô hình thống kê. 
Các tập dữ liệu có thể có sai số, sai sót hay bỏ sót. 
Câu hỏi không phải lúc nào cũng dễ hiểu, người được 
phỏng vấn không phải lúc nào cũng biết đưa ra câu 
trả lời cần thiết, tinh thần cuộc điều tra, bản chất của 
việc đặt câu hỏi không phải lúc nào cũng được lĩnh 
hội. Sau khi được mã hóa dưới dạng số, một biến độc 
lập không còn chứa các yếu tố cho phép phê duyệt 
biến đó. Tuy nhiên, một số biến liên quan đến cùng 
một chủ đề có thể phê duyệt lẫn nhau thông qua phân 
tích đa biến. 
Chúng tôi muốn đề xuất các phương pháp áp dụng kỹ 
thuật phân tích dữ liệu (phân tích khảo sát đa chiều) để 
phê duyệt và đánh giá thông tin cơ sở. 
Hai bước đầu tiên trong xử lý số liệu điều tra theo 
phương pháp này gồm: Làm sạch số liệu và mô tả sơ 
bộ (sắp xếp dữ liệu, lược đồ, tính số liệu thống kê ban 
đầu, trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị cực trị, ngũ phân 
vị, bảng phân tổ chéo) ; xem xét tính gắn kết tổng thể, 
hiển thị dữ liệu, cơ cấu số liệu, phân loại theo phương 
pháp khảo sát. 
Phương pháp này gồm hai nhóm lớn sau: phương 
pháp nhân tố (phân tích theo thành phần chính, phân 
tích tương quan đơn giản và phức tạp) và phương 

pháp phân loại tự động. Chúng tôi muốn nhấn mạnh 
trước hết đến bước thứ hai có tên gọi “xem xét tính gắn 
kết tổng thể”. Đây là ứng dụng mới trước đây không có 
trong các phần mềm tin học truyền thống.   
Trong khi đó đây là bước quan trọng giúp đánh giá 
chất lượng thông tin, xác định mối quan hệ tương 
tác giữa tất cả hay từng phần đặc điểm của tổng thể 
nghiên cứu. Bước này cho phép đánh giá tính gắn kết 
tổng thể của tập dữ liệu, xây dựng các chỉ số tổng hợp 
và đưa ra các bước tiếp theo trong quá trình xử lý số 
liệu điều tra.

Thống kê khảo sát: phân tích nhân tố và phân loại 

Nguyên tắc 
Phương pháp này cho phép sắp xếp, phân loại, tạo 
mối quan hệ tương tác và từ đó cơ cấu thông tin chứa 
trong các tập dữ liệu lớn. Phương pháp đưa ra một cái 
nhìn tổng thể về các thông tin. 
Trước tiên chúng ta ôn lại các nguyên tắc chung của 
mọi phương pháp thống kê mô tả đa chiều. Một cuộc 
điều tra có thể có kết quả là một bảng số liệu lớn hình 
chữ nhật. Mỗi chiều của hình chữ nhật cho phép xác 
định khoảng cách xa (hay khoảng cách gần) giữa 
các phần tử định hình chiều còn lại của bảng: như 
vậy, toàn bộ các cột của bảng (các câu hỏi điều tra: 
các biến, thuộc tính, kết quả đo lường) cho phép tính 
khoảng cách giữa các dòng (hộ gia đình, cá thể, các 
quan sát) dựa trên các công thức thích hợp. Tương tự, 
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toàn bộ các dòng (hộ gia đình, cá thể, quan sát) cho 
phép tính toán khoảng cách giữa các cột (các câu hỏi 
điều tra: các biến, thuộc tính, kết quả đo lường). Khi đó 
ta thu được các bảng tính khoảng cách tương ứng với 
các biểu diễn đồ thị phức tạp.

Phương pháp 
Phương pháp này nhằm đưa các hình ảnh đại diện 
gần sát nhất với trực giác, đảm bảo yêu cầu làm mất 
ít thông tin cơ sở nhất. Ta biết rằng có hai loại phương 
pháp cho phép giảm ít thông tin cơ sở. Phương pháp 
nhân tố, còn gọi là “phương pháp phân tích trục chính” 
đưa ra các hình ảnh biểu diễn đồ thị trên đó mức độ 
gần kề về mặt hình học giữa các điểm-dòng (cá thể) 
và giữa các điểm-cột (các biến) phản ánh mối liên 
hệ thống kê giữa các các thể và giữa các biến. Các 
phương pháp này chủ yếu là phân tích thành phần 
chính (ACP), phân tích đa biến đơn giản (AC) và phân 
tích đa biến phức tạp (ACM). Phương pháp phân loại 
đưa ra các tập hợp theo loại (phân tổ) (hoặc theo 
nhóm loại có thứ tự) các dòng và cột. Ở đây chủ yếu 
là phân loại các dòng của bảng (hộ gia đình, cá thể, 
quan sát). Tức ta lập ra các nhóm đồng nhất các cá 
thể tham gia trả lời điều tra. Phương pháp này chủ yếu 
gồm phương pháp phân loại theo nhóm và phương 
pháp phân loại theo thứ tự.
Hai nhóm phương pháp này có thể được sử dụng để 
bổ sung cho nhau nhằm mô tả một cách hiệu quả các 
bảng số liệu của các cuộc điều tra.  
Lý giải các biểu tượng có được từ những kỹ thuật rút 
gọn này không đơn giản như lý giải các đồ thị của 
thống kê mô tả sơ cấp. Giải thích các biểu đồ, đồ thị 
các chuỗi niên đại thường mang tính trực giác, còn 
trong phân tích đa biến, cần phải nắm được các kỹ 
thuật phân tích kết quả phức tạp mặc dù các hình ảnh 
đại diện thường mang tính chất gợi mở. Do đó, trong 
đa số các trường hợp, cần phải có đạo tạo và thực 
hành thực tế.

Mô hình cơ bản: phần tử tích cực và minh hoạ (hoặc bổ sung)  
Bây giờ chúng ta cần tương đối hóa cái gọi là mô tả 
tổng thể và đưa ra khái niệm mô tả theo chủ đề (topical 
description). Một cuộc điều tra, cũng như bảng “cá 
thể_biến” thu được từ cuộc điều tra, là một tổng thể 
không thuần nhất. Bảng hỏi (các cột của bảng) thường 
gồm các chủ đề khác nhau như “thu nhập của hộ gia 
đình”, “tiêu dùng của hộ gia đình” hay “mô tả về nhân 
khẩu-xã hội” của hộ gia đình... Bước đầu, nên tiến 
hành mô tả tổng thể nhưng kết quả thu được thường 
thiếu độ tinh tế. Làm thế nào để giải thích khoảng cách 
giữa các cá thể nếu khoảng cách này được tính toán 
trên tập hợp các biến? Nếu hai cá thể rất gần nhau 
thì không có vấn đề gì, điều đó chứng tỏ có sự tương 
đồng đối với tất cả các biến, và như vậy là với tất cả các 
chủ đề (thu nhập, tiêu dùng, đặc điểm nhân khẩu-xã 
hội). Nhưng nếu chúng chỉ tương đối gần nhau thôi thì 
chủ đề nào giải thích cho khoảng cách này ? 

Do đó sẽ hiệu quả hơn nếu ta tiến hành mô tả theo chủ 
đề, điều này thể hiện qua việc lựa chọn các tập hợp 
“biến tích cực” (thuộc về cùng một chủ đề). Ví dụ, ta sẽ 
phân loại các cá thể theo đặc điểm tiêu dùng. Khi đó 
có thể dễ dàng lý giải các khoảng cách: khoảng cách 
gần đồng nghĩa với “cách thức tiêu dùng”. Nhưng các 
phương pháp này cũng cho phép xác định “các biến 
minh hoạ” hay còn gọi là “biến bổ sung” là những 
biến tích cực có tỷ trọng vô cùng nhỏ. Những biến 
này không can thiệp vào việc tính toán các trục chính 
hay các tổ, nhưng sau đó nó giúp giải thích cho các 
kết quả. Như vậy ta có thể đa dạng hóa cách thể hiện 
về chủ đề tiêu dùng theo vị trí của giới tính, độ tuổi, 
trình độ học vấn... Một ưu điểm quan trọng khác của 
phương pháp này là “không có câu trả lời” hay trả lời 
là “tôi không biết” có thể được xác định như là các 
biến minh hoạ, giúp giải thích cách ứng xử của những 
người được hỏi. 
Riêng việc phân biệt giữa các biến tích cực và minh 
hoạ đã hình thành nên một mô hình. Ta có thể dễ dàng 
chứng minh mô hình này gần với hồi quy tuyến tính 
phức tạp. Các biến tích cực (tạo thành một tổng thể 
đồng nhất) xác định một “tiểu không gian giải thích” 
trên đó định vị (lần lượt từng biến một) các biến cần 
phải giải thích, đó là các biến minh họa (về mặt toán 
học, vị trí này đơn giản là một hình chiếu).

Phê duyệt các kết quả hiển thị 

Cho tới gần đây, các công cụ hiển thị được sử dụng 
chỉ để mô tả và đánh giá về mặt định tính, có thể đem 
lại các ý tưởng hay trực giác cho các nhà nghiên cứu. 
Các kỹ thuật kiểm định thống kê do quá phức tạp nên 
khó thực hiện. 

Phương pháp Bootstrap
Các phương pháp tái chọn mẫu hiện đại (nhất là kỹ 
thuật Bootstrap) là các phương pháp đòi hỏi phải tính 
toán rất nhiều (cần sử dụng rất nhiều đến máy tính) 
và cho phép xác định các vùng tin cậy trong số vị trị 
các biến trong kết quả hiển thị, do đó có thể thực hiện 
các suy rộng thống kê trong khuôn khổ đa chiều phức 
tạp. Nhờ đó, ta có thể xác minh được một số biến bổ 
sung nằm ở các vị trí quan trọng: ta có thể biết được 
liệu các tiêu thức của biến tham chiếu chéo giới tính/
học vấn có mối liên hệ chặt chẽ hay không với cơ cấu 
tiêu dùng.

Kết hợp giữa mô tả và suy rộng trong thống kê 
Bộ công cụ của cán bộ thống kê gồm các mô hình 
đặc thù cho phép dựa vào một số biến nào đó dự kiến 
trước được một biến định lượng (hồi quy, phân tích 
phương sai và hiệp phương sai), một biến định tính 
(phân tích sự khác biệt, hồi quy lô gic), nghiên cứu các 
kết hợp trong các bảng số ngẫu nhiên (mô hình kết 
hợp, mô hình lôga tuyến tính). Một trong những khó 
khăn chính khi kết hợp giữa mô tả và các mô hình là 
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ta không thể kiểm định trên các dữ liệu một mô hình 
được tìm ra từ chính các dữ liệu đó. Tất nhiên xử lý dữ 
liệu các cuộc điều tra không phải là lĩnh vực duy nhất 
gặp phải những vấn đề này. Các kỹ thuật tái chọn mẫu 
theo dạng “mẫu kiểm định” hay “phê duyệt chéo” có 
thể giúp khắc phục những trở ngại này. 

Lựa chọn các bảng chéo một cách phù hợp và 
rõ ràng  

Ta hay kết hợp các đặc điểm như độ tuổi, giới tính, trình 
độ học vấn để nghiên cứu các nhóm cá thể tương đồng 
với nhau xét về mặt khách quan (thực hiện “mọi công 
việc đều tương đồng”). Tuy nhiên, nếu kết hợp như vậy 
sẽ tạo ra hàng ngàn nhóm cá thể, mà ta sẽ gặp khó 
khăn khi nghiên cứu một mẫu điều tra có hàng ngàn cá 
thể. Hơn nữa, việc kết hợp các đặc điểm không lưu ý 
đến mối quan hệ giữa chúng: một số nhận định là hiển 
nhiên (không có nhóm người «dưới 40 tuổi” trong nhóm 
hưu trí), một số nhận định đã được biết trước, với một 
số trường hợp ngoại lệ (không có sinh viên trong hoàn 
cảnh goá), các nhận định khác thiên về thống kê (trong 
nhóm “trên 65 tuổi», có nhiều nữ hơn). 
Hãy cùng xem xét một cuộc điều tra quốc gia. Do cơ 
cấu dân số, các đặc điểm cơ bản (giới tính, mức sống, 
tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn,...) không độc 
lập với nhau, kỹ thuật áp dụng là mô tả mạng lưới các 
mối quan hệ tương tác giữa tất cả các đặc điểm cơ 
bản này, tiếp đó sử dụng các chủ đề khác của cuộc 
điều tra như là phần tử minh hoạ. Khi đó, đặc điểm 
của những đối tượng tham gia trả lời được thể hiện rõ 
nếu mối quan hệ tương tác giữa các đặc điểm được 
làm rõ. Như vậy, việc sử dụng các bảng chéo (mà 
không tính đến các nhân tố trước đó) sẽ là thừa nếu 
như các đặc điểm sử dụng để thiết kế bảng chéo có 
mối liên hệ qua lại với nhau. Việc chiếu các biến bổ 
sung khi đó giúp tiết kiệm thời gian và tránh sai số 
trong đọc kết quả. 

Câu hỏi đóng và câu hỏi mở 

Câu hỏi đóng: đánh mã và đánh lại mã các biến
Theo cách tiếp cận thứ nhất, phần lớn các kỹ thuật 
nêu trên có thể áp dụng trực tiếp với những phần mềm 
chuẩn. Tuy nhiên, người sử dụng sẽ có yêu cầu ngày 
càng cao khi đã quen với chủ đề nào đó. Cần phải kết 
hợp các biến cơ sở, tạo các nhóm biến, phân các biến 
liên tục thành các nhóm… tóm lại là chuẩn bị về mặt 
số liệu để cho phép phân tích sâu. Quá trình đánh lại 
mã là một phần trong chu trình lặp giúp hội tụ về một 
thông tin cơ bản.

Câu hỏi mở: phân tích câu trả lời dưới dạng lời văn
Trong một số trường hợp, nên có một vài câu hỏi mở, 
với mỗi câu hỏi mở sẽ có câu trả lời dưới dạng lời văn 
có độ dài ngắn khác nhau. Việc xử lý thông tin loại này 
đương nhiên rất phức tạp. Các công cụ tính toán và 
phương pháp trình bày trên đây sẽ giúp phân tích các 
câu trả lời mở như vậy.

Kết luận

Các kỹ thuật phân tích dữ liệu cho phép nâng cao hiệu 
suất lao động, cải thiện chất lượng các kết quả và các 
thông tin mới. Phương pháp phân tích dữ liệu có ba 
chức năng chính sau: 
-  Giám sát chất lượng thông tin: giám sát chất lượng 

thông tin bằng cách phê chuẩn bộ mẫu qua triển 
khai thực tế, phê chuẩn bảng hỏi (phát hiện thiếu 
sót trong việc chọn các biến), mã hóa (đưa mã 
chuẩn và phân tổ một số biến). Quá trình xử lý và 
hiển thị thông tin nêu trên cho phép tính đến hiện 
tượng thiếu thông tin cơ sở (ví dụ như không trả 
lời) cũng như các biến kiểm tra liên quan đến chất 
lượng của tệp thông tin cơ sở; 

-  Tổng hợp: sắp xếp, cơ cấu và tóm tắt thông tin 
chứa trong tệp dữ liệu lớn. Các phương pháp phân 
tích nhân tố và phân loại khi áp dụng bổ sung cho 
nhau, cho phép phân loại theo mức độ các kết quả 
mô tả từ tổng hợp nhất cho đến chi tiết nhất;

-  Nghiên cứu: định hướng khai thác dữ liệu điều tra 
thông qua việc mở rộng phạm vi các giả thuyết: có 
thể thường xuyên nhận xét các giả thuyết cơ bản 
của bảng hỏi hoặc gợi ý các giả thuyết mới.

(Nội dung tách băng)

Stéphane	Lagrée
Bây giờ tôi xin phép nhường lời cho hai giảng viên 
Marie Piron và Ludovic Lebart. Hai vị đã tham gia vào 
Khóa học mùa hè lần thứ nhất và cám ơn vì đã tiếp tục 
tham gia lần hai.

Ludovic	Lebart
Xin cám ơn ban tổ chức và quí vị tham dự.
Khóa học năm nay, chúng tôi tiếp tục đề cập đến 
phương pháp định lượng trong điều tra tổng hợp. Điều 
tra mà chúng tôi nhắc đến ở đây là tất cả các cuộc điều 
tra chọn mẫu trong lĩnh vực kinh tế, xã hội hay dân số. 
Chúng tôi sử dụng lại phần lớn nội dung đã trình bày 
ở Khóa học năm ngoái1. Chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào 
một số điểm được đánh giá là quan trọng. Chúng tôi 
sẽ không phát triển quá sâu tất cả các nội dung trong 

1   Lebart L., Piron, M., Kỹ thuật mới về xử lý thống kê dữ kiện điều tra trong Lagrée Stéphane (Biên tập), Khóa học Tam 
Đảo, Những cách tiếp cận phương pháp mới ứng dụng trong phát triển, tháng 11/2008, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nôi,  �
Tr 55-64 (bản tiếng Việt).
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trường hợp các học viên chỉ mới tham dự  khóa học 
lần này.  Chúng tôi không muốn để tình trạng thông tin 
không đồng đều. 
Cách trình bày của chúng tôi là nhấn mạnh đến phân	
tích	tổng	thể	số	liệu	điều	tra. Ý tưởng ban đầu như 
sau: các câu hỏi tách biệt không có nhiều ý nghĩa, ý 
nghĩa của các câu hỏi sẽ được gia tăng cùng với số 
lượng câu hỏi. Theo công thức tính toán, định luật 
Gauss cho thấy độ chính xác sẽ tăng bằng căn bậc hai 
của số điểm quan sát. Định luật này đúng với các quan 
sát cũng có thể đúng với các biến trong một chừng 
mực nào đó. Khi có nhiều biến, ta sẽ biết rõ thực tế ẩn 
đằng sau các biến ta phân tích.

Vì sao cần cách tiếp cận tổng thể đối với biến ?
Con số thống kê không giống như các thứ khác. Với 
một doanh nghiệp sản xuất sữa chua, bột thực phẩm 
hay xe ô tô, mỗi khi sản phẩm được sản xuất ra, người 
ta có thể phân tích để biết giá trị của nó. Nhưng khi ta 
có một con số, ví dụ số 637, ta không thể biết được 
liệu con số này là đúng hay sai. Có thể nó không có 
ý nghĩa gì. Chúng ta có niềm tin mù quáng vào đạo 
đức và ý thức nghề nghiệp của những người tạo ra 
thông tin này. Nhưng trong thống kê, có một lĩnh vực 
cạnh tranh. Nếu như muốn biết thông tin này có chất 
lượng hay không, cần phải chứng minh thông qua cơ 
quan kiểm toán độc lập. Nói cách khác, các thông tin 
rời rạc, thông tin số hóa thì không có giá trị. Ngoài các 
quy trình pháp quy và kỹ thuật áp dụng để kiểm soát, 
chỉ có những con số mà người ta có được là các chỉ 
số đo lường tính gắn kết tổng thể của thông tin (trùng 
lặp nhiều biến, tương liên giữa các biến, v.v). Thường 
thì các bộ số liệu bao giờ cũng còn những sai số hay 
nhầm lẫn. Một điểm quan trọng nữa là không phải lúc 
nào những người được hỏi cũng hiểu rõ các câu hỏi. 
Cần thực hiện các biện pháp cần thiết, ví dụ như đưa 
câu hỏi mở trong bảng hỏi. Tinh thần của cuộc điều 
tra, ý nghĩa của câu hỏi không phải lúc nào cũng được 
hiểu rõ. Trong một cuộc điều tra chính thức tiến hành 
ở Pháp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, 
có một câu hỏi về ý kiến những người liên quan về 
mức thu nhập tối thiểu. Có người đã trả lời câu hỏi mở 
này như sau: “Tôi bị mỡ máu”. Trên thực tế, đối tượng 
này nghĩ rằng điều tra viên đến để chăm sóc mình và 
không hiểu rằng đây là một câu hỏi về một cơ chế, 
khái niệm cụ thể.
Sau khi đã được mã hóa dưới dạng số, các biến sẽ 
không còn các yếu tố giúp xác nhận nó. Nhiều biến 
cùng một chủ đề có thể xác nhận lẫn nhau thông qua 
việc phân tích mối tương liên. Các bước đầu tiên xử 
lý số liệu điều tra đã được trình bày năm ngoái: phân 
loại, xếp loại, bảng chéo cơ sở, phần trăm cá thể, tính 
trung bình... 
Đây là một ví dụ lược đồ rất căn bản về tỉ lệ nam, nữ: 
đặc tính tuổi, tuổi bé nhất, tuổi lớn nhất, tuổi trung bình, 
độ lệch chuẩn.

Hai bước đầu trong xử lý số liệu điều tra

Hai bước đầu trong xử lý số liệu điều tra là làm sạch và 
miêu tả ban đầu – gọi là bước xem xét tính gắn kết tổng 
thể, cơ cấu số liệu hoặc phân loại theo phương pháp 
khảo sát. Các phương pháp khảo sát gồm hai loại: 
phương	pháp	phân	tích	nhân	tố – phân tích các nhân 
tố chính, phân tích các tương ứng đơn và phức – và 
phương	pháp	xếp	loại	tự	động. 
Chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cách tiếp cận tổng 
thể giúp xác nhận và phê bình một cách tích cực và 
làm giàu thông tin cơ sở. Tôi muốn lưu ý là bước này 
không có nhiều lý thuyết miêu tả. Trong một số tạp chí 
kinh tế quốc tế nổi tiếng, đôi khi có thể bắt gặp các 
công trình dựa trên các cuộc điều tra thực hiện đối với 
khoảng 200 sinh viên mà không có thông tin về chất 
lượng mẫu. Nói cách khác, công việc sản xuất số liệu 
thống kê, phê bình và nhận xét số liệu là phần việc 
hiếm khi có chỗ đứng trong các lý thuyết, trong các bài 
viết về kinh tế lượng và kinh tế mà thường chỉ có chỗ 
đứng trong khoa học xã hội. 

Bước ba và bốn trong xử lý số liệu điều tra 

Bước ba là xem xét các giả thiết đưa ra theo phương 
pháp khẳng định hoặc bắc cầu. Bước 4 chỉ liên quan 
đến các cuộc điều tra có sử dụng câu hỏi mở. Ở đây ta 
sẽ xử lý các câu trả lời tự do của các cá nhân. Ta sẽ thấy 
rằng chỉ khi đặt câu hỏi mở thì ta mới thực sự biết liệu 
người được hỏi có thực sự hiểu câu hỏi hay không. 

Bước cuối là đánh giá thông tin cơ sở, quay trở lại số 
liệu ban đầu đưa ra giả thiết mới, vòng lặp mới.

1. Thống kê khảo sát: phân tích nhân tố 
và phân loại

1.1 Nguyên tắc

Các phương pháp thống kê khảo sát chủ yếu là các 
kỹ thuật miêu tả thông qua các trục chính mà thường 
người ta gọi là phân tích theo nhân tố và kỹ thuật phân 
loại. Các phương pháp này giúp sắp xếp, xếp loại 
và cơ cấu thông tin chứa đựng trong một bộ số liệu. 
Phương pháp này giúp có một cách nhìn bao quát về 
tổng hợp về thông tin. Tôi xin nhắc lại là các kỹ thuật 
này thuộc về nhóm các thuật toán có gốc gác từ đầu 
thế kỷ 20.

Phân tích nhân tố xuất hiện năm 1904

Tôi xin mở ngoặc nói qua về lịch sử năm 1904, năm đó 
nhà thống kê người Anh Charles Spearman, di cư sang 
Mỹ, cho xuất bản một bài báo gây nhiều tranh cãi có 
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tiêu đề “General intelligence, objectively determined 
and measured”1.
Bài báo này chính là nguồn gốc của phân tích nhân 
tố cổ điển. Ý nghĩa lý luận của bài báo này lớn hơn rất 
nhiều giá trị khoa học của nó.

Mô hình này rất đơn giản. Nếu như trong hình vẽ tôi để 
màu xanh lá cây và mầu xanh da trời để nhấn mạnh 
rằng mô hình này rất khác biệt với những mô hình khác 
trong thống kê vì ở đây, những gì ta biết đều nằm ở vế 
trái phương trình và những gì chưa biết nằm bên phải. 
Điều này rất khác với hồi quy, người ta muốn lấy biến 
ở vế phải giải thích cho biến ở vế trái của phương trình. 
Ở đây, ta quan sát được điều gì đó và đây là lần đầu 
tiên ta tự hỏi có cái gì đằng sau quan sát mà không có 
bất kỳ lý thuyết hay sơ đồ giải thích được đưa ra trước 
đó. Theo hướng này, cách làm sẽ rất đặc biệt và đổi 
mới. Điểm số của cá nhân i cho môn j phụ thuộc duy 
nhất điểm số f mà Spearman gọi là “nhân tố chung về 
thái độ” hay còn gọi là “trí tuệ”. Spearman nói: “không 
cần phải biết các điểm số của các môn học khác nhau 
của một cá nhân khi bạn biết trí tuệ của anh ta.”. Mô 
hình của Spearman mang tính đơn chiều. Mô hình này 
được bổ sung khi đưa nhân tố thứ hai vào, ngoài trí tuệ, 
là trí	nhớ	cùng các hệ số của nó. Trên thực tế, công 
trình của Garnett và Thurstone đã khái quát hóa mô 
hình này2 khi đưa thêm vào nhiều nhân tố giải thích. 
Các môn như sử hay địa cần nhiều trí nhớ hơn môn 
toán, vì vậy cần đưa ra các hệ số khác nhau cho các 
môn khác nhau.

Kể từ đó, các phương pháp này được gọi tên là phương 
pháp khảo sát, phương pháp cơ cấu. Vào năm 1904, 
chẳng ai có các công cụ cần thiết để sử dụng phương 
pháp này. Trong những năm 1960, phương pháp này 
được ứng dụng một cách rất vụng về và làm giảm giá trị 
của công việc phân tích nhân tố trong giới khoa học. 

Chia tách giá trị riêng biệt

Cần phải đợi đến năm 1936 thì định lý “chia tách giá trị 
riêng biệt” [Singular Value Decomposition] mới được 
công bố. Định lý này cho rằng tất cả các bảng hình chữ 
nhật có thể được chia tách một cách tối ưu như tổng 
của các véc-tơ. Đó là cách chia tách tối ưu có thể làm 
được đối với tất cả các hình chữ nhật. Nói cách khác, 
đây là một định lý toán học, không phải là một mô hình 
thống kê. 
Chúng tôi đã sử dụng hình ảnh của một con báo hoa. 
Đây là một hình ảnh cổ điển được xuất bản trong cuốn 
sách của Marc Nelson3 “Data compression”.
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rectangulaire peut être décomposé de façon optimale comme une somme de vecteurs. Il s’agit 
d’une décomposition optimale qui est possible et qui est valable pour tous les tableaux 
rectangulaires. Autrement dit c’est un théorème mathématique, et non pas un modèle 
statistique. 
Nous avons pris l’image d’un guépard. C’est une image classique qui est publiée dans un livre 
de Marc Nelson1 « Data compression ».  

Image d’un guépard 
Vous avez dans le tableau ci-dessous une petite partie du codage de l’image telle qu’elle peut 
figurer dans votre appareil photographique: image 200 x 320, ce qui veut dire qu’il y a 200 
lignes et 320 colonnes pour décrire ce guépard. Le nombre que vous avez dans chaque case 
correspond au niveau de gris, aux mesures de la couleur de 0 à 255, depuis le blanc jusqu’au 
noir.  
Si je fais la décomposition singulière de ce tableau, je vais trouver un premier facteur, un 
deuxième facteur, etc., comme si c’était l’intelligence et la mémoire et je pourrais 
progressivement reconstituer le tableau. 

Extrait du tableau numérique codant l’image ( niveaux de gris de 0 à 255) 
(200 lignes, 320 colonnes) 

   88    87    95    88    95    95    95   106    95    78    65    71    78    77    77  ... 
  151   151   153   170   183   181   162   140   116   128   133   144   159   166   170    
  153   151   162   166   162   151   126   117   128   143   147   175   181   170   166
  143   144   133   130   143   153   159   175   192   201   188   162   135   116   101    
  123   112   116   130   143   147   162   183   166   135   123   120   116   116   129    
  133   151   162   166   170   188   166   128   116   132   140   126   143   151   144
  160   168   166   159   135   101    93    98   120   128   126   147   154   158   176    
  154   155   153   144   126   106   118   133   136   153   159   153   162   162   154    
  159   153   147   159   150   154   155   153   158   170   159   147   130   136   140
  151   144   147   176   188   170   166   183   170   166   153   130   132   154   162    
  155   181   183   162   144   147   147   144   126   120   123   129   130   112   101    
  166   147   129   123   133   144   133   117   109   118   132   112   109   120   136    
  136   130   136   147   147   140   136   144   140   132   129   151   153   140   128

Reconstitution de l’image avec 2 et 4 axes principaux 

                                               
1 Mark Nelson, La compression de données, Éditions Dunod, Paris, 1993 [note de l’éditeur]. 

Hình ảnh một con báo hoa

Trong bảng sau đây là một phần nhỏ trong mã hóa 
hình ảnh theo cách bố trí các điểm ảnh trong máy ảnh: 
khổ ảnh 200 x 320, có nghĩa là có 200 dòng và 320 cột 
để miêu tra chú báo hoa này. Con số trong mỗi ô ứng 
với mức độ màu xám, đơn vị đo màu từ 0 đến 255, tiếp 
đó là màu trắng và màu đen. 
Nếu thực hiện thao tác chia tách đơn bảng số liệu này, 
tôi sẽ có nhân tố đầu tiên, nhân tố thứ hai, v.v. giống như 
nhân tố trí tuệ và trí nhớ và dần dần có thể tái lập bảng.
Hình đầu tiên (bên trái) không được đẹp lắm ! Nhưng 
ta có thể nhìn thấy hai mắt và mũi của con báo. Lúc 
khởi điểm chúng ta có 200 x 300 số, tức là 60 000 số. 
Với (200 + 300) x 2 số, nghĩa là 1000 số, chúng ta có 

1  Charles Spearman, 1904, American Journal of Psychology, số 15, p 201-293.
 Trong số các học giả về trí tuệ, cần kể đến Charles Spearman, Jean Piaget, Lev Vigotsky và Howard Gardner. Nhà tâm lý người 

Anh Spearman (1863-1945) đã tập trung nghiên cứu phân tích nhân tố trong trí tuệ và đã nêu ra yếu tố tổng quát về trí tuệ 
[BT].

2  Garnett J.-C. (1919)  General ability, cleverness and purpose. British J. of Psych., 9, p 345-366. Thurstone L. L. (1947)- Multiple 
Factor Analysis. The University of Chicago Press, Chicago.

3  Mark Nelson, La compression de données, [Nén dữ liệu]. NXB Dunod, Paris, 1993. [BT]
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thể tái lập được hình ảnh ở phần trên. Đây là một dạng 
nén chặt và đương nhiên chất lượng sẽ rất xấu. Ở bên 
tay phải, chúng ta có 4 trục. Chúng ta thấy dần dần 
hiện lên khuôn mặt con báo. Ở hình dưới, với 10 cột, ta 
có thể tái lập hình ảnh rõ nét hơn. 
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La première image (à gauche) n’est pas très jolie ! Mais vous voyez les yeux et le nez du 
guépard. Alors qu’au départ on avait 200 x 300 nombres, ce qui fait 60 000 nombres. Avec 
(200 + 300) x 2 nombres, c’est à dire 1000 nombres, on arrive à reconstituer l’image du haut. 
C’est une très forte compression et évidemment de très mauvaise qualité. A droite nous avons 
4 axes. On voit se dessiner progressivement le visage du guépard. Enfin en bas, vous avez 10 
axes qui correspondent à une meilleure reconstitution.  

Reconstitution de l’image 
avec 10 axes principaux 

Avec 40 axes (au lieu de 200 au départ), la figure est indiscernable de la figure initiale. 
Comme on est parti de  200 dimensions, on a divisé par 5 l’information en reconstituant 
intégralement l’information initiale.  
Vous voyez que ces modèles sont beaucoup plus puissants que ce qu’on imagine. Pour un 
guépard, ce modèle n’utilise même pas la position des lignes et des colonnes, des pixels. La 
décomposition valeur singulière, les mathématiciens, les statisticiens parmi vous le savent 
bien, ne dépend pas de l’ordre des lignes et des colonnes du tableau. Vous ne changez pas la 
matrice de la corrélation si vous changez l’ordre des individus dans les lignes. Si vous 
changez l’ordre des variables, vous ne changez pas les corrélations. Vous ne changez donc 
pas la valeur propre de la matrice de corrélation c’est à dire la partie technique mathématique 
qui permet de calculer cette décomposition. Autrement dit, en utilisant qu’une toute une petite 
partie de l’information, on a réussi à compresser l’information. Naturellement, ce que vous 
avez dans votre appareil photographique, c’est l’algorithme JPEG qui prend en compte la 
position respective des lignes et des colonnes du tableau. Cet algorithme est à la fois plus 
rapide et beaucoup plus efficace parce qu’il utilise une information supplémentaire 
considérable : chaque pixel est entouré d’autres pixels.  
Revenons à notre tableau de données d’enquête initial. 
Chacune des deux dimensions du tableau va permettre de définir les distances entre les autres 
dimensions du tableau. 
Nous pouvons à partir de ce tableau calculer des distances entre les lignes et des distance 
entre les colonnes. Les colonnes sont traditionnellement des variables, les lignes sont des 
individus, des ménages, des observations ou des unités statistiques. On est habitué en 
statistiques à travailler sur les variables, à calculer des corrélations. Le calcul des distances 
entre individus est plus récent. Nous allons travailler à la fois sur les individus et sur les 
variables. Sachant que les individus et les variables sont liés par le même problème 
mathématique : le problème de compression. 
Ce que j’ai montré jusqu’à maintenant est la visualisation par des axes principaux. La 
deuxième méthode complémentaire est très différente : il s’agit des méthodes de 
classification.

Tái lập hình ảnh với 10 trục chính

Với 40 trục (thay vì 200 như lúc đầu), khuôn mặt con 
báo không thể phân biệt được với hình ảnh lúc đầu. 
Vì chúng ta bắt đầu với 200 chiều, nên chúng ta đã 
giảm 5 lần thông tin mà vẫn tái hiện được toàn bộ 
thông tin ban đầu. 
Ta thấy rằng mô hình này phát huy tính năng hơn ta 
tưởng. Đối với một con báo hoa, mô hình này không 
sử dụng vị trí các dòng và cột, các điểm ảnh. Thưa các 
nhà toán học, các cán bộ thống kê có mặt tại đây, việc 
chia tách giá trị riêng biệt không phụ thuộc vào trật tự 
dòng và cột trong bảng. Chúng ta không làm thay đổi 

ma trận tương liên nếu như chúng ta thay đổi trật tự cá 
thể trong dòng. Và nếu chúng ta thay đổi trật tự các 
biến, chúng ta không làm thay đổi các tương liên. Như 
vậy ta không làm thay đổi giá trị của ma trận tương 
liên, có nghĩa là phần kỹ thuật toán học cho phép tính 
toán chia tách. Nói cách khác, khi sử dụng một phần 
nhỏ thông tin, chúng ta cũng có thể nén được thông 
tin. Trong máy ảnh, đó là thuật toán JPEG có tính đến 
vị trí của dòng và cột trong bảng. Thuật toán này vừa 
nhanh và hiệu quả hơn vì nó sử dụng một thông tin bổ 
sung quan trọng: mỗi điểm ảnh được bao quanh bởi 
nhiều điểm ảnh khác. 

Bây giờ ta quay trở lại bảng số liệu điều tra ban đầu.
Mỗi chiều trong hai chiều của bảng cho phép xác định 
khoảng cách giữa các chiều khác của bảng.
Trên cơ sở bảng này, ta đã tính khoảng cách giữa các 
dòng và cột. Thường thì các cột là các biến, các dòng 
là các cá thể, hộ gia đình, các quan sát hoặc đơn vị 
thống kê. Trong thống kê, ta thường có thói quen làm 
với các biến, tính tương liên. Việc tính khoảng cách 
giữa các cá thể mới được thực hiện. Chúng ta sẽ thực 
hiện với cả các cá thể và các biến. Biết rằng các cá thể 
và các biết được gắn với nhau bởi một nội dung toán 
học: nén.
Những gì tôi đã trình bày đến lúc này chính là bước 
miêu tả thông qua các trục chính. Phương pháp thứ hai 
rất khác biệt: đó là phương	pháp	phân	loại.
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rectangulaire peut être décomposé de façon optimale comme une somme de vecteurs. Il s’agit 
d’une décomposition optimale qui est possible et qui est valable pour tous les tableaux 
rectangulaires. Autrement dit c’est un théorème mathématique, et non pas un modèle 
statistique. 
Nous avons pris l’image d’un guépard. C’est une image classique qui est publiée dans un livre 
de Marc Nelson1 « Data compression ».  

Image d’un guépard 
Vous avez dans le tableau ci-dessous une petite partie du codage de l’image telle qu’elle peut 
figurer dans votre appareil photographique: image 200 x 320, ce qui veut dire qu’il y a 200 
lignes et 320 colonnes pour décrire ce guépard. Le nombre que vous avez dans chaque case 
correspond au niveau de gris, aux mesures de la couleur de 0 à 255, depuis le blanc jusqu’au 
noir.  
Si je fais la décomposition singulière de ce tableau, je vais trouver un premier facteur, un 
deuxième facteur, etc., comme si c’était l’intelligence et la mémoire et je pourrais 
progressivement reconstituer le tableau. 

Extrait du tableau numérique codant l’image ( niveaux de gris de 0 à 255) 
(200 lignes, 320 colonnes) 

   88    87    95    88    95    95    95   106    95    78    65    71    78    77    77  ... 
  151   151   153   170   183   181   162   140   116   128   133   144   159   166   170    
  153   151   162   166   162   151   126   117   128   143   147   175   181   170   166
  143   144   133   130   143   153   159   175   192   201   188   162   135   116   101    
  123   112   116   130   143   147   162   183   166   135   123   120   116   116   129    
  133   151   162   166   170   188   166   128   116   132   140   126   143   151   144
  160   168   166   159   135   101    93    98   120   128   126   147   154   158   176    
  154   155   153   144   126   106   118   133   136   153   159   153   162   162   154    
  159   153   147   159   150   154   155   153   158   170   159   147   130   136   140
  151   144   147   176   188   170   166   183   170   166   153   130   132   154   162    
  155   181   183   162   144   147   147   144   126   120   123   129   130   112   101    
  166   147   129   123   133   144   133   117   109   118   132   112   109   120   136    
  136   130   136   147   147   140   136   144   140   132   129   151   153   140   128

Reconstitution de l’image avec 2 et 4 axes principaux 

                                               
1 Mark Nelson, La compression de données, Éditions Dunod, Paris, 1993 [note de l’éditeur]. 

Trích bảng số hóa hình ảnh (mức độ màu xám từ 0 đến 255) (200 dòng và 320 cột)
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rectangulaire peut être décomposé de façon optimale comme une somme de vecteurs. Il s’agit 
d’une décomposition optimale qui est possible et qui est valable pour tous les tableaux 
rectangulaires. Autrement dit c’est un théorème mathématique, et non pas un modèle 
statistique. 
Nous avons pris l’image d’un guépard. C’est une image classique qui est publiée dans un livre 
de Marc Nelson1 « Data compression ».  

Image d’un guépard 
Vous avez dans le tableau ci-dessous une petite partie du codage de l’image telle qu’elle peut 
figurer dans votre appareil photographique: image 200 x 320, ce qui veut dire qu’il y a 200 
lignes et 320 colonnes pour décrire ce guépard. Le nombre que vous avez dans chaque case 
correspond au niveau de gris, aux mesures de la couleur de 0 à 255, depuis le blanc jusqu’au 
noir.  
Si je fais la décomposition singulière de ce tableau, je vais trouver un premier facteur, un 
deuxième facteur, etc., comme si c’était l’intelligence et la mémoire et je pourrais 
progressivement reconstituer le tableau. 

Extrait du tableau numérique codant l’image ( niveaux de gris de 0 à 255) 
(200 lignes, 320 colonnes) 

   88    87    95    88    95    95    95   106    95    78    65    71    78    77    77  ... 
  151   151   153   170   183   181   162   140   116   128   133   144   159   166   170    
  153   151   162   166   162   151   126   117   128   143   147   175   181   170   166
  143   144   133   130   143   153   159   175   192   201   188   162   135   116   101    
  123   112   116   130   143   147   162   183   166   135   123   120   116   116   129    
  133   151   162   166   170   188   166   128   116   132   140   126   143   151   144
  160   168   166   159   135   101    93    98   120   128   126   147   154   158   176    
  154   155   153   144   126   106   118   133   136   153   159   153   162   162   154    
  159   153   147   159   150   154   155   153   158   170   159   147   130   136   140
  151   144   147   176   188   170   166   183   170   166   153   130   132   154   162    
  155   181   183   162   144   147   147   144   126   120   123   129   130   112   101    
  166   147   129   123   133   144   133   117   109   118   132   112   109   120   136    
  136   130   136   147   147   140   136   144   140   132   129   151   153   140   128

Reconstitution de l’image avec 2 et 4 axes principaux 

                                               
1 Mark Nelson, La compression de données, Éditions Dunod, Paris, 1993 [note de l’éditeur]. 

Trích bảng số hóa hình ảnh (mức độ màu xám từ 0 đến 255) (200 dòng và 320 cột)
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1.2 Hai nhóm phương pháp bổ sung

Phương pháp nhân tố đưa ra các biểu diễn bằng mặt 
phẳng đồ thị trên đó khoảng cách hình học giữa các 
cá thể, hay các cột, có nghĩa là các biến phản ánh các 
kết nối về thống kê giữa các cá thể, các biến. 
Phương pháp phân loại, phương pháp clustering, đưa 
ra các tập hợp theo loại hoặc tổ tập hợp có sắp xếp 
thứ tự của các dòng và cột. Lưu ý về thuật ngữ từ tiếng 
Anh “ classification” có nghĩa là xếp loại trong tiếng 
Pháp, chứ không phải là phân loại. Có nghĩa là đã có 
các loại rồi và cần phải sắp xếp các cá thể vào các loại 
khác nhau. Đó là sắp xếp. Còn trong thuật ngữ tiếng 
Anh, “classification” là “clustering”. Trong tiếng Pháp, 
từ xếp loại có nghĩa đầu tiên là clustering. Còn nếu 
không, chúng ta có thể sử dụng thuật ngữ phân biệt, 
hoặc phân bổ. 
Các kỹ thuật rất cơ bản này cần phải tuân thủ các nguyên 
tắc đọc kết quả cũng như hướng dẫn sử dụng.

1.3 Mô hình cơ sở: yếu tố quan sát và giải thích 
(hoặc minh họa)

Tiếp theo kỹ thuật nén thông tin, một mô hình rất đơn 
giản nhằm phân biệt các yếu tố quan sát và các yếu tố 
giải thích. Có thể miêu tả số liệu theo một quan điểm 
và biểu diễn nó với các thông tin khác để khẳng định 

quan điểm này. Có thể làm các kiểm định thống kê 
tương đối hiện đại về các giả thiết phức tạp nhưng thực 
tế hơn so với giả thiết hồi quy đơn hoăc hồi quy phức.
Thực hiện miêu tả cần không để tất cả các số liệu cùng 
nhau để nén. Ví dụ, lấy lại hình con báo hoa: các mức 
độ xám, rất đồng bộ, cùng có vai trò như nhau, vậy có 
thể nén được. Nhưng trong điều tra, chúng ta có nhiều 
chủ đề: đối với hộ gia đình đó là “tiêu dùng”, “y tế”, 
“dân số, xã hội”, “thu nhập”, “giải trí”, “quỹ thời gian” - 
có nghĩa là việc sử dụng thời gian. Trong các cuộc điều 
tra phức tạp, có thể thực hiện miêu tả với từng chủ đề. 
Sau đó xem xét các chủ đề khác với cùng “mắt kính” 
này với công cụ quan sát đặc biệt. Đó là cách người ta 
gọi là miêu tả theo chủ đề. Ví dụ, nhiều biến kỹ thuật 
có thể được định vị như các biến giải thích. Các trường 
hợp không trả lời đối với một vài biến là một dạng 
thức đặc thù, có thể có giao thoa đối với các trường 
hợp không trả lời. Tại lớp học chuyên đề tại Tam Đảo, 
chúng ta sẽ thấy rằng việc phân biệt biến quan sát và 
biến giải thích ứng với một mô hình cho phép tổng 
quát khái niệm hồi qui phức. (xem Sơ đồ cuối trang)

Bây giờ chúng ta cùng lấy ví dụ về một cuộc điều tra 
về quỹ thời gian.
Mục đích là đo lường thời gian thực hiện các hoạt động 
trong ngày. Có hai đơn vị thống kê cho phép so sánh 
mọi thứ trong kinh tế: tiền bạc và thời gian.

Biến quan sát (quỹ thời gian)

Ăn ở nhà ai đó
   Ăn

Nội trợ Con cái

Làm việc có trả lương

Làm việc

Ăn sáng
Chơi - Làm vườn

Quan hệ

Giải trí
Buồn ngủ

Nhà vệ sinh
Đi chợ

Dạo chơi
Đọc sách

Thăm bạn bè

Nghe đĩa
Giải trí bên ngoài

Ăn tại nhà hàng

Biểu diễn mối tương liên giữa các khoảng thời gian hoạt động 
qua phương pháp phân tích thành phần chính
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Ví dụ, có thể đo lường thời gian ngủ, nghỉ, ăn, đi dạo, 
đi làm, làm việc ở nhà, làm việc bên ngoài, đi ăn nhà 
hàng, đọc sách, xem vô tuyến, v.v. Thời gian là đơn vị 
duy nhất có thể so sánh một cách thiết thực các hoạt 
động. Ngày nay, mọi người hay nói đến hiện tượng 
bùng nổ của các phương tiện đại chúng. Phải chăng 
điều này có nghĩa là các cá nhân thường bị cuốn vào 
các mối liên hệ với truyền hình, báo, đài, điện ảnh, 
internet, các mối liên hệ ? Thời gian là đơn vị duy nhất 
để biết cách thức của mỗi cá nhân thể hiện sự quan 
tâm của mình đối với các hoạt động.

Ở đây, chúng ta có cuộc điều tra với có cỡ mẫu là 
18 000 người, với mục tiêu tìm hiểu mối liên hệ giữa 
thời gian dành cho các hoạt động. 18 hoạt động được 
biểu diễn trên đồ thị. Chúng ta có được phương án 
phân tích theo thành phần chính. 
Ở phía trên, bên trái, ta có tổng thời gian ăn, các hoạt 
động nội trợ, thời gian dành cho ăn sáng và đi chợ. 
Ở ngoài cùng bên phải, đó là công việc được trả lương 
và công việc làm ở nhà. Cuộc điều tra được tiến hành 
với toàn bộ dân số nhưng có một tổ trong số các mẫu 
là nam giới đang đi làm. Mặc dù vậy, thời gian đi làm 
được coi là biến loại trừ quỹ thời gian. Ở bên phải là 
hoạt động đi ăn nhà hàng, nghe đĩa và băng cát-sét, 
giải trí bên ngoài.
Thường thì đồ thị này sẽ dễ quan sát hơn so với ma 
trận tương liên. Nhưng trên đồ thị dễ dàng biểu diễn 
các thông tin đặc thù cho các cá thể. (xem Sơ đồ 
cuối trang)

Ví dụ, có thể biểu diễn thành ba nhóm tuổi: nhóm cao 
tuổi bên trái, nhóm trung niên ở trên và nhóm thanh niên 
ở dưới, bên phải. Có thể thấy mối tương liên đầu tiên là 
nhóm thanh niên làm việc nhiều hơn, có nhiều mối quan 
hệ bên ngoài hơn nhóm cao tuổi. Biến thứ hai, trình độ 
học vấn có thể chia thành ba nhóm: thấp, trung bình 
và cao. Trình độ học vấn cũng là biến loại trừ các hoạt 
động vì người ta quan sát thấy rằng các hoạt động giao 
tiếp, đọc sách, giải trí ở bên ngoài-bao gồm cả việc đi 
thăm bạn bè- rất có quan hệ với trình độ học vấn. Các 
biến này đều gắn với các biến khác. Nếu như cuộc điều 
tra có khoảng 10 biến với khoảng 60 câu hỏi về quỹ thời 
gian và khoảng 10 biến về kinh tế, dân số, chúng ta sẽ 
có được thông tin tương đối phong phú về cách thức 
những người được hỏi sử dụng thời gian.
Mô hình này rất đơn giản: chúng ta đã chọn một nhóm 
các biến đồng bộ liên quan đến thời gian thực hiện 
các hoạt động và đã phóng chiếu trước các dữ liệu 
dân số, xã hội.
Cần phải đánh giá thông tin trên cơ sở các đồ thị này 
và hiểu rõ ý nghĩa của các biến khác nhau. Ta nhận 
thấy rằng người ta có nhiều hoạt động gắn với trình 
độ học vấn cơ bản. Đây là một điểm chung trong các 
cuộc điều tra tại Pháp. Trên thực tế, số lượng hoạt 
động của những cá nhân có trình độ học vấn thấp rất 
nghèo nàn, còn đối với những người có học vấn cao, 
các hoạt động rất đa dạng. Đây là loại nhận xét mà 
ta có thể đưa ra và trong các cuộc điều tra, phân tích 
số liệu. Điều này  thường cho phép chúng ta có quan 
điểm mang tính phê bình trong việc thiết kế bảng hỏi. 

Biến quan sát và biến bổ sung

Ăn ở nhà ai đó
   Ăn

Nội trợ Con cái

Tiểu học
Trung niên

Cao tuổi
Trung học

Đại học Thanh niên

Làm việc có trả lương

Làm việc

Ăn sáng
Chơi - Làm vườn

Quan hệ

Giải trí
Buồn ngủ

Nhà vệ sinh
Đi chợ

Dạo chơi
Đọc sách

Thăm bạn bè

Nghe đĩa
Giải trí bên ngoài

Ăn tại nhà hàng

Vị trí của các biến giải thích trên hình trước
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2. Thông qua miêu tả
Phần thứ hai này rất quan trọng vì nó giúp đưa ra một	
vị	trí	khoa	học cho những gì chúng ta đang thấy hiện 
nay, mặc dù nó còn mang nặng tính định tính cho dù 
đã có sự hỗ trợ của máy tính.
Từ năm 1904 đến 1964, gần như là không có công 
cụ giúp chia tách các giá trị riêng biệt và các phương 
pháp phái sinh. Thời gian từ năm 1964 đến khoảng 
năm 2000 được đánh dấu bằng sự thiếu vắng các 
công cụ thông qua. Nhưng sự phát triển nhanh chóng 
của tin học đã làm nên những điều tuyệt vời như chúng 
ta biết. Bất kỳ chiếc máy tính xách tay nào chúng ta sử 
dụng hôm nay cũng có tính năng mạnh hơn tổng năng 
lực tính toán Ủy ban năng lượng nguyên tử và của 
Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp thời tôi 
còn là sinh viên ! Ngày nay, bất kỳ gia đình nào cũng 
sử hữu một năng lực tính toán tương ứng với năng lực 
tính toán của một trung tâm nghiên cứu của những 
năm 1960. Chúng ta có nhiều khả năng tính toán có 
thể sử dụng phương pháp gọi là “tái định cỡ mẫu” và 
đặc biệt là phương pháp “bootstrap”.

2.1 Phương pháp Bootstrap

Những phương pháp tái định cỡ mẫu hiện đại là những 
phương pháp tính toán tích cực dựa trên các mô phỏng. 
Kỹ thuật bootstrap giúp xác định các vùng tin cậy để 
xác định vị trí các biến trong biểu diễn.

“Bootstrap” là một từ tiếng Anh. Nguồn gốc thuật 
ngữ này bắt nguồn như sau. Bootstrap là một dải dây 
(thường bằng da) để xâu giầy (bốt), có một câu trong 
tiếng Anh như sau: “dướn người lên bằng cách kéo dải 
dây xâu giầy”, theo nghĩa bóng có nghĩa là “tự xoay sở 
với những gì mình có”. 

Vậy thì phương pháp bootstrap có nguyên tắc gì?
Đó là cái mà chúng ta gọi là “rút ra rồi đặt trả lại”. Giả 
sử chúng ta có 18 000 cá thể ban đầu, chúng ta sẽ 
lấy ra một cá thể, rồi đặt trở lại, tiếp tục lấy ngẫu nhiên 
một cá thể, nhưng sau đó đều đặt trả lại. Làm công 
việc này 18 000 lần. Như vậy chúng ta sẽ có một mẫu 
khác, cùng quy mô với mẫu đầu nhưng một vài cá 
thể sẽ xuất hiện hai lần hoặc nhiều hơn và các cá thể 
khác sẽ không tái xuất hiện. Mẫu này gọi là “Tái tạo 
bootstrap». Nhà thống kê học Bradley Efron1 là người 
đầu tiên công bố nội dung này vào năm 1979. 
Ý tưởng như sau: thực hiện khoảng 12 tái tạo và phân 
tích các bảng tái tạo và so sánh chúng với bảng đầu 
tiên. Nói cách khác là chúng ta làm xáo trộn dữ liệu và 
quan sát xem cấu trúc có ổn định không. Kỹ thuật này 
giống như khi chúng ta rung cây táo và xem xem táo 
sẽ rơi xuống đất hay vẫn còn ở trên cây. Chúng ta chỉ 
giữ những phần ổn định trong cấu trúc.
Đây là các vùng tin cậy đối với 5 điểm. Vùng tin cậy có 
nghĩa là chúng ta chắc chắn các điểm sẽ tập trung ở 
một vùng nhất định. Ngay cả khi ta thực hiện cuộc điều 
tra khác, theo lý thuyết, ta cũng sẽ có được đồ thị này 
với các điểm nằm trong vùng tin cậy.

1  Bradley Efron, R.J. Tibshirani, Introduction to the Bootstrap. Monographs on Statistics and Applied Probability 57, 1993, 
Chapman & Hall/CRC, 1998, CRC Press LLC. [BT]

Ví dụ vùng bootstrap đối với một vài biến quan sát

13

« réplication bootstrap ». La première communication scientifique sur le sujet, et réalisée le 
statisticien Bradley Efron1, date de 1979.  
L’idée est la suivante : effectuer des dizaines de réplications et analyser ces tableaux répliqués 
et comparer avec le tableau initial. Autrement dit, on perturbe les données et on regarde si la 
structure est stable. Exactement comme lorsque l’on secoue un arbre pour savoir si les 
pommes vont rester sur l’arbre ou si les pommes vont tomber par terre ! On ne conserve que 
la partie stable de la structure. 
Voici les zones de confiance que l’on peut obtenir pour 5 points. Il s’agit du le même 
graphique que tout à l’heure un petit peu grandi avec les mêmes temps d’activités. Ces zones 
de confiance signifient que l’on est certain que les points vont se trouver dans une zone 
particulière. Même si on fait une autre enquête, la théorie nous dit que l’on trouvera cette 
figure avec les points qui restent à l’intérieur de leurs zones de confiance.  

Exemple de zones bootstrap pour quelques variables actives 

Voilà des zones de confiance bootstrap pour les variables supplémentaires. 

                                               
1 Bradley Efron, R.J. Tibshirani, Introduction to the Bootstrap. Monographs on Statistics and Applied 
Probability 57, 1993, Chapman & Hall/CRC, 1998, CRC Press LLC. [note de l’éditeur] 

Ăn 
Ăn ở nhà ai đó 

Nội trợ

Nghỉ
Ăn sáng

Mua sắm

Dạo chơi

Hoạt động Quan hệ

Thăm bạn bè

Chơi_Làm vườn

Băng đĩa

Giải trí bên ngoài

Làm việc

Làm việc được trả lương

Ăn ở nhà hàng

Đọc sách

Toilette

Giải trí
Buồn ngủ

Con cái
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Đây là vùng tin cậy bootstrap đối với một vài biến giải 
thích.

Chúng ta có thể có các vùng bootstrap đối với các 
biến giải thích (nội dung này sẽ được nói kỹ hơn tại lớp 
chuyên đề). Ở đây có các nhóm tuổi với các vùng tin 
cậy và các nhóm trình độ học vấn cũng có các vùng tin 
cậy. Điều này cho thấy rằng trên thực tế trình độ trung 
bình và cao rất gần nhau. Một sự khác biệt lớn về quỹ 
thời gian là sự đối lập giữa trình độ thấp và trình độ 
không thấp. Đây là một ví dụ để kết luận.
Các hình ê-líp là những ê-líp điều chỉnh các tái tạo 
tương ứng với cùng một điểm. Kỹ thuật này rất tốn 
kém vào năm 1979, nhưng bây giờ gần như là không 
mất nhiều chi phí và thực hiện được ngay. Có lẽ trong 
những năm 1960 chưa ai dám nghĩ đến điều này. 

2.2. Kết hợp miêu tả – suy rộng trong thống kê

Có một vấn đề rất khó khăn trong thống kê mà các 
phương pháp tôi vừa trình bày vấp phải: kết hợp miêu 
tả và suy rộng.
Nếu như chúng ta phát hiện ra cấu trúc số liệu, chúng 

ta thấy cấu trúc này rất đặc trưng với số liệu đó, vì 
chúng ta phát hiện thông qua đó. Nhưng điều này 
không phải lúc nào cũng đúng vì trong thống kê chúng 
ta không thể ước lượng được xác suất của một sự kiện 
mà ta có thể phát hiện thông qua chính các số liệu đó. 
Hãy tưởng tượng tất cả những gì chúng ta có thể làm 
để giải quyết vấn đề này. Có thể thấy ba cá thể có khác 
biệt đôi chút và chúng ta phải đưa ra quy luật chung. 
Nếu thực sự ba cá thể này đại diện cho một cái gì đó, 
thì cần phải đưa ra một mẫu mới để biết xem liệu có 
thực sự tồn tại hiện tượng đại diện cho 3 cá thể này 
không. Lúc đầu hiện tượng này còn là điều khó hiểu 
đối với công chúng. 
Nhà xác suất học nổi tiếng Emile Borel1, nói: “nếu tôi 
nhìn thấy ba ngôi sao tạo thành một hình tam giác 
lệch, tôi không có quyền hỏi: đâu là xác suất để có thể 
thấy ba ngôi sao tạo một hình tam giác cân trên bầu 
trời ? ... bởi lẽ tôi sẽ thấy nó trong các số liệu. Nếu như 
lúc đầu  tôi đặt câu hỏi, tôi có thể ngạc nhiên, nhưng 
lúc đó thì tôi có thể nhận ra rằng điều đó là không 
thể». Có nhiều điều không chính xác viết về nội dung 
này, ví dụ như trong cuốn “Ngẫu nhiên và sự cần thiết” 
đoạt giải Nobel của Jacques Monod2. Ông đưa ra câu 

1� Émile Borel (1871-1956) là nhà toán học, giảng viên khoa Khoa học tại Paris, chuyên gia về lý thuyết phương trình và xác suất, 
thành viên Viện Hàn lâm khoa học, đồng thời là chính trị gia. Cùng với René Baire và Henri-Léon Lebesgue, ông là một trong 
những người tiên phong trong lý thuyết đo lường và ứng dụng lý thuyết xác suất. Khái niệm đại số Borel được đặt từ tên ông. 
Trong một cuốn sách của ông viết về xác suất, ông có trình bày một thí nghiệm vui nhộn về tư duy được biết đến dưới cái tên 
khỉ bác học hay vật giống người. Ông có một số bài viết về lý thuyết các trò chơi cũng như một công trình nghiên cứu về trò 
đánh bài brit. [BT]

2 Năm 1965, Jacques Monod nhận giải Nobel sinh học hay y học cùng François Jacob và André Lwoff cho các công trình về 
gien. Cuốn sách « Ngẫu nhiên và sự cần thiết » (1970) của ông có tiếng vang lớn, kéo theo nhiều thảo luận về sinh học trên 
các diễn đàn. Ông nêu quan điểm của mình về tự nhiên và con người trong vũ trụ. [BT]

Ví dụ vùng bootstrap đối với một vài biến giải thích
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Exemple de zones bootstrap pour quelques variables supplémentaires 

On peut aussi, comme on le verra en atelier, avoir des zones bootstrap sur les variables 
supplémentaires : ici les classes d’âge avec leurs zones de confiance et les niveaux 
d’éducation avec leurs zones de confiance. Cela nous montre, par exemple, que le secondaire 
et le supérieur sont très proches en réalité. La très importante différence à propos des budgets- 
temps est l’opposition entre primaire et non primaire. Ceci est un exemple de conclusion. 
Ces ellipses sont des ellipses d’ajustement des réplications correspondant à un même point. 
Cette procédure était coûteuse en 1979, elle est maintenant quasiment gratuite et instantanée. 
On n’osait même pas penser à ce genre de procédures en 1960.  
2.2 L’articulation description – inférence statistique 

Il existe un problème très difficile en statistiques, auquel se heurtent les méthodes dont je 
viens de parler : l’articulation entre description et inférence. 
Si vous découvrez une structure sur des données, vous allez trouver que cette structure est 
significative sur les mêmes données, puisque vous l’avez découverte. Mais ce n’est pas 
valable parce qu’on ne peut pas en statistique estimer la probabilité d’un événement que l’on 
a découvert sur les données elles-mêmes. Imaginez tout ce qu’on peut faire avec ce genre de 
problème. On peut trouver qu’il y a 3 individus qui sont un petit peu aberrants et en tirer une 
loi générale. Si ces 3 individus représentent vraiment quelque chose, il faut refaire un autre 
échantillon pour savoir s’il existe effectivement le phénomène représenté par ces 3 individus. 
Ce phénomène est à l’origine de beaucoup d’incompréhensions de la statistique par le grand 
public.  
Un grand probabiliste du nom d’Emile Borel1, disait : « si je découvre que 3 étoiles forment 
un triangle latérale dans le ciel, je n’ai pas le droit de me poser la question : quelle est la 
                                               
1 Émile Borel (1871-1956) fut mathématicien, professeur à la Faculté des sciences de Paris, spécialiste de la 
théorie des fonctions et des probabilités, membre de l’Académie des sciences mais aussi homme politique. Avec 
René Baire et Henri-Léon Lebesgue, il était parmi les pionniers de la théorie de la mesure et de son application à 
la théorie des probabilités. Le concept de tribu borélienne est nommé en son honneur. Dans l’un de ses livres sur 
les probabilités, il présente l’amusante expérience de pensée connue sous le nom paradoxe du singe savant ou 
analogues. Il a également édité un certain nombre d’articles de recherche sur la théorie des jeux ainsi qu'un 
véritable monument sur le jeu de bridge. [note de l’éditeur] 

Tiểu học
Trung niên

Trung học

Đại học
Thanh niên

Người cao tuổi
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hỏi ước lượng xác suất con người tồn tại. Nhưng hiện 
tượng này đã được quan sát, và nếu như con người 
không tồn tại, sẽ chẳng có ai đặt câu hỏi cả! Ta có thể 
rât thán phục vì con người tồn tại; nhưng cũng nên để 
xác suất ngủ yên trong vấn đề này.

Tái tạo mẫu cho phép kiểm định tính bền vững của 
một cấu trúc dữ liệu. Theo quan điểm khoa học, điểm 
yếu của các kỹ thuật phân tích số liệu là sự không 
chắc chắn trong kết luận. Nhiều người thấy rằng nó 
cần quá nhiều trí tưởng tượng và mỗi người có thể đọc 
kết quả theo một cách, nhất là trong khoa học xã hội. 
Các công cụ phê chuẩn kết quả hiện nay đã loại trừ 
vấn đề này. 

3. Lựa chọn các bảng chéo phù hợp và 
hạt nhân nhân tố

Một trong những ưu điểm của kỹ thuật chung này là 
tránh lặp lại trong xử lý thông tin.
Phương pháp này là công cụ giúp ta lựa chọn các 
bảng chéo.
Ví dụ, ta có thể kết hợp các đặc điểm như tuổi, giới 
tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn để nghiên cứu các 
nhóm cá thể để so sánh với nhau (thực hiện so sánh 
“nhưng mọi thứ là giống nhau” (Tiếng Anh, La tinh  
«ceteris paribus»). 
Tuy nhiên, các bảng chéo lại không đề cập đến các 
mối quan hệ qua lại của các đặc điểm này: 
> một số liên hệ là hiển nhiên: không có người về hưu 

tuổi “dưới 40”;
> một số liên hệ đã được biết trước, tuy nhiên có thể 

có ngoại lệ: có ít nam sinh viên góa vợ;
> một số liên hệ có đặc điểm tĩnh: có nhiều nữ hơn 

trong nhóm “trên 65 tuổi”. 

Các hạt nhân nhân tố là những nhóm được phân bố 
một cách tự động dựa trên các biến dân số, xã hội. 
Đây chính là biến dân số xã hội mới được tổng hợp từ 
nhiều biến khác.

4. Câu hỏi đóng và câu hỏi mở
Đối với cuộc điều tra của Việt Nam mà chúng ta nghiên 
cứu, không có câu hỏi mở. Nhưng tại lớp học chuyên đề 
tại Tam Đảo, chúng tôi sẽ đưa ra các ví dụ để giới thiệu 
các ứng dụng kỹ thuật này. Ý tưởng là một từ hay một 
cụm từ chính là một biến định lượng như các biến khác 
và số lượng biến hiện không còn là vấn đề khó khăn. 

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể sử dụng các 
câu hỏi mở để tiến hành phân tích tổng quát.
Ưu điểm của các câu hỏi mở chính là chúng rất đơn 
giản, ví dụ, đơn giản như câu hỏi “Vì sao?”. Việc chúng 
ta đặt câu hỏi này sau một câu hỏi về thái độ hoặc ý 
kiến giúp chúng ta thu được một lượng thông tin rất 
phong phú về cách người được hỏi hiểu câu hỏi và 
hiểu được ý nghĩa câu trả lời. Chúng ta buộc phải đưa 
ra câu hỏi mở vì ta không thể giúp người được hỏi trả 
lời câu hỏi này. Người được hỏi đã đưa ra câu trả lời thì 
sẽ phải biết lý do đưa ra câu trả lời ấy.

Chúng ta thường phát hiện nhiều bất ngờ khi tiến hành 
các cuộc điều tra, nhất là các cuộc điều tra về xã hội, 
chính trị: Câu hỏi được nêu ra là “Ông/bà đã bỏ phiếu 
cho ứng viên nào?”, sau đó lại hỏi tiếp “Vì sao?”. Nhiều 
khi các câu trả lời tạo ra bất ngờ lớn nếu đối chiếu nó 
với chiến dịch tranh cử của các đảng phái hay nhân 
cách của các ứng viên.

Ví dụ về phân tích các tương ứng trong bảng lời văn

Chúng ta nghiên cứu một cuộc điều tra do Nhật Bản 
tài trợ. 
Giáo sư Hayashi1, người đầu tiên thực hiện phân tích 
tương ứng vào năm 1952, đã chỉ đạo thực hiện nghiên 
cứu này. Tôi phụ trách phần điều tra thực hiện ở Pháp. 
Điều tra được tiến hành tại 7 quốc gia: Nhật Bản, Pháp, 
Đức, Ý, Hà Lan, Anh và Mỹ. 
Câu hỏi đưa ra là “Điều quan trọng nhất trong cuộc 
sống của ông/bà” tiếp sau là câu “Những thứ khác rất 
quan trọng trong cuộc sống của Ông/bà ?” (Nguyên 
bản tiếng Anh của hai câu hỏi này là: “What is the 
single most important thing in life for you?” và “What 
other things are very important to you?”).

Bảng sau đây là ví dụ về phân tích tương ứng với các 
nhóm tuổi và trình độ học vấn khác nhau. (xem Sơ đồ 
1,2 trang sau)

Ở dưới, phía bên phải, mầu đỏ là các cá thể thuộc 
nhóm trình độ học vấn cao, dưới 30 tuổi (những người 
trẻ tuổi, trình độ học vấn cao). Phương pháp nhanh 
chóng nêu ra các từ đặc trưng của nhóm cá thể này: 
“job” (việc làm), “future” (tương lai), “friends” (bạn bè), 
“things” (đồ vật), “want” (muốn), “car” (xe hơi). Còn 
phía bên trái của đồ thị, đó là nhóm trên 50 tuổi, trình 
độ học vấn thấp, ta thấy hiển thị các từ đặc trưng cho 
nhóm tuổi này.
Điều thú vị khi quan sát đồ thị là các nhóm tuổi và trình 
độ học vấn gần nhau có vị trí cạnh nhau. Điều này có 
nghĩa là khoảng cách giữa tuổi và trình độ học vấn 

1� Tiểu sử giáo sư Chikio Hayashi được nêu trong mục « Bài viết và Tài liệu » trong số đặc biệt của báo JEHPS (Báo điện tử Lịch 
sử xác suất và thống kê) viết về Lịch sử phân tích số liệu: http://www.emis.de/journals/JEHPS/decembre2008.html (số này 
do ông L. Lebart điều phối thực hiện).
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hoàn toàn được giữ nguyên khi biểu diễn trên đồ thị. 
Ta thấy rằng phía trên, bên trái chỉ có cá thể nhóm trên 
55 tuổi, còn ở gần dưới, bên phải là nhóm trẻ hơn, ở 
dưới, bên phỉa chỉ có nhóm dưới 30 tuổi. Phần dưới, 
bên trái của đồ thị là các nhóm có thể có trình độ học 
vấn thấp, bên phải là nhóm có trình độ học vấn cao. 

Công cụ khác: “từ và câu trả lời đặc trưng”

Đây là công cụ biệt lập với phân tích tương ứng. Câu 
hỏi là “đâu là các từ đặc trưng nhất của thanh niên ?”. 
Ta thấy đó là “friend” (bạn bè), “to do” (làm), “want» 
(muốn)... Ví dụ, khi xem xét nhóm có trình độ học 
vấn cao, ta thấy có từ “mind” (tư tưởng, tâm hồn), từ 
“welfare” (thoải mái), từ “i” (hòa bình, bình yên), trên 
thực tế đó là “yên tĩnh trong tâm hồn”, “bình tâm”. 
Chúng ta có thể tự động áp dụng cách này để đưa ra 
các từ, nhóm từ đặc trưng cho từng nhóm. 
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 d i, phía bên ph i, m u  là các cá th  thu c nhóm trình  h c v n cao, d i 30 tu i
(nh ng ng i tr  tu i, trình  h c v n cao). Ph ng pháp nhanh chóng nêu ra các t c
tr ng c a nhóm cá th  này : « job » (vi c làm), « future » (t ng lai), « friends » (b n bè), 
« things » (  v t), « want » (mu n), « car » (xe h i). Còn phía bên trái c a  th , ó là 
nhóm trên 50 tu i, trình  h c v n th p, ta th y hi n th  các t c tr ng cho nhóm tu i này. 

i u thú v  khi quan sát  th  là các nhóm tu i và trình  h c v n g n nhau có v  trí c nh
nhau. i u này có ngh a là kho ng cách gi a tu i và trình  h c v n hoàn toàn c gi
nguyên khi bi u di n trên  th . Ta th y r ng phía trên, bên trái ch  có cá th  nhóm trên 55 
tu i, còn  g n d i, bên ph i là nhóm tr  h n,  d i, bên ph a ch  có nhóm d i 30 tu i. 
Ph n d i, bên trái c a  th  là các nhóm có th  có trình  h c v n th p, bên ph i là nhóm 
có trình  h c v n cao.  

Công c  khác : « t  và câu tr  l i c tr ng ». 

ây là công c  bi t l p v i phân tích t ng ng. Câu h i là « âu là các t c tr ng nh t c a
thanh niên ? ». Ta th y ó là « friend » (b n bè), « to do » (làm), « want » (mu n), v.v. Ví d ,
khi xem xét nhóm có trình  h c v n cao, ta th y có t  « mind » (t  t ng, tâm h n), t
« welfare » (tho i mái), t  « i » (hòa bình, bình yên), trên th c t ó là « yên t nh trong tâm 
h n », « bình tâm ». Chúng ta có th  t ng áp d ng cách này a ra các t , nhóm t c
tr ng cho t ng nhóm.  

                           T  TR NG            T N XU T                  Giá tr  ki m nh  
  T                              N i b   T ng quát              N i b   T ng quát                                  ( t-test) 

H-30 = -30 * high  (d i 30 tu i, trình  h c v n cao) 

 1 b n bè  2.87 1.11 17  116  3.44 
 2 làm   1.35 .45 8  47  2.60 
 3 mu n  1.01 .30 6  31  2.44 
 4 làm   2.19 1.11 13  116  2.18 
 5 vi c làm  2.53 1.36 15  142  2.16 
 6 có   1.52 .67 9  70  2.11 
 7  v t  .84 .27 5  28  2.06 
---------------- 
 2 v    .00 .65 0  68  -2.10 
 1 s c kh e  2.70 5.85 16  609  -3.59 

H+55 = +55 * high (trên 55 tu i, trình  h c v n cao)

 1 t  t ng  2.55 .45 5  47  2.91 
 2 tho i mái  1.53 .21 3  22  2.42 
 3 bình yên  2.55 .74 5  77  2.17 

Ta có th a ra các câu tr  l i c tr ng c a t ng nhóm. Ta có th  t ng ch n các câu tr
l i c trung c a t ng nhóm. V y câu tr  l i c tr ng là gì ? ó là câu tr  l i bao g m nhi u
t c tr ng c a nhóm nh t và ít t  « ph n c tr ng » nh t c a nhóm. ó là cái mà ta g i là 
« t ng tóm t t » : k  thu t này cho ta m t « b c bi m h a », m t d ng tóm t t t ng cho 
các câu tr  l i c a nhóm.  
Trong marketing ta có th a ra câu h i « Ông/bà có mu n mua xe ô tô c a hãng Honda 
không ? » Sau ó ta h i ti p « Vì sao ? ». Ngay l p t c ta s  có kho ng 20 nhóm  t ng tùy 
thu c  tu i, gi i tính, trình ào t o, thu nh p, a ph ng. Nh  v y ta có th  có nh ng

Sơ đồ (1, 2).  Phân tích tương ứng trong Bảng số liệu ngẫu nhiên tăng dần, 9 loại 
và 127 từ xuất hiện nhiều nhất. Quỹ đạo tuổi x giáo dục
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question d’attitude soit une question d’opinion, par exemple, et vous obtenez une information 
extrêmement riche sur la compréhension de la question par la personne interrogée et sur le 
sens de la réponse à cette question. On est obligé de laisser cette question ouverte puisqu’on 
ne peut pas aider les personnes à répondre à cette question. Elles ont donné une réponse, elles 
doivent savoir pourquoi. 
La grande surprise est que dans beaucoup d’enquêtes, comme les enquêtes socio-politiques, 
on demande aux personnes « pour quel candidat avez-vous voté ? » Et on demande ensuite  
« pourquoi ? ». La surprise est très grande par rapport aux programmes des partis ou par 
rapport aux personnalités des candidats. 

Un exemple d’analyse des correspondances sur table lexicale 
Voilà une enquête qui était financée par nos amis japonais.  
Le professeur Hayashi1, qui a découvert l’analyse des correspondances en 1952 avant 
beaucoup d’autres, a dirigé cette enquête. Je m’occupais pour ma part du volet français de 
l’enquête. Cette enquêtes concerne 7 pays : Japon, France, Allemagne, Italie, Hollande, 
Royaume-Uni, USA.  
La question est « quelle est la chose la plus importante pour vous dans la vie », avec une 
relance « quelles autres choses sont très importantes pour vous dans la vie ? ».  
[En anglais: "What is the single most important thing in life for you?”, question suivie par la 
relance : "What other things are very important to you?” ]. 
Voici simplement un exemple d’analyse des correspondances avec des classes d’âge et des 
niveaux d’instructions mélangés.  

                                               
1 On trouvera une bibliographie du professeur Chikio Hayashi  dans la rubrique « Textes et Documents » du 
numéro spécial du JEHPS (Journal Electronique d’Histoire des Probabilités et des Statistiques) consacré à 
l’Histoire de l’Analyse des Données :  http://www.emis.de/journals/JEHPS/decembre2008.html (ce numéro est
coordonné par L. Lebart) 
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Ta có thể đưa ra các câu trả lời đặc trưng của từng 
nhóm. Ta có thể tự động chọn các câu trả lời đặc trưng 
của từng nhóm. Vậy câu trả lời đặc trưng là gì? Đó là 
câu trả lời bao gồm nhiều từ đặc trưng của nhóm nhất 
và ít từ “phản đặc trưng” nhất của nhóm. Đó là cái mà 
ta gọi là “tự động tóm tắt”: kỹ thuật này cho ta một “bức 
biếm họa”, một dạng tóm tắt tự động cho các câu trả 
lời của nhóm. 
Trong marketing ta có thể đưa ra câu hỏi “Ông/bà có 
muốn mua xe ô tô của hãng Honda không ?” Sau đó 
ta hỏi tiếp “Vì sao ?”. Ngay lập tức ta sẽ có khoảng 
20 nhóm ý tưởng tùy thuộc độ tuổi, giới tính, trình độ 
đào tạo, thu nhập, địa phương. Như vậy ta có thể có 
những câu trả lời đặc trưng. Ví dụ, những người có thu 
nhập thấp có thể sẽ trả lời “vì nó quá đắt” hoặc đôi khi 
sẽ có một vài bất ngờ khi ta nhận được những câu trả 
lời ngoài những gì ta có thể tưởng tượng. 

5. Ví dụ ứng dụng thực tế
Đối với các học viên không tham dự vào khóa học năm 
2007, tôi và Marie Piron đã nhắc lại ví dụ ứng dụng với 
số liệu thực tế được giới thiệu năm ngoái. Đó là cuộc 
điều tra đối với 14 000 cá thể, 2 000 người một năm. 
Cuộc điều tra này đã phân loại các ý kiến theo từng nội 
dung (gia đình, môi trường, sức khỏe, cơ quan y tế, thiết 
bị tập thể, tư pháp, v.v) và đã đưa ra được 8 nhóm.
Tệp tin tương ứng với ví dụ ứng dụng này gồm 14  biến 
quan sát và vài trăm biến giải thích. 14 000 cá thể ứng với 

7 lần điều tra với 2000 cá thể (từ 1978 đến 1984), mỗi đợt 
điều tra đại diện cho dân cư trú trên 18 tuổi. 14 câu hỏi 
được nêu ra để miêu tả cảm nhận của các cá nhân về 
điều kiện sống, được phân chia cụ thể như sau: 
• 2 câu về cảm nhận thay đổi điều kiện sống,
• 3 câu về chủ đề “gia đình”,
• 3 câu về thể lực và công nghệ,
• 3 câu về sức khỏe và cơ quan y tế,
• 1 câu hỏi về thái độ đối với thiết bị công cộng,
• 2 câu về pháp luật và xã hội 

Các cấu trúc quan sát được có thể được thống nhất 
thông qua các mẫu độc lập của các năm (bối cảnh 
thuận lợi chứng tỏ sự ổn định kết quả trong phân tích 
khảo sát).
Sơ đồ dưới đây biểu diễn không gian quan điểm: trục 
có tên gọi quan điểm hiện đại về gia đình với quan 
điểm truyền thống bên phía trái và quan điểm hiện đại 
bên phía phải. Trục tung ứng với khái niệm thỏa mãn 
chung. Các cá thể có vị trí phía dưới hài lòng với xã hội, 
pháp luật, mức sống và tình trạng sức khỏe. Những cá 
thể nằm ở vị trí phía trên không hài lòng về sức khỏe, 
pháp luật, xã hội nói chung và khoa học. 
Việc xếp loại đồng thời như trên giúp miêu tả cụ thể 
các vùng không gian. Các nhóm được hình thành và 
phân bổ trong không gian. Các nhóm có bao hàm các 
thông tin không được biểu diễn trên mặt phẳng này, nó 
giúp làm phong phú thêm thông tin khi đọc và phân 
tích mặt phẳng. 
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L’intérêt d’avoir les classifications en même temps est que cela va permettre de décrire de 
manière approfondie des zones de cet espace. Les classes vont être faites dans tout l’espace. 
Les classes prennent en compte une information qui n’est pas dans ce plan, elles ne font 
qu’enrichir l’interprétation du plan.  
Ce graphique montre que lors de l’enquête les traditionalistes étaient des personnes plus 
âgées, des retraités, des veufs, des familles nombreuses pas forcément plus âgées. 
Apparaissent également, les réponses « ne sait pas » ; la classe caractérisée par les mauvais 
questionnaires se situe dans cette partie là. C’est intéressant parce que le thème de l’enquête 
peut être lié à la qualité des réponses. Vous imaginez les biais que cela peut représenter dans 
les réponses. 
Sur la partie droite, on trouve évidemment des gens plus jeunes et plus instruits. 
L’axe vertical distingue la satisfaction de l’insatisfaction. Cet axe n’est décrit que par deux 
variables :  

le niveau d’équipement du ménage – les valeurs varient, il y a 0-1 équipement ; dans 
la partie haute du graphiques, ce sont des personnes qui n’ont aucun équipement chez 
eux (téléphone, réfrigérateur, four, appareil photos, etc) –, en bas du graphique, ce 
sont des personnes qui ont au moins 6 équipements de la liste qui constituait un 
indicateur de niveau de vie ; 
le « nombre  d’affections ». On a demandé aux personnes si elles avaient souffert d’un 
mal à tête, mal au dos, nervosité, insomnie au cours du dernier mois. Ce nombre 
d’affections cumulées sert d’indicateur, il est très lié à l’insatisfaction générale.  

Ví dụ phân loại ý kiến (Điều tra mức sống và mong ước của người dân Pháp do CREDOC 
(Trung tâm nghiên cứu và quan sát mức sống dân cư) thực hiện. Vị trí 8 nhóm (vùng).
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Đồ thị này cho thấy những người thuộc trường phái 
cổ điển trong điều tra chính là người cao tuổi, hưu trí, 
góa bụa, gia đình đông con nhưng không nhất thiết là 
thuộc nhóm cao tuổi.
Đồng thời đó cũng xuât hiện các câu trả lời “Không biết”, 
nhóm có đặc trưng là bảng hỏi không rõ ràng được biểu 
diễn ở phần này. Điều này rất lý thú bởi lẽ chủ điểm điều 
tra có thể gắn với chất lượng câu trả lời. Như vậy chúng 
ta có thể hình dung ra sai số trong câu trả lời.
Ở phía bên phải, đó là nhóm thanh niên, trình độ học 
vấn cao hơn.
Trục tung phân biệt trường hợp hài lòng và không hài 
lòng. Có hai biến miêu tả trục này, đó là: 
• Mức độ trang thiết bị trong gia đình - giá trị biến 

động giữa 0-1 thiết bị. Phần phía trên đồ thị là các 
cá nhân không có trang thiết bị trong nhà (điện 
thoại, tủ lạnh, lò nướng, máy ảnh, v.v), phía dưới 
là các cá nhân có ít nhất 6 thiết bị trong danh sách 
cấu thành chỉ số mức sống;

• “Số lần ốm”. Các cá nhân được hỏi xem họ đã từng 
bị đau đầu, đau lưng, căng thẳng, mất ngủ trong 
tháng vừa qua hay không. Tổng số lần “ốm” chính là 
chỉ số đo lường mức độ không hài lòng nói chung. 

(xem sơ đồ đầu trang)

Như thường lệ, cách phân tích tổng quát này đặt ra 
vấn đề phương pháp luận về ý nghĩa các câu trả lời. 
Có thể là những người này thực sự bị ốm trong tháng 
qua, hoặc thực sự tồn tại xu hướng phàn nàn trong 
nhóm những người có hoàn cảnh sống khó khăn, ví 
dụ như người thất nghiệp, ly hôn, hay những người 

phải đi thuê nhà . 
Thông qua việc phân tích, ta có thể tìm hiểu được mức 
độ phức tạp trong các hoàn cảnh xã hội và nhất là các 
tác động của nó. Ta nhận thấy một điều rằng chẳng có 
gì hoàn toàn độc lập cả.

Dưới đây là một vài ví dụ về miêu tả tự động các nhóm.
Vùng 1 ứng với nhóm hiện đại, vùng 2 ứng với nhóm 
những người không hài lòng-bị đẩy ra ngoài lề.
Việc miêu tả tự động các nhóm giúp làm nổi bật 
các biến đặc trưng trong nhóm. Nói một cách khác, 
các miêu tả bằng hình này được áp dụng kỹ thuật 
“bootstrap” để đạt độ chính xác trong thống kê, và có 
kèm theo các số liệu (xem bảng sau đây). 
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Comme toujours, ce type d’analyse globale soulève des problèmes méthodologiques sur la 
signification des réponses. Ou bien ces personnes ont été réellement malades au cours du 
dernier mois, ou bien il existe une tendance à se plaindre qui fait partie du « pattern » de 
réponses de certaines catégories de personnes qui sont par ailleurs défavorisées. Il y avait des 
chômeurs, des personnes divorcées, plutôt des locataires que des propriétaires etc.  
On saisit, grâce à ce type d’analyse, toute la complexité à la fois des situations sociales, et 
surtout de la résonance (interaction) qui se fait avec l’instrument de mesure. On s’aperçoit que 
rien n’est indépendant de rien pratiquement. 
Vous avez ici des exemples de description automatique des classes. 
La zone 1 correspond aux modernistes, la zone 2 la zone des insatisfaits-exclus. 
La description automatique de la classe nous permet d’avoir toutes les variables 
caractéristiques de la classe. Autrement dit ces visualisations seront accompagnées de 
validation « bootstrap » pour la précision statistique, et seront accompagnées aussi de 
descriptions numériques comme celles que je fournies là par zone.  

Description de la zone 1 (Modernistes)
Variables actives 
- 87% pensent que «la famille n’est pas le seul endroit où l’on se sent bien et détendu» (ce  
          pourcentage n’est que de 35% pour l’ensemble de la population) 
- 84% déclarent «le mariage peut être dissout sur simple accord» (35%) 
- 83% estiment : «les femmes devraient travailler quand elles le désirent» (37%) 
- 86% jugent que «préserver l’environnement est très important» (65%) 
Variables supplémentaires (signalétique)  : jeunes, instruits, parisiens 
- 52% n’ont jamais eu d’enfant (28%) 
- 32% habitent la région parisienne (15%) 
- 78% ont moins de 40 ans (47%) 
- 67% sont des locataires (51%) 

Ví dụ phân loại ý kiến (tiếp theo). Vị trí 8 nhóm (vùng) và các biến giải thích 
(tuổi, bằng cấp, vị trí, thiết bị)

Miêu tả vùng 1 (Nhóm hiện đại)

Biến quan sát
-  87% nghĩ rằng « gia đình » không phải là nơi duy nhất 

người ta cảm thấy thoải mái » Chỉ tiêu này chỉ đạt 35% 
trong tổng dân số)

-  84% tuyên bố « hôn nhân có thể chấm dứt trên cơ sở 
thống nhất đơn thuần» (35%)

-  83% nghĩ rằng : « Phụ nữ có thể làm việc nếu thấy 
thích» (37%)

-  86% cho rằng « bảo vệ môi trường là việc làm quan 
trọng» (65%)

Biến giải thích : trẻ tuổi, có học, người gốc Pari
-  52% chưa từng có con (28%)
-  32% sống ở Pari (15%)
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Sau đây là một ví dụ khác mà chúng tôi đã giới thiệu 
trong khóa học lần trước: một câu hỏi do Tổng công 
ty điện lực Pháp đưa ra. Cuộc điều tra này được tiến 

hành vào năm 1986, thời kỳ xảy ra vụ nổ hạt nhân 
Tchernobyl. Câu hỏi đưa ra là hỏi xem người dân có 
hoàn toàn đồng tình hoặc hoàn toàn không đồng tình 
với chính sách hạt nhân của Pháp. Những người trả lời 
“Không biết”  được xác định một cách nhanh chóng 
và dễ dàng khi ta sử dụng biến này làm biến giải thích: 
những người cao tuổi, không có bằng cấp thường có 
xu hướng trả lời “không biết”. Những người trả lời hoàn 
toàn đồng ý chính là những người hài lòng với tất cả 
(pháp luật, thu nhập, sức khỏe...).
Trước khi đi phân tích sâu, thông qua hình biểu diễn 
này, ta có thể thấy ngay rằng những người trả lời không 
đồng ý là những người thường không đồng ý về mọi 
việc hoặc là những người trẻ tuổi, có bằng cấp, hiện 
đại và tiến bộ. 

Kết luận chung
Chúng ta cần sử dụng những công cụ trợ giúp công 
việc của các nhà thống kê. Những công cụ mới này 
không thay thế hoàn toàn những công cụ hiện dùng, 
nhưng cần sử dụng nó vào các bước đầu tiên trong xử 
lý số liệu chứ không phải ở những bước cuối. Thông 
qua những hình ảnh miêu tả, biểu diễn, những công cụ 
này giúp các nhà thống kê kiểm soát hầu hết các công 
đoạn trong xử lý số liệu và lựa chọn các bảng chéo. 
Phân tích số liệu có ba mục tiêu sau: 
• tổng hợp, có nghĩa là tổ chức, cơ cấu và tóm tắt 

thông tin; 
• nghiên cứu: thực hiện khai thác số liệu điều tra 

bằng việc mở rộng phạm vi các giả thiết, tìm hiểu 
các liên hệ trong cấu trúc ;

-  78% dưới 40 tuổi (47%)
-  67% đi thuê nhà (51%)
-  20% có bằng đại học (8%)

Các biến giải thích khác : đặc thù trong hành vi ứng xử
-  31% đi ngủ sau 23 giờ (13%), 35% đi xem phim (17%)
-  57% tham gia vào ít nhất 1 hiệp hội (44%)

Mô tả vùng 2 (những người không hài lòng / những người 
bị gạt ra ngoài)

Quan điểm và nhận thức : mức sống và môi trường sống 
không thoả mãn
-  69% nghĩ rằng «mức sống của bản thân giảm rất 

nhiều» (13% trên tổng số)
-  62% cho rằng « điều kiện sống sẽ xuống cấp » (12%)
-  61% cho rằng « khó có công lý » (26%)
-  85% tuyên bố « thường xuyên đặt ra các hạn chế cho 

bản thân » (61%)
-  17% « hoàn toàn không hài lòng về môi trường sống 

hàng ngày của họ » (5%) ; 
-  90% cho rằng « xã hội cần thay đổi » (74%)

Các biến bổ sung (nhận dạng) : các nguồn lực hạn chế 
-  38% bị tàn tật, có khiếm khuyết hay bị một căn bệnh 

mãn tính (26%)
-  38% không hề có gia sản (27%), 
-  53% ở nhà thuê (44%)
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On voyait immédiatement, avant une analyse approfondie, avec cette projection que les gens 
qui n’étaient pas d’accord étaient soit des gens qui de toutes façon n’étaient d’accord avec 
rien, soit des gens qui étaient des jeunes instruits modernistes et progressistes.  

Conclusion générale 
On a affaire à des outils qui permettent d’accompagner l’activité du statisticien, qui ne 
remplacent pas les outils actuels, mais qui doivent figurer vraiment au début du processus de 
traitement, et non à la fin de ce processus. Ils permettent de contrôler par des représentations 
visuelles la plupart des étapes de travail, de sélectionner les tableaux croisés.  
L’analyse des données d’enquêtes a trois fonctions essentielles :  

la synthèse, c’est-à-dire organiser, structurer, résumer l’information ;  
la recherche : piloter l’exploitation des données d’enquête en élargissant le champs des 
hypothèses, découvrir les traits structuraux ; 
la validation et la qualité de l’information de base. Il ne s’agit pas de la validation de 
la visualisation mais de la donnée que l’on a recueillie avec les questionnaires et les 
enquêteurs. On valide le questionnaire. On voit qu’il y a des lacunes dans le choix des 
variables, des problèmes de codification, des problèmes de non réponse. Il y a 
également des variables techniques de contrôle également, dont on n’a pas parlé, qui 
peuvent être l’âge de l’enquêteur, l’expérience de l’enquêteur en nombre d’années, le 
genre (sexe) de l’enquêteur quand les enquêtes sont en rapport avec la famille en 
particulier ou avec des thèmes sociologiques pour lesquels le genre de la personne 
peut avoir une influence, etc. 

Je vous remercie de votre attention. 

Ví dụ về biểu diễn ý kiến người dân về chính sách hạt nhân của Pháp

TaF Acc. : Hoàn toàn đồng ý          PdT Acc. : Hoàn toàn không đồng ý          NSP : Không biết
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• khẳng định chất lượng thông tin cơ bản. Ở đây 
không phải là khẳng định các hình ảnh biểu diễn 
mà khẳng định số liệu ta thu thập từ các phiếu điều 
tra và các điều tra viên. Thông qua bảng hỏi, ta 
quan sát thấy còn có nhiều vấn đề trong việc chọn 
lựa các biến, mã hóa, xử lý trường hợp không trả 
lời. Còn có những biến khác giúp kiểm tra mà ta 
chưa có dịp nhắc tới như tuổi của điều tra viên, số 
năm kinh nghiệm, giới trong trường hợp điều tra về 
các các chuyên đề có liên quan đến gia đình, các 
vấn đề xã hội là những cuộc điều tra có thể bị ảnh 
hưởng bởi giới tính của điều tra viên,..

Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quí vị.

Thảo luận…
	 Phạm	 Văn	 Cự,	 Đại	 học	 Khoa	 học	 Tự	 nhiên,	
Đại	học	Quốc	gia	Hà	Nội	

Tôi xin phép đưa ra một nhận xét chung. Tôi không 
có cơ hội tham dự vào khóa học lần đầu năm 2007 
nhưng tôi thấy việc chọn các chủ đề tham luận 
cũng như trình tự các tham luận của phiên học toàn 
thể rất hợp lý. Nếu như không có bài tham luận của 
ông Lebart, người nghe sẽ có thể gặp khó khăn khi 
nghe bài tham luận của tôi. Tôi hy vọng là bài trình 
bày này sẽ giúp việc hiểu tham luận của tôi trở nên 
dễ dàng hơn.

Với tư cách giảng viên, tôi đánh giá rất cao trật tự 
bài trình bày và nhân dịp này cũng xin nhiệt liệt hoan 
nghênh ban tổ chức.

	 Stéphane	Lagrée
Tôi xin phép được kết thúc phiên học toàn thể sau 
hai ngày làm việc và xin đưa ra một vài lưu ý. Như 
năm ngoái, chúng tôi đã để trong tập tài liệu của 
khóa học Tờ thông tin và nội quy khóa học.

Chúng tôi xin nhắc lại là bắt đầu từ thứ hai tới, ba lớp 
học chuyên đề sẽ được tổ chức đồng thời. Các bạn 
sẽ nhận được danh sách phân lớp và phòng học 
của các lớp học chuyên đề trong tài liệu được phát. 
Đối với lớp chuyên đề 1 và 3, chúng tôi bố trí buổi 
chiều thứ tư được nghỉ học.

Tại Tam Đảo, chúng tôi sẽ chiếu 3 bộ phim tài liệu: 
phim đầu tiên giới thiệu về các quan sát thông kê ở 
nông thôn Madagascar, hai phim khác của cùng tác 
giả George Condominas mang sắc thái dân tộc học 
giới thiệu về vùng cao nguyên Việt Nam.

Trước khi ra về, tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta sẽ 
khởi hành đi Tam Đảo vào đúng 14h30 ngày mai, 
chủ nhật. Thời gian đi khoảng 2 tiếng. Tôi hy vọng 
là không ai bị say xe khi đổ đèo !

Xin chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. Xin cám ơn tất 
cả các quí vị. Và đây cũng là việc làm quen thuộc, 
nhưng đôi khi ta hay lãng quên những điều hiển 
nhiên, xin gửi tới hai phiên dịch, Quy và Thảo, những 
lời cảm ơn chân thành vì họ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ của mình!
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Các phương pháp thống kê khảo sát đa chiều nhằm 
định hình cho các bộ dữ liệu thống kê đồ sộ và từ đó 
xác định kết cấu và làm xuất hiện các chiều tiềm tàng. 
Các thuật ngữ « Thống kê khảo sát đa chiều », « Phân 
tích Dữ liệu », hay « Khai phá Dữ liệu» (Data Mining), 
là những khái niệm có nghĩa gần tương đương nhau 
trong trường hợp chúng tôi đề cập đến. Các phương 
pháp này là sự mở rộng của thống kê mô tả cơ bản 
và sử dụng các công cụ toán học mang tính trực giác 
nhưng phức tạp hơn các số bình quân, phương sai và 
hệ số tương quan thực nghiệm. 

1. Các nguyên tắc của phương pháp 
khảo sát đa chiều

Các phương pháp khảo sát đa chiều sử dụng rất nhiều 
kỹ thuật để mô tả và tổng hợp thông tin chứa trong các 
bảng dữ liệu đồ sộ hay các bảng xây dựng từ kết quả 
các bộ phiếu điều tra.  

1.1. Bảng dữ liệu và nhắc lại một số kiến thức về 
thống kê mô tả cơ bản  

Các dữ liệu điều tra được trình bày dưới dạng các bảng 
lớn hình chữ nhật được gọi là X (xem hình 1). Các dòng 
(i=1,…,n) của bảng biểu thị các n cá thể ví dụ như các 
đối tượng được điều tra, còn các cột (j=1,…p) biểu thị 
các biến số p, những câu hỏi mà câu trả lời đưa ra có 
thể là các số đo, đặc điểm hay bản ghi.  

Người ta phân biệt chủ yếu hai loại biến:  
- Các biến định lượng hay liên tục như tuổi, thu nhập, 

chiều cao có giá trị được tính trên thang số và dựa 
vào các giá trị đó để thực hiện các phép tính đại số 
như cộng, tính bình quân...

- Các biến định tính hay định danh như giới tính, 
nghề nghiệp, bằng cấp, khu vực mà giá trị của 
chúng là những dạng thức cần hệ thống hóa để 
các phép tính đại số có ý nghĩa.  

1 Đây là cuộc điều tra chấm điểm cho một danh mục các từ tùy theo đó là cảm giác dễ chịu hay khó chịu khi đọc các từ này 
(xem Lebart L., Piron M., Steiner J.-F. (2003) – La sémiométrie. Dunod, Paris).

Hình 1: Mô tả bảng dữ liệu 
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Les méthodes statistiques exploratoires multidimensionnelles visent à mettre en forme de vastes 
ensembles de données, à en dégager des structures et à faire émerger d’éventuelles dimensions 
latentes. Les expressions « Statistique Exploratoire Multidimensionnelle », « Analyse des Données », 
ou encore « Data Mining », sont à peu près équivalentes dans le cas de notre propos. Elles sont une 
généralisation de la statistique descriptive élémentaire et utilisent des outils mathématiques assez 
intuitifs, mais plus complexes que les moyennes, variances et coefficients de corrélations empiriques.  

1 PRINCIPES DES METHODES EXPLORATOIRES MULTIDIMENSIONNELLES

Les méthodes exploratoires multidimensionnelles recouvrent un grand nombre de techniques qui ont 
pour objectif de décrire et synthétiser l’information contenue dans de vastes tableaux de données 
comme ceux fournis par les fichiers d’enquêtes. 

1.1. Tableau de données et rappel de la statistique descriptive élémentaire  

Les données d’enquêtes sont mises sous forme de grands tableaux rectangulaires, notés X (cf figure 
1). Les lignes (i=1,…,n) du tableau représentent les n individus, les sujets enquêtés par exemple, et les 
colonnes (j=1,…p) représentent les p variables, les questions, dont les réponses peuvent être des 
mesures, des caractéristiques, des notes.  

1           j            p

1

i

n

xij

valeur de la variable j 
prise par l'individu i

  X  = 
(n,p)

Figure 1 : Représentation du tableau de données 

On distinguera ici principalement deux types de variables :  

- les variables quantitatives ou continues, comme l’âge, le revenu, la taille, dont les valeurs sont 
prises sur une échelle numérique et sur lesquelles sont effectuées des opérations algébriques telles 
que la somme, la moyenne par exemple. 

- Les variables qualitatives ou nominales comme le sexe, la profession, le diplôme, la région, dont 
les valeurs sont des modalités qu’il faut codifier pour que les opérations algébriques aient un sens. 

Le dépouillement traditionnel de données d’enquête met en oeuvre des techniques simples, 
éprouvées, faciles à interpréter de la statistique descriptive élémentaire pour résumer une variable par 
sa distribution ou mesurer la relation entre deux variables. Ces techniques diffèrent selon la nature de 
la variable.  

La distribution d’une variable est donnée par les calculs de :  
- des indicateurs de tendance centrale comme la moyenne, la médiane, le mode et des indicateurs de 

dispersion comme la variance, l’écart-type pour les variables quantitatives. 
- des pourcentages ou encore fréquences pour les variables qualitatives (pourcentage d’homme et de 

femme par exemple). 
La liaison entre deux variables permet de rendre compte de la manière dont deux variables varient 
simultanément. Elle est donnée par le calcul : 
- de la covariance, du coefficient de corrélation qui mesure la dépendance linéaire de deux variables 

quantitatives. 

- de la statistique du 2 et des fréquences conditionnelles obtenues à partir de tableaux de 
contingence ou encore tableaux croisés pour des variables qualitatives.  

Giá trị của biến j 
lấy bởi cá thể i

Việc xem xét các dữ liệu điều tra một cách truyền 
thống áp dụng các kỹ thuật đơn giản, đã được kiểm 
nghiệm và dễ giải thích trên cơ sở thống kê mô tả cơ 
bản nhằm rút gọn một biến bằng phân phối của biến 
đó hay nhằm đánh giá quan hệ giữa hai biến. Các kỹ 
thuật áp dụng sẽ thay đổi tùy theo bản chất của biến.
  
Việc phân phối một biến dựa trên kết quả tính toán:  
- các chỉ tiêu xu hướng trung tâm như bình quân, 

trung vị, mốt và các chỉ tiêu phân phối như phương 
sai, sai số chuẩn đối với các biến định lượng. 

- các tỷ lệ phần trăm hay tần số đối với các biến định 
tính (ví dụ như tỷ lệ nam, tỷ lệ nữ).

Mối liên hệ giữa hai biến cho phép nhận biết cách mà 
hai biến cùng biến đổi và là kết quả tính toán của:
- hiệp phương sai, hệ số tương quan đo sự phụ thuộc 

tuyến tính của hai biến định lượng. 
- thống kê của χ2 và các tần số điều kiện thu được từ 

các bảng số ngẫu nhiên hay bảng phân tổ chéo đối 
với các biến định tính. 

- tỷ số tương quan giữa một biến định lượng và một 
biến định tính.  

Các phân phối được mô tả trên đồ thị bằng các lược 
đồ, đường cong, tập hợp các điểm. 

Phân tích thống kê đa chiều phổ biến các kỹ thuật cơ 
bản này thông qua nghiên cứu và biểu diễn mối liên 
hệ giữa các biến. 

1.2. Mô tả hình học và tập hợp các điểm

Để nắm được nguyên tắc của phương pháp thống kê 
khảo sát đa chiều, nên biểu diễn hình học tập hợp các 
n cá thể (n dòng) và tập hợp các biến p (p cột) dưới 
dạng hai tập hợp điểm, mỗi tập hợp này được mô tả 
bởi tập hợp kia. Khi đó, đối với hai tập hợp điểm, ta xác 
định khoảng cách giữa các điểm-dòng và điểm-cột mô 
tả các kết hợp về mặt thống kê giữa các cá thể (dòng) 
và giữa các biến (cột). 

Ví dụ ta có một bảng điểm mà các cá thể chấm cho các 
từ1  (xem bảng 1) được coi là các biến, nhưng đây cũng 
có thể là các điểm đánh giá về môi trường (mà các biến 
có thể là mức độ hài lòng về chất lượng một địa điểm, 
về an ninh, giao thông). Một từ (ở đây có nghĩa là: một 
biến số) là một điểm mà các toạ độ n là số điểm mà n cá 
thể chấm (tức là người trả lời): tức là khi đó tập hợp p từ 
nằm trong khoảng không gian n chiều. Tương tự như 
vậy, mỗi cá nhân là một điểm có toạ độ là các điểm số 
p chấm cho p từ; cũng tương tự như vậy đối với tập hợp 
n cá nhân trong một không gian p chiều. 
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Trên cơ sở bảng 1 chứa số điểm mà 12 người tham gia 
chấm cho 7 từ, hình 1 và 2 minh họa biểu diễn đồ thị 
hai tập hợp điểm có mối liên hệ nội tại với nhau. Tập 
hợp các điểm-điểm số được hình thành trong không 
gian các cá thể, ở đây chỉ là hai cá thể R04 và R08, 
vì không gian hai chiều mới có thể biểu diễn đồ thị 
trên một mặt phẳng (ví dụ hình 1). Tương tự, tập hợp 
12 người trả lời được hình thành trong không gian các 
biến, ở đây là hai từ Đạo đức và Gợi cảm, tức trong một 
không gian hai chiều (xem hình 2). 

Đối với mỗi tập hợp, điểm trung bình, còn gọi là trọng 
tâm, được biểu thị. Đó chính là điểm G biểu thị trọng 
tâm các điểm số mà những người tham gia chấm (xem 
hình 2.a) và điểm G’ biểu thị cho trọng tâm của những 
người tham gia chấm điểm hai từ được lựa chọn (xem 
bình 2.b).

1.3. Nguyên tắc và các phương pháp phân tích

Ta luôn có thể tính toán khoảng cách giữa các dòng 
và khoảng cách giữa các cột của một bảng X. Nhưng 
không thể ngay lập tức biểu diễn một cách trực quan 
những khoảng cách này (thông thường, việc biểu diễn 
hình học tương ứng đòi hỏi các không gian lớn hơn hai 
hoặc ba chiều): cần phải tiến hành biến đổi và xác định 
mức độ xấp xỉ để có thể biểu diễn trên mặt phẳng. 
Các bảng khoảng cách gắn với những biểu diễn hình 
học này (đơn giản về mặt nguyên tắc, nhưng phức 
tạp do số lượng lớn các chiều của các không gian có 
liên quan) có thể được mô tả bằng hai nhóm phương 
pháp chính đó là phương pháp phân tích nhân tố và 
phương pháp phân loại. Nhóm phương pháp đầu tiên 
nhằm tìm kiếm các hướng chính tại đó các điểm cách 
xa điểm trung bình nhất có thể được. Nhóm phương 

Hình 2.a. Biểu diễn tập hợp các từ trong không gian 
hai người tham gia trả lời  « R04 » và « R08 »

Hình 2.b. Biểu diễn tập hợp những người tham gia trả lời 
trong không gian hai từ « Gợi cảm » và « Đạo đức »

Bảng 1. Ví dụ một bảng điểm X (từ 1 đến 7) chấm cho p = 7 từ bởi n = 12 người tham gia trả lời  

Cây Quà Nguy hiểm Đạo đức Cơn dông Sự lịch sự Gợi cảm 
R01 7 4 2 2 3 1 6
R02 6 3 1 2 4 1 7
R03 4 5 3 4 3 4 3
R04 5 5 1 7 2 7 1
R05 4 5 2 7 1 6 2
R06 5 7 1 5 2 6 5
R07 4 2 1 3 5 3 6
R08 4 1 5 4 5 4 7
R09 6 6 2 4 7 5 5
R10 6 6 3 5 3 6 6
R11 7 7 6 7 7 6 7
R12 2 2 1 2 1 3 2
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Figure 2.a : Représentation du nuage des  
mots dans l’espace des deux répondants  

« R04 » et « R08 » 

Figure 2.b : Représentation du nuages des 
répondants dans l’espace des mots 

« Sensuel » et « Morale » 

2.2. Principe et méthodes d’analyse 

Il est toujours possible de calculer des distances entre les lignes et des distances entre les colonnes 
d’un tableau X. En revanche, il n’est pas possible de les visualiser de façon immédiate (les 
représentations géométriques associées impliquant en général des espaces à plus de deux ou trois 
dimensions) : il est nécessaire de procéder à des transformations et des approximations pour en obtenir 
une représentation plane. 

Les tableaux de distances associés à ces représentations géométriques (simples dans leur principe, 
mais complexes en raison du grand nombre de dimensions des espaces concernés) peuvent être décrits 
par les deux grandes familles de méthodes que sont les méthodes factorielles et les méthodes de 
classification. La première consiste à rechercher les directions principales selon lesquelles les points 
s’écartent le plus du point moyen. La seconde consiste à rechercher des groupes ou classes d’individus 
qui soient les plus homogènes possibles  (figure 3). 

Méthodes factorielles  
(recherche des directions principales) 

Méthodes de classification  
(recherche de groupes homogènes) 

Figure 3 : Deux grandes familles de méthodes  

Ces méthodes impliquent souvent de la même manière les individus (lignes) et les variables 
(colonnes). La confrontation des nuages d’individus et de variables enrichit les interprétations.  
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pháp thứ hai tìm kiếm các nhóm hay tổ gồm các các cá 
thể đồng nhất nhất có thể được (xem hình 3).
Các phương pháp này thường bao hàm các cá thể 
(các dòng) và các biến (các cột). Việc đối chiếu tập 
hợp các cá thể và tập hợp các biến làm phong phú 
thêm các diễn giải. 

2. Các phương pháp nhân tố  
Các phương pháp nhân tố cho phép đồng thời quản lý 
số lượng lớn các dữ liệu và hệ thống tương quan các dữ 
liệu và thông qua kỹ thuật nén làm xuất hiện kết cấu nội 
tại của các dữ liệu dưới dạng các mặt phẳng đồ thị. 

2.1. Tìm kiếm các không gian nhân tố nhỏ

Mục đích là làm giảm các chiều của tập hợp điểm 
bằng cách chiếu các điểm trên các mặt phẳng do hai 
đường thẳng (hoặc trục) tạo nên. Tức là tìm các không 
gian nhỏ có ít chiều hơn (ví dụ trong khoảng từ ba đến 
10 chiều) điều chỉnh ở giữa tập hợp các điểm-cá thể 
và tập hợp các điểm-biến để các không gian lân cận 
đo được trong các tiểu không gian này phản ánh một 
cách trung thực nhất các không gian lân cận thực tế. 
Như vậy, ta có một không gian đại diện gọi là không 

gian nhân tố được tạo bởi các trục quán tính chính và 
ta biểu diễn các điểm của tập hợp trong hệ thống trục 
này (xem hình 4). Các trục điều chỉnh một cách hiệu 
quả nhất toàn bộ các điểm theo tiêu chí bình phương 
tối thiểu truyền thống, tức là sao cho tổng bình phương 
khoảng cách giữa các điểm và các trục là nhỏ nhất. 

Trục đầu tiên tương ứng với đường thẳng kéo dài tối 
đa dọc theo tập hợp các điểm, trục thứ hai cũng kéo 
dài theo suốt tập hợp các điểm và trực giao với trục thứ 
nhất, và cứ như vậy, các trục tiếp theo sẽ đều trực giao 
với nhau. Tính trực giao này thể hiện sự độc lập (thực 
ra là sự không đối xạ) giữa các trục. 

X chỉ bảng dữ liệu (hay ma trận dữ liệu) đã được biến 
đổi một chút (ví dụ các biến tiêu chuẩn), X’, chuyển vị 
của X có được bằng cách hoán vị vai trò các dòng và 
các cột. Thí dụ u1 là véctơ đơn vị mô tả trục thứ nhất. 
Ta chứng minh rằng khi đó m1 là vectơ riêng của ma 
trận X’X (kết quả ma trận chuyển vị X bằng X’) tương 
ứng với giá trị riêng lớn nhất l1. Các thuật toán được 
sử dụng để tính các giá trị riêng và các vectơ riêng của 
một ma trận rất phức tạp nhưng cổ điển. Nói tóm lại, 
không gian con q chiều điều chỉnh ở giữa (theo hướng 
bình phương tối thiểu) tập hợp các điểm được tạo ra 
bởi q vectơ riêng đầu tiên của ma trận X’X tương ứng 
với q giá trị riêng lớn nhất. Giá trị riêng a thể hiện quán 
tính của tập hợp các điểm khi được chiếu lên trục la. 
Tổng các giá trị riêng chính là tổng quán tính của tập 
hợp các điểm.

Quy trình điều chỉnh hoàn toàn giống như quy trình đối 
với hai tập hợp kể trên. Do đó ta chứng minh có tồn tại 
các quan hệ giản đơn liên kết các trục được tính toán 
trong hai không gian đó là trục các cá thể và trục các 
biến (quan hệ chuyển tiếp giữa các điểm-cá thể và các 
điểm-biến). 

Vectơ tọa độ các điểm trên mỗi trục được gọi là nhân 
tố, là tổ hợp tuyến tính của các biến gốc. Gọi ca và wa 
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2 LES METHODES FACTORIELLES

Les méthodes factorielles permettent de gérer simultanément des quantités importantes de données 
et leur système de corrélations et, par une technique de compression, d’en dégager les structures 
internes des données sous forme de graphique-plans.  

2.1. Recherche des sous-espaces factoriels 

L’objectif est de réduire les dimensions du nuage en projetant les points sur des plans donnés par 
deux droites (ou axes). Il s’agit donc de rechercher des sous-espaces de dimensions réduites (entre 
trois et dix, par exemple) qui ajustent au mieux le nuage de points-individus et celui des points-
variables, de façon à ce que les proximités mesurées dans ces sous-espaces reflètent autant que 
possible les proximités réelles. On obtient ainsi un espace de représentation, l’espace factoriel, défini 
par les axes principaux d’inertie et l’on représente les points du nuage dans ce système d’axes (cf.
figure 4). Ces axes réalisent les meilleurs ajustements de l’ensemble des points selon le critère 
classique des moindres carrés, qui consiste à rendre minimale la somme des carrés des écarts entre les 
points et les axes.  

Figure 4 : Ajustement du nuage des points-individus dans l’espace des mots  

Le premier de ces axes correspond à la droite d’allongement maximum du nuage, le second 
maximise le même critère en étant assujetti à être orthogonal au premier, et ainsi de suite pour les axes 
suivants qui sont tous orthogonaux entre eux. Cette orthogonalité traduit l’indépendance (en fait, la 
non-corrélation) des axes.  

X désigne le tableau de données (ou encore : matrice des données) ayant subi des transformations 
préliminaires (variables centrées réduites, par exemple), X’ son transposé, obtenu en permutant les 
rôles des lignes et des colonnes. Soit u1 le vecteur unitaire qui caractérise le premier axe. On démontre 
que u1 est alors le vecteur propre de la matrice X’X (produit matriciel de la transposée de X par X)
correspondant à la plus grande valeur propre 1. Les algorithmes utilisés pour calculer valeurs propres 
et les vecteurs propres d’une matrice sont complexes, mais classiques. Plus généralement, le sous-
espace à q dimensions qui ajuste au mieux (au sens des moindres carrés) le nuage est engendré par les 
q premiers vecteurs propres de la matrice X’X correspondant aux q plus grandes valeurs propres. Une 
valeur propre représente l’inertie du nuage une fois projetée sur l’axe . La somme des valeurs 
propres donne l’inertie totale du nuage. 

La procédure d’ajustement est exactement la même pour les deux nuages. On démontre alors qu’il 
existe des relations simples liant les axes calculés dans les deux espaces, celui des individus et celui 
des variables (relations de transition entre les points-individus et les points-variables).  

Le vecteur des coordonnées des points sur chacun des axes, appelé facteur, est une combinaison 
linéaire des variables initiales. On note par   et les facteurs correspondant à l’axe 
respectivement dans l’espace noté p (espace dont les n points ont pour coordonnées les p mots) et 

Hình 4 : Điều chỉnh đồ thị điểm-cá thể
 trong không gian các từ 

từ 2

từ 1

trục chính

người tham gia trả lời

Hình 3. Hai nhóm phương pháp chính
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Figure 2.a : Représentation du nuage des  
mots dans l’espace des deux répondants  

« R04 » et « R08 » 

Figure 2.b : Représentation du nuages des 
répondants dans l’espace des mots 

« Sensuel » et « Morale » 

2.2. Principe et méthodes d’analyse 

Il est toujours possible de calculer des distances entre les lignes et des distances entre les colonnes 
d’un tableau X. En revanche, il n’est pas possible de les visualiser de façon immédiate (les 
représentations géométriques associées impliquant en général des espaces à plus de deux ou trois 
dimensions) : il est nécessaire de procéder à des transformations et des approximations pour en obtenir 
une représentation plane. 

Les tableaux de distances associés à ces représentations géométriques (simples dans leur principe, 
mais complexes en raison du grand nombre de dimensions des espaces concernés) peuvent être décrits 
par les deux grandes familles de méthodes que sont les méthodes factorielles et les méthodes de 
classification. La première consiste à rechercher les directions principales selon lesquelles les points 
s’écartent le plus du point moyen. La seconde consiste à rechercher des groupes ou classes d’individus 
qui soient les plus homogènes possibles  (figure 3). 

Méthodes factorielles  
(recherche des directions principales) 

Méthodes de classification  
(recherche de groupes homogènes) 

Figure 3 : Deux grandes familles de méthodes  

Ces méthodes impliquent souvent de la même manière les individus (lignes) et les variables 
(colonnes). La confrontation des nuages d’individus et de variables enrichit les interprétations.  

Phương pháp nhân tố  
(tìm kiếm các hướng chính)

Phương pháp phân loại 
(tìm kiếm các nhóm đồng nhất)

đạo đức

gợi cảm

 cây

đạo đức

gợi cảm

 cây

trục 2 trục 1
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là các nhân tố tương ứng với trục a  trong không gian 
gọi là Pn (không gian mà các p điểm có toạ độ là các n 
cá nhân). Các mặt phẳng nhân tố để biểu diễn tương 
ứng với một cặp nhân tố.  

Hai tập hợp các điểm, tức tập hợp các từ và tập hợp 
những người tham gia trả lời, có mối liên hệ nội tại với 
nhau và có các kết cấu giống nhau: lúc thì các nhân 
tố sẽ mô tả tương quan giữa các từ còn lúc khác thì 
mô tả các kết hợp giữa những người tham gia trả lời và 
chính những tương quan và kết hợp này sẽ xác định 
các trục.   

2.2 Các phần tử tích cực và bổ sung 

Các phần tử (các biến hay các cá thế) tham gia vào 
việc tính toán và xác định các trục là những phần tử 
tích cực. Chính những phần tử này cho phép xác định 
đặc điểm của các trục.  

Có thể bổ sung thêm những điểm (hay phần tử) mà ta 
không muốn để chúng tác động vào việc xác định kết 
cấu và hình thành các trục nhưng vẫn muốn biết vị trí 
của chúng trong các không gian nhân tố, những phần 
tử này gọi là phần tử bổ sung (hay minh hoạ). Khi đó 
ta chiếu các điểm này lên sau khi đã xây dựng các trục 
nhân tố theo mốc mới một cách rất đơn giản bằng việc 
sử dụng các công thức gọi là công thức chuyển tiếp để 
tính toạ độ của các trục nhân tố.   

Có thể nêu ra hai lý do cho việc bổ sung thêm một 
điểm: 1) làm phong phú thêm và hợp thức việc thể 
hiện các trục bằng các biến (có bản chất hoặc chủ đề 
khác với bản chất hoặc chủ đề của các phần tử tích 
cực) không tham gia vào việc hình thành các trục này; 
2) Đưa ra dự báo bằng việc chiếu các biến bổ sung 
vào trong không gian các cá thể. Những biến này được 
«giải thích» bằng các phần tử tích cực.

2.3. Kỹ thuật cơ bản và các phương pháp phái sinh

Phương pháp nhân tố làm giảm một số biểu diễn « đa 
chiều » và chủ yếu tạo ra các đồ thị biểu diễn các phần 
tử trên mặt phẳng hay đôi khi là ba chiều. Bản chất 
các thông tin, việc mã hóa chúng trong các bảng dữ 
liệu, các đặc điểm riêng của lĩnh vực ứng dụng sẽ tạo 
ra các biến thức trong phương pháp nhân tố vốn dựa 
trên hai kỹ thuật cơ bản: phân tích theo thành phần 
chính (xem mục 3) áp dụng cho các bảng đo lường 
(các dòng là các cá thể còn các cột là các biến liên tục 
hay biến định lượng), phân tích các tương ứng (xem 
mục 4) áp dụng cho các bảng số ngẫu nhiên hay bảng 
đếm (các dòng và cột biểu thị dạng thức của hai biến 
định danh hay biến định tính). Chúng tôi cũng sẽ giới 
thiệu phương pháp phân tích các tương ứng phức tạp 
(xem mục 5), phương pháp này là mở rộng lĩnh vực ứng 
dụng của phân tích nhân tố các tương ứng cho các 

bảng phân tuyển toàn diện. Đây là những bảng biến 
định danh lớn, ví dụ như các phiếu điều tra kinh tế-xã 
hội hay y tế. Dòng của những bảng này thường là các 
cá thể hay các quan sát (có thể có hàng ngàn); các cột 
là những dạng thức của biến. Chúng ta cũng lưu ý việc 
phân tích các dữ liệu văn bản phù hợp với các câu hỏi 
mở một phần cũng dựa vào việc phân tích các tương 
ứng áp dụng cho các bảng số ngẫu nhiên từ vựng.

3. Phân tích theo thành phần chính
Phương pháp Phân tích theo Thành phần Chính áp 
dụng cho các biến có giá trị là các con số (các số đo, 
số phần trăm, các từ...) biểu thị dưới dạng một bảng đo 
lường hình chữ nhật R và rij có các cột là các biến và 
các dòng biểu thị các cá thể mà trên đó các biến được 
xác định. Ở đây chúng ta xem xét bảng 7 chỉ tiêu nhân 
khẩu cho 7 nước (xem bảng 2).  

3.1. Diễn giải hình học

Các biểu diễn hình học giữa một bên là các dòng 
(nước) và một bên là các cột (các chỉ tiêu) của bảng 
dữ liệu cho phép thể hiện các lân cận giữa hai cá thể 
(nước và giữa các biến (chỉ tiêu). 
Trong Pp, hai điểm-cá thể (nước) rất gần nhau nếu xét 
về tổng thể các toạ độ p rất gần. Hai nước có liên quan 
được thể hiện bằng các giá trị gần như là bằng nhau 
đối với mỗi biến (chỉ tiêu). Khoảng cách được sử dụng 
là khoảng cách Ơ-clít thông thường. 
Trong Pn, nếu các giá trị do hai biến (chỉ tiêu) cụ thể xác 
định rất gần nhau đối với mọi nước, những biến này sẽ 
được biểu thị bằng hai điểm rất gần nhau trong không 
gian này. Điều này muốn nói rằng các biến đo cùng 
một đối tượng hay các biến có mối liên hệ đặc biệt. 
Nhưng các đơn vị đo biến có thể rất khác nhau và do 
vậy cần phải biến đổi bảng dữ liệu.  

3.2. Vấn đề thang chia độ và biến đổi các dữ liệu
 
Ta muốn khoảng cách giữa hai cá thể (nước) độc lập 
với các đơn vị của biến (chỉ tiêu) để các biến có vai 
trò giống nhau. Muốn vậy, người ta gán cho mỗi biến 
j cùng một chỉ số tán bằng cách chia từng giá trị của 
biến cho độ lệch chuẩn 
sj, số lượng mà bình 
phương (phương sai) 
được viết thành:

Ngoài ra, để biết được cách các cá thể tách xa khỏi 
giá trị bình quân, ta đặt điểm trung bình vào trung tâm 
của đồ thị các cá thể. 
Toạ độ của điểm trung 
bình chính là giá trị bình 
quân của các biến được 
chấm điểm: 
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Lấy điểm này làm gốc tức là trừ đi giá trị bình quân
      của mỗi biến j.
Như vậy, ta điều chỉnh các thang độ đồng thời biến 
bảng dữ liệu R  thành 
một bảng dữ liệu X mới 
bằng cách sau:

Các biến tiêu chuẩn như vậy đều có phương sai, s2(xj), 
bằng 1/n và bình quân, xj bằng 0. Nhờ vậy có thể so 
sánh vai trò các biến với nhau. Như vậy, phân tích được 
chuẩn hóa.

3.3. Phân tích tập hợp các cá thể (nước) 

Việc biến đổi dữ liệu dẫn đến việc tịnh tiến gốc toạ độ 
tới trọng tâm của tập hợp và thay đổi (trong trường hợp 
phân tích chuẩn hóa) tỷ lệ trên các trục.  
Để phân tích tập hợp các điểm-nước trong Pp, ma trận 
X’X cần biểu diễn theo đường chéo trong không gian 
này là ma trận cá tương quan (bảng 3 là một ví dụ) có 
cách tính chung như sau:

 

cjj’ là hệ số tương quan giữa các biến j và j’.
Các toạ độ của n điểm-cá thể trên trục nhân tố ua là n 
thành phần của vectơ ca= Xua.  
Hình 5a biểu diễn đồ thị các cá thể-nước trong mặt 
phẳng chính (1, 2).

3.4. Phân tích tập hợp các biến (chỉ tiêu)

Các toạ độ nhân tố waj của các điểm-biến trên trục a là 
thành phần của             và ta có waj = cor (j, ca).

Như vậy, toạ độ wa của một điểm-biến j trên trục a 
chính là hệ số tương quan của biến này với ca (tổ hợp 
tuyến tính của các biến gốc) được coi là một biến giả 
có tọa độ được hình thành từ n lần chiếu các cá thể 
trên trục này. 
Do các trục nhân tố trực giao từng cặp một, ta thu được 
một chuỗi các biến giả không tương quan với nhau 
được gọi là các thành phần chính1 tổng hợp các tương 
quan của toàn bộ các biến gốc. 

Trên hình 5b, cũng như trên ma trận tương quan tương 
ứng (bảng 3), tuổi thọ và tỷ lệ biết chữ ở người lớn 
tương quan chặt chẽ thuận chiều với nhau, tức giao 
nhau theo cùng một chiều. Hai chỉ tiêu này cũng tương 
quan chặt chẽ nhưng nghịch chiều với tỷ lệ tử vong ở 
trẻ em, các giá trị thấp của tuổi thọ (và tỷ lệ biết chữ ở 
người lớn) tương quan với các giá trị cao của tỷ lệ tử 
vong ở trẻ em (và ngược lại). 

3.5. Diễn giải 

Các biến tương quan chặt chẽ với một trục sẽ góp 
phần xác định trục2 . Mối tương quan này thể hiện trực 
tiếp trên đồ thị vì đấy chính là toạ độ của điểm-biến j 
trên trục a.
Ta quan tâm trước hết tới các biến có toạ độ lớn nhất và 
ta sẽ giải thích các thành phần chính trên cơ sở kết quả 
phân tổ một số biến và so sánh với các biến khác.  
Hình 5a mô tả tập hợp các điểm-nước trên mặt phẳng 
chính (1, 2). Lào và Cam-pu-chia gần nhau trên hình 
này và đối lập với các nước khác.  
Hình 5b, biểu diễn tập hợp các điểm-chỉ tiêu cho chúng 
ta thấy rằng hai nước này có tỷ lệ tử vong ở trẻ em cao 
và tuổi thọ và tỷ lệ biết chữ ở người lớn thấp; hai nước 
này khác với các nước khác có tỷ lệ tử vong ở trẻ em 
thấp và tuổi thọ và tỷ lệ biết chữ ở người lớn cao hơn.  
Ma-lai-xi-a (hình 5a) nổi lên với Thu nhập bình quân 
tính theo đầu người và tỷ lệ dân thành thị cao (hình 5b). 
So sánh hai bình 5a và 5b cũng cho thấy dân số In-đô-
nê-xi-a đông nhất.   
Ta sẽ thấy trong hình biểu diễn này, tất cả các điểm-
biến nằm trên một phạm vi bán kính 1 hướng vào gốc 
các trục3. Các mặt phẳng điều chỉnh sẽ cắt phạm vi 
này thành các vòng tròn lớn (bán kính 1), gọi là các 
vòng tròn tương quan, trong đó các điểm-biến được 
xác định vị trí.

1 Phân tích theo các thành phần chính chỉ thể hiện các mối quan hệ tuyến tính giữa các biến. Hai biến có hệ số tương quan 
thấp có nghĩa là các biến này độc lập tuyến tính, trong khi có thể có một mối quan hệ phi tuyến tính. 

2 Ví dụ này tất nhiên không đủ đại diện để giải thích mặt phẳng mà chỉ nhằm kết hợp bảng dữ liệu và kết quả.  
3  Không phân tích các điểm-biến trong Pn so với trọng tâm của đồ thị (khác với phân tích 
 các điểm-cá thể) mà so với gốc của các trục. Khoảng cách từ một biến j đến gốc O chính là :
��

.
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Bảng 2. 7 chỉ tiêu dân số của các quốc gia Đông Nam Á  

Tỷ lệ tử vong 
trẻ em 2003 

(Tx_morti)

Dân số  2003 

(Popul03)

Thu nhập 
quốc dân 
thuần tính 
theo đầu 

người 2003 
(RNB/Hab)

Tuổi thọ 2003 

(Esp_Vie)

Tỷ lệ biết chữ 
ở người lớn  

2000 

(Tx_alph)

Tỷ lệ tăng 
trưởng dân số 

1990-2003 

(Tx_accr)

% dân thành 
thị 2003 

(%pop_urb)

Cam-pu-chia 97 14144 310 57 68 2,9 19

In-đô-nê-xi-a 31 219883 810 67 87 1,4 46

Lào 82 5657 320 55 65 2,4 21

Ma-lai-xi-a 7 24425 3780 73 87 2,4 64

Phi-líp-pin 27 79999 1080 70 95 2,1 61

Thái Lan 23 62833 2190 69 96 1,1 32

Việt Nam 19 81377 480 69 93 1,6 26

Bảng 3. Ma trận tương quan 

32

rayon 1), les cercles de corrélations, à l’intérieur desquels sont positionnés les points-variables.  

Tx mortalité 
infantile 2003

(Tx_morti) 

Population 
2003

(Popul03) 

RNB/hab
2003

(RNB/Hab)

Espér_Vie
2003

(Esp_Vie)

Tx alphab 
adult 2000
(Tx_alph) 

Tx accr. démo
1990-2003 
(Tx_accr) 

% pop 
urbain 2003
(%pop_urb) 

Cambodge 97 14144 310 57 68 2,9 19 
Indonésie 31 219883 810 67 87 1,4 46 
Laos 82 5657 320 55 65 2,4 21 
Malaisie 7 24425 3780 73 87 2,4 64 
Philippines 27 79999 1080 70 95 2,1 61 
Thaïlande 23 62833 2190 69 96 1,1 32 
Viet Nam 19 81377 480 69 93 1,6 26 

Tableau 2 : Tableau de 7 indicateurs démographiques pour 7 pays de l’Asie du Sud-Est 

            !  Tx_morti  Popul03  RNB/Hab  Esp_Vie  Tx_alph  Tx_accr  %pop_urb 
 -----------+------------------------------------------------------------------- 
 Tx_morti   !    1.00 
 Popul03    !    -.40     1.00 
 RNB/Hab    !    -.64     -.15     1.00 
 Esp_Vie    !    -.97      .36      .68     1.00 
 Tx_alph    !    -.90      .46      .42      .92      1.00 
 Tx_accr    !     .63     -.64     -.10     -.52      -.73    1.00 
 %pop_urb   !    -.69      .28      .66      .76       .56    -.08      1.00 
-----------+------------------------------------------------------------------- 

Tableau 3 : Matrice de corrélations 

Figure 5a : Analyse en composantes principales sur le tableau des indicateurs démographiques de 
l’Asie du Sud-Est. Représentation des 7 pays dans le plan (1,2). 

                                                                                                                               
(contrairement à l’analyse des points-individus) mais par rapport à l'origine des axes. La distance d'une variable j

à l'origine O s'exprime par : 2 2

1
( , ) 1

n

ij
i

d O j x
=

= =
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 Hình 5a. Phân tích theo thành phần chính trên bảng các chỉ tiêu dân số của Đông Nam Á. 
Biểu diễn 7 quốc gia trên mặt phẳng (1,2).

Inđônêxia

Việt Nam

Thái Lan

Philipin
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4. Phân tích tương quan
Việc phân tích các tương quan áp dụng trước hết với 
một bảng số ngẫu nhiên K, còn được gọi là bảng phân 
tổ chéo, có n dòng và p cột, phân bố một tổng thể theo 
hai biến định lượng n và p dạng thức. Như vậy các 
dòng và cột có vai trò như nhau.  

Ví dụ xem xét bảng số ngẫu nhiên sau đây có được 
bằng cách phân bố học sinh theo trình độ học vấn và 
theo các vùng của Việt Nam (xem bảng 4). 

33

Figure 5b : Analyse en composantes principales sur le tableau des indicateurs démographiques de 
l’Asie du Sud-Est. Représentation des 7  indicateurs démographiques dans le plan (1,2). 

4 ANALYSE DES CORRESPONDANCES

L’analyse des correspondances s’applique en premier lieu à une table de contingence K, appelée 
aussi tableau croisé, à n lignes et p colonnes, qui ventile une population selon deux variables 
qualitatives à n et p modalités. Les lignes et les colonnes jouent donc des rôles similaires.  

Considérons par exemple, le tableau de contingence suivant obtenu en ventilant les élèves selon leur 
niveau d’étude et les régions vietnamiennes (cf tableau 4). 

Tableau 4 : Tableau de contingence croisant les niveaux d’étude et les régions 
Primary
(Ti u h c) 

Lower secondary
(Trung h c c  s )

Upper secondary
(Trung h c ph  thong) Total

Red Rive Delta
( ng b ng sông H ng) 1312609 1323078 719478 3355165

North East
( ông B c) 837174 786024 382698 2005896

North West
(Tây B c) 287374 199754 78353 565481

North Central Coast
(B c Trung B ) 969567 1035637 471696 2476900

South Central Coast
(Duyên h i Nam Trung B ) 656461 624048 273293 1553802

Central Highlands
(Tây Nguyên) 616412 411546 174915 1202873

South East
( ông Nam B ) 1145006 899455 417419 2461880

Mekong River Delta
( ng b ng sông C u Long) 1479397 1091718 456084 3027199

Total 7304000 6371260 2973936 16649196

Hình 5b. Phân tích theo thành phần chính trên bảng các chỉ tiêu dân số của Đông Nam Á. 
Biểu diễn 7 chỉ tiêu dân số trên mặt phẳng (1,2).

Bảng 4. Bảng số ngẫu nhiên giao nhau giữa trình độ học vấn và các vùng
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Hình 5b : Phân tích theo thành ph n chính trên b ng các ch  tiêu dân s  c a ông Nam Á. 
Bi u di n 7 ch  tiêu dân s  trên m t ph ng (1,2). 

4. PHÂN TÍCH CÁC T NG QUAN  

Vi c phân tích các t ng quan áp d ng tr c h t v i m t b ng s  ng u nhiên K, còn c
g i là b ng phân t  chéo, có n dòng và p c t, phân b  m t t ng th  theo hai bi n nh l ng n
và p d ng th c. Nh  v y các dòng và c t có vai trò nh  nhau.   

Ví d  xem xét b ng s  ng u nhiên sau ây có c b ng cách phân b  h c sinh theo trình 
 h c v n và theo các vùng c a Vi t Nam (xem b ng 4).  

B ng 4 : B ng s  ng u nhiên giao nhau gi a trình  h c v n và các vùng  

Ti u h c Trung h c c  s Trung h c ph
thông T ng s

ng b ng sông 
H ng 1312609 1323078 719478 3355165

ông B c 837174 786024 382698 2005896
Tây B c 287374 199754 78353 565481

B c Trung B 969567 1035637 471696 2476900
Duyên h i Nam 

Trung B 656461 624048 273293 1553802

Cao nguyên trung 
b 616412 411546 174915 1202873

ông Nam B 1145006 899455 417419 2461880
ng b ng sông 
C u Long 1479397 1091718 456084 3027199

T ng s 7304000 6371260 2973936 16649196

4.1. Nh n xét   

Thí d = ij
ij

k k  là t ng t t c  các ph n t kij c a b ng s  ng u nhiên K (t c k= 198742 cá 
th  là dân s  lao ng).  
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4.1. Nhận xét  

Thí dụ                 là tổng tất cả các phần tử kij của bảng 
số ngẫu nhiên K (tức k= 198742 cá thể là học sinh). 
Ta có eij = kij/k là các tần số tương đối (thí dụ các tỷ lệ 
phần trăm trên toàn bộ tổng thể) với
           , và                , là các tần số cận 
biên tương đối. 

Bảng số ngẫu nhiên K một mặt được biến đổi thành 
bảng profil-dòng (các tỷ lệ phần trăm theo dòng)  ƒij/ƒi 
(xem bảng 5.a) và mặt khác thành bảng profile-cột 
(các tỷ lệ phần trăm ƒij/ƒi (xem bảng 5.b). 

Phép toán này đưa ra các kết quả ví dụ như trong 
bảng 5a có 39,1% số học sinh của vùng đồng bằng 
sông Hồng là học sinh tiểu học và chỉ có 21,4% số 
học sinh của vùng này đạt trình độ cấp 2…  Làm thế 
nào để đánh giá ý nghĩa của một con số cụ thể trong 
bảng trước đó ? Trên thực tế, các tỷ lệ phần trăm xuất 
hiện ở mỗi dòng phải được so sánh với tỷ lệ phần trăm 
của dòng tương ứng với toàn bộ Việt Nam, tức profil 
trung bình. 
Như vậy, tỷ lệ 51,2% học sinh tiểu học của vùng cao 
nguyên trung bộ chỉ có ý nghĩa khi đem so sánh với 
bình quân toàn quốc là 43,9%: trình độ tiểu học chiếm 
tỷ trọng rất lớn tại vùng cao nguyên trung bộ, trong khi 
chiếm tỷ trọng rất nhỏ tại vùng đồng bằng sông Hồng 
(39,1%) và nó tương ứng với profil trung bình của toàn 
Việt Nam tại khu vực duyên hải nam trung bộ. Tuy 
nhiên cùng duyên hải này lại có tỷ trọng học sinh cấp 
2 lớn nhất. 

Ta quan tâm đến profil của các dòng vì ta tìm các vùng 
có tỷ lệ phân bổ trình độ học vấn của học sinh cách 
xa tỷ lệ phân bổ của toàn bộ dân số nhất. Nhưng ta 
cùng tìm các dòng giống nhau hay đối lập nhau nhiều 
nhất. Đây là trường hợp của đông bắc và cao nguyên 
trung bộ nơi có profile khá giống nhau và rất khác so 
với vùng đồng bằng sông Hồng. Việc đọc bảng 5b 
cũng giống như vậy và ta cũng có các profil cột, có 
nghĩa là phân bổ học sinh của mỗi vùng theo mỗi trình 
độ học vấn.
Lưu ý là có sự khác biệt quan trọng giữa phương pháp 
phân tích các tương quan và phương pháp phân tích 
theo các thành phần chính: các phép biến đổi tiến 
hành trên các dòng và các cột của bảng là giống nhau 
(vì các tập hợp có các tương ứng với nhau đóng vai trò 
như nhau): không có các biến và cá thể mà là các tập 
hợp theo dòng và theo cột). 

4.2. Giả thuyết độc lập 

Việc liên kết giữa hai biến định tính chính là xem liệu 
giữa hai biến này có sự độc lập với nhau hay không. 
Ta biết là giữa hai biến biến đổi có sự độc lập nếu như 
với mọi i và mọi j: ƒij = ƒi x ƒj.
  
Ta có bảng các tần số quan sát được (xem bảng 6), 
tức bảng các tỷ lệ phần trăm tính trên toàn bộ số dân: 
ƒij = kij/k.

Trong số 20,2% học sinh của vùng đồng bằng sông 
Hồng, theo giả thuyết về sự độc lập ta sẽ thấy 43,9% 
là học sinh tiểu học (tức chiếm 8,8% tổng số học sinh, 
thay vì 7,9% thực sự quan sát được), 38,3% là học sinh 
cấp 2 (sẽ là 7,7% thay vì 8,0%)...  

Bảng 5.a : bảng các profils-dòng Bảng 5.b : bảng các profils-cột
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Ta có =ij ijf k k là các t n s  t ng i (thí d  các t  l  ph n tr m trên toàn b  t ng th ) v i
=ij

i j
f 1 , . =i ij

j
f f và . =j ij

i
f f , là các t n s  c n biên t ng i.  

B ng s  ng u nhiên K m t m t c bi n i thành b ng profile-dòng (các t  l  ph n tr m theo 
dòng) .ij if f  (xem b ng 5.a) và m t khác thành b ng profile-c t (các t  l  ph n tr m .ij jf f (xem 
b ng 5.b). 

Ti u h c Trung 
h c c  s

Trung 
h c ph
thông

T ng
s Ti u h c

Trung 
h c c
s

Trung 
h c ph
thông

Profil trung 
bình

ng b ng
sông H ng 39,1 39,4 21,4 100 ng b ng

sông H ng 18,0 20,8 24,2 20,2 

ông b c 41,7 39,2 19,1 100 ông b c 11,5 12,3 12,9 12,1 

Tây b c 50,8 35,3 13,9 100 Tây b c 3,9 3,1 2,6 3,4 
Duyên h i

b c trung b 39,1 41,8 19,0 100 Duyên h i
b c trung b 13,3 16,3 15,9 14,9 

Duyên h i
nam trung b 42,3 40,2 17,6 100 Duyên h i

nam trung b 9,0 9,8 9,2 9,3 

Cao nguyên 
trung b 51,2 34,2 14,5 100 Cao nguyên 

trung b 8,4 6,5 5,9 7,2 

ông nam b 46,5 36,5 17,0 100 ông nam b 15,7 14,1 14,0 14,8 
ng b ng

sông C u
Long

48,9 36,1 15,1 100 
ng b ng

sông C u
Long

20,3 17,1 15,3 18,2 

Profil  trung 
bình 43,9 38,3 17,9 100 T ng s 100 100 100 100 

B ng 5.a : b ng các profils-dòng  B ng 5.b : b ng các profils-c t

Phép toán này a ra các k t qu  ví d  nh  trong b ng 5a có 39,1% s  h c sinh c a vùng 
ng b ng sôgn H ng là h c sinh ti u h c và ch  có 21,4% s  h c sinh c a vùng này t trình 
 c p 2…  Làm th  nào ánh giá  ngh a c a m t con s  c  th  trong b ng tr c ó ? 

Trên th c t , các t  l  ph n tr m xu t hi n  m i dòng ph i c so sánh v i t  l  ph n tr m
c a dòng t ng ng v i toàn b  Vi t Nam , t c profile trung bình.   

Nh  v y, t  l  51,2% h c sinh ti u h c c a vùng cao nguyên trung b  ch  có  ngh a khi 
em so sánh v i bình quân toàn qu c là 43,9% : trình  ti u h c chi m t  tr ng r t l n t i

vùng cao nguyên trung b , trong khi chi m t  tr ng r t nh  t i vùng ng b ng sông H ng
(39,1%) và nó t ng ng v i pròil trung bình c a toàn Vi t Nam t i khu v c duyên h i nam 
trung b . Tuy nhiên cùng duyên h i này l i có t  tr ng h c sinh c p 2 l n nh t.  

Ta quan tâm n profile c a các dòng vì ta tìm các vùng có t  l  phân b  trình  h c v n
c a h c sinh cách xa t  l  phân b  c a toàn b  dân s  nh t. Nh ng ta cùng tìm các dòng gi ng
nhau hay i l p nhau nhi u nh t. ây là tr ng h p c a ông b c và cao nguyên trung b
n i có profile khá gi ng nhau và r t khác so v i vùng ng b ng sông H ng. Vi c c b ng
5b c ng gi ng nh  v y và ta c ng có các profil c t, có ngh a là phân b  h c sinh c a m i
vùng theo m i trình  h c v n.

L u  là có s  khác bi t quan tr ng gi a ph ng pháp phân tích các t ng quan và ph ng
pháp phân tích theo các thành ph n chính : các phép bi n i ti n hành trên các dòng và các 
c t c a b ng là gi ng nhau (vì các t p h p có các t ng ng v i nhau óng vai trò nh  nhau) : 
không có các bi n và cá th  mà là các t p h p theo dòng và theo c t).  
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h c c
s

Trung 
h c ph
thông

Profil trung 
bình

ng b ng
sông H ng 39,1 39,4 21,4 100 ng b ng

sông H ng 18,0 20,8 24,2 20,2 

ông b c 41,7 39,2 19,1 100 ông b c 11,5 12,3 12,9 12,1 

Tây b c 50,8 35,3 13,9 100 Tây b c 3,9 3,1 2,6 3,4 
Duyên h i
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Duyên h i
nam trung b 42,3 40,2 17,6 100 Duyên h i

nam trung b 9,0 9,8 9,2 9,3 

Cao nguyên 
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ông nam b 46,5 36,5 17,0 100 ông nam b 15,7 14,1 14,0 14,8 
ng b ng

sông C u
Long
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ng b ng

sông C u
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B ng 5.a : b ng các profils-dòng  B ng 5.b : b ng các profils-c t

Phép toán này a ra các k t qu  ví d  nh  trong b ng 5a có 39,1% s  h c sinh c a vùng 
ng b ng sôgn H ng là h c sinh ti u h c và ch  có 21,4% s  h c sinh c a vùng này t trình 
 c p 2…  Làm th  nào ánh giá  ngh a c a m t con s  c  th  trong b ng tr c ó ? 

Trên th c t , các t  l  ph n tr m xu t hi n  m i dòng ph i c so sánh v i t  l  ph n tr m
c a dòng t ng ng v i toàn b  Vi t Nam , t c profile trung bình.   

Nh  v y, t  l  51,2% h c sinh ti u h c c a vùng cao nguyên trung b  ch  có  ngh a khi 
em so sánh v i bình quân toàn qu c là 43,9% : trình  ti u h c chi m t  tr ng r t l n t i

vùng cao nguyên trung b , trong khi chi m t  tr ng r t nh  t i vùng ng b ng sông H ng
(39,1%) và nó t ng ng v i pròil trung bình c a toàn Vi t Nam t i khu v c duyên h i nam 
trung b . Tuy nhiên cùng duyên h i này l i có t  tr ng h c sinh c p 2 l n nh t.  

Ta quan tâm n profile c a các dòng vì ta tìm các vùng có t  l  phân b  trình  h c v n
c a h c sinh cách xa t  l  phân b  c a toàn b  dân s  nh t. Nh ng ta cùng tìm các dòng gi ng
nhau hay i l p nhau nhi u nh t. ây là tr ng h p c a ông b c và cao nguyên trung b
n i có profile khá gi ng nhau và r t khác so v i vùng ng b ng sông H ng. Vi c c b ng
5b c ng gi ng nh  v y và ta c ng có các profil c t, có ngh a là phân b  h c sinh c a m i
vùng theo m i trình  h c v n.

L u  là có s  khác bi t quan tr ng gi a ph ng pháp phân tích các t ng quan và ph ng
pháp phân tích theo các thành ph n chính : các phép bi n i ti n hành trên các dòng và các 
c t c a b ng là gi ng nhau (vì các t p h p có các t ng ng v i nhau óng vai trò nh  nhau) : 
không có các bi n và cá th  mà là các t p h p theo dòng và theo c t).  
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Bảng «các tần số lý thuyết» (xem bảng 7) ƒij = ƒi x 
ƒj thể hiện giả thuyết hai biến độc lập với nhau. Giả 
thuyết này cũng được thể hiện trên các profil-dòng. 
Trên thực tế, với mọi j, ta có kết quả: ƒij/ƒi = ƒj , Nếu tất 
cả các profil «Vùng» giống nhau và như vậy giống với 
profile bình quân tương ứng thì giữa vùng và khu vực 
hoạt động có sự độc lập do việc biết đến vùng không 
làm thay đổi sự phân bố các khu vực hoạt động. Cũng 
tương tự như vậy đối với các profil-cột với bất kỳ i ta 
có: ƒij/ƒj = ƒi

Do đó, xem xét các yếu tố lân cận giữa các profil tức là 
xem xét sự lân cận giữa từng profil với profil bình quân, 
điều này cho phép nghiên cứu mối liên hệ giữa hai 
biến định tính, tức mức độ độc lập.  
Trên một bảng lớn, rất khó đọc trực tiếp các profil-dòng 
và profil-cột cũng như so sánh các profil này với profil 
bình quân. Do vậy, ta phải tiến hành phân tích các 
tương ứng.

4.3. Khoảng cách bình phương và phân bổ 
tương đương 

Bảng dữ liệu dễ giải thích trước đó chứng tỏ việc lựa 
chọn các profil để biểu thị một dòng là phù hợp. Bây 
giờ chúng ta tìm cách lượng tử hóa sự giống và khác 
biệt giữa hai vùng, tức tính toán khoảng cách giữa 
profile của chúng. Để tìm ra sự chênh lệch giữa hai 
profil, một mặt ta sử dụng khoảng cách của χ2 giữa 
hai điểm-dòng i và i’ và mặt khác giữa hai điểm-cột. 
Những khoảng cách này là kết quả của các phương 
trình sau:

Khoảng cách của χ2 cho phép kiểm chứng nguyên 
tắc phân bổ tương đương. Nguyên tắc này đảm bảo 
sự chắc chắn của kết quả phân tích các tương ứng 
khi phân tách một cách chủ quan theo dạng thức. 
Nội dung của nguyên tắc này là: nếu hai dòng (hoặc 
hai cột) của bảng số ngẫu nhiên có cùng profil (tỷ lệ 
với nhau) thì việc kết hợp chúng không tác động tới 
khoảng cách giữa các cột (hoặc dòng). Khi đó ta thu 
được một điểm-dòng mới (hoặc điểm-cột mới) có profil 
tương tự và được coi là tổng các tấn số của hai điểm-
dòng (hoặc hai điểm-cột).  
Đặc tính này quan trọng do nó đảm bảo cho các kết 
quả bất biến so với danh mục được lựa chọn để xây 
dựng các dạng thức của một biến định tính. 

4.4. Biểu diễn hình học bảng dữ liệu

Chúng ta hãy xem xét bảng profil-dòng. Biểu diễn 
bằng hình học bảng này bằng cách gắn với mỗi dòng 
của bảng là một điểm i trong không gian các cột Pp có 
toạ độ là ƒij/ƒi với mọi j ≤ p. (Tương tự như vậy với điểm 
j của Pn có toạ độ là ƒij/ƒ.j với mọi i ≤ n).Với mỗi điểm ta 
gắn một trọng bằng với tần số của dòng ƒi= ki/k.

Bảng 7. Bảng các tần số lý thuyếtBảng 6. Bảng các tần số quan sát được
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4.2. Gi  thuy t c l p

Vi c liên k t gi a hai bi n nh tính chính là xem li u gi a hai bi n này có s c l p v i
nhau hay không. Ta bi t là gi a hai bi n bi n i có s c l p n u nh  v i m i i và m i j :

. .ij i jf f f=

Ta có b ng các t n s  quan sát c (xem b ng 6), t c b ng các t  l  ph n tr m tính trên toàn 
b  s  dân: =ij ijf k k .

Trong s  20,2% h c sinh c a vùng ng b ng sông H ng, theo gi  thuy t v  s c l p ta s
th y 43,9% là h c sinh ti u h c (t c chi m 8,8% t ng s  h c sinh, thay vì 7,9% th c s  quan sát 

c), 38,3% là h c sinh c p 2 (s  là 7,7% thay vì 8,0%)...   

 Ti u h c
Trung h c
ph  thông 

Trung 
h c c  s

Profil 
trung 
bình  Ti u h c

Trung h c
ph  thông 

Trung 
h c c

s

Profil 
trung 
bình 

ng b ng
sông H ng 7,9 8,0 4,3 20,2 ng b ng

sông H ng 8,8 7,7 3,6 20,2 
ng b c  5,0 4,7 2,3 12,1 ng b c 5,3 4,6 2,2 12,1 

Tây b c 1,7 1,2 0,5 3,4 Tây b c 1,5 1,3 0,6 3,4 
Duyên h i b c

trung b 5,8 6,2 2,8 14,9 Duyên h i b c
trung b  6,5 5,7 2,7 14,9 

Duyên h i
nam trung b 3,9 3,8 1,6 9,3 Duyên h i

nam trung b 4,1 3,6 1,7 9,3 
Cao nguyên 

trung b 3,7 2,5 1,1 7,2 Cao nguyên 
trung b  3,2 2,8 1,3 7,2 

ông nam b  6,9 5,4 2,5 14,8 ông nam b 6,5 5,7 2,6 14,8 
ng b ng

sông C u
Long

8,9 6,6 2,7 18,2 
ng b ng

sông C u
Long 8,0 7,0 3,3 18,2 

Profil trung 
bình 43,9 38,3 17,9 100 Profil trung 

bình 43,9 38,3 17,9 100 
B ng 6 : B ng các t n s  quan sát c B ng 7 : B ng các t n s  l  thuy t

B ng « các t n s  l  thuy t » (xem b ng 7) . .ij i jf f f=  th  hi n gi  thuy t hai bi n c l p
v i nhau. Gi  thuy t này c ng c th  hi n trên các profile-dòng. Trên th c t , v i m i j, ta 
có k t qu  : . .ij i jf f f= . N u t t c  các profile « Vùng » gi ng nhau và nh  v y gi ng v i
profile bình quân t ng ng thì gi a vùng và khu v c ho t ng có s c l p do vi c bi t

n vùng không làm thay i s  phân b  các khu v c ho t ng. C ng t ng t  nh  v y i
v i các profile-c t v i b t k  i ta có : . .ij j if f f= :

Do ó, xem xét các y u t  lân c n gi a các profile t c là xem xét s  lân c n gi a t ng
profile v i profile bình quân, i u này cho phép nghiên c u m i liên h  gi a hai bi n nh
tính, t c m c c l p.   

Trên m t b ng l n, r t khó c tr c ti p các profile-dòng và profile-c t c ng nh  so sánh 
các profile này v i profile bình quân. Do v y, ta ph i ti n hành phân tích các t ng ng. 

4.3. Kho ng cách bình ph ng và phân b  t ng ng

B ng d  li u d  gi i thích tr c ó ch ng t  vi c l a ch n các profile  bi u th  m t dòng 
là phù h p. Bây gi  chúng ta tìm cách l ng t  hoá s  gi ng và khác bi t gi a hai vùng, t c
tính toán kho ng cách gi a profile c a chúng.  tìm ra s  chênh l ch gi a hai profile, m t
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Lân cận của hai điểm i và i’ trong không gian Pp có tính 
đến sự giống nhau giữa profile của dòng i và i’. Như 
vậy, trong trường hợp bảng các khu vực hoạt động, 
ta có:

Ví dụ vùng châu thổ sông Hồng  được xác định trong 
không gian trình độ học vấn bởi các toạ độ (39,1; 39,4; 
21,4), Cao nguyên bởi các toạ độ (51,2; 34,2; 14,5). 
Đây là những vùng có sự phân bố trình độ học vấn rất 
khác nhau, khiến cho các vùng cách xa nhau.  

4.5. Mối quan hệ chuyển tiếp và biểu diễn 
đồng thời 

Đối với trường hợp bảng số ngẫu nhiên, mối quan hệ 
chuyển tiếp liên kết các trục được tính toán trong hai 
không gian (không gian điểm-dòng và không gian 
điểm-biến), thể hiện mối quan hệ trọng tâm với hệ số. 
Toạ độ của dạng thức i của một trong những biến là 
bình quân các dạng thức j của một biến khác có điều 
chỉnh hệ số bằng các tần số điều kiện của profil i. 
Tương tự, mối quan hệ chứng tỏ toạ độ của dạng thức 
j là bình quân của tập hợp dạng thức i có điều chỉnh hệ 
số bằng các tần số điều kiện của profil j. 
Các mối quan hệ chuyển tiếp tạo cơ sở cho việc biểu 
diễn đồng thời các dòng và các cột. Thực vậy, nếu các 
phương pháp nhân tố dựa trên việc tính toán khoảng 
cách giữa các điểm-dòng và khoảng cách giữa các 
điểm-cột, khoảng cách giữa một điểm-dòng và một 
điểm-cột không có ý nghĩa vì những điểm này nằm 
trong các không gian khác nhau. Tuy nhiên việc phân 
tích các tương ứng giúp ta có thể định vị và giải thích 
một điểm của một tập hợp liên quan đến một không 
gian so với tập hợp các điểm khác được xác định trong 
không gian khác. 
Hình 7 minh họa việc biểu diễn đồng thời các vùng của 
Việt Nam và trình độ học vấn. Các vùng miền Nam và 
Tây bắc có trình độ học vấn ở bậc tiểu học chiếm tỷ 
trọng rất cao, còn vùng đồng bằng sông Hồng là trình 
độ cấp 3, và miền trung là trình độ cấp 2. Vùng Đông 
Bắc (gần với trọng tâm của đồ thị) tương ứng với kết 
quả phân bố trình độ học vấn trên toàn Việt Nam.  
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4.3. Distance du Chi-deux et équivalence distributionnelle 

Le tableau précédent facilement interprétable montre la pertinence du choix des profils pour 
représenter une ligne. Nous cherchons maintenant à quantifier la ressemblance ou la dissemblance 
entre deux régions, c’est à dire à calculer une distance entre leurs profils. Pour mettre en évidence les 
différences entre deux profils, on utilise la distance du 2 entre deux points-lignes i et i’ d’une part et 
entre deux points-colonnes d’autre part. Ces distances sont données par les équations suivantes : 

2
'2

1 . . ' .

1( , ')  
=

=
m

ij i j

j j i i

f f
d i i

f f f

2

'2

1 . . . '

1( , ')  
=

=
n

ij ij

i i j j

f f
d j j

f f f

La distance du 2 offre l’avantage de vérifier le principe d’équivalence distributionnelle. Ce principe 
assure la robustesse des résultats de l’analyse des correspondances vis-à-vis de l’arbitraire du 
découpage en modalités. Il s’exprime de la façon suivante : si deux lignes (resp. colonnes) du tableau 
de contingence ont même profil (sont proportionnelles) alors leur agrégation n’affecte pas la distance 
entre les colonnes (resp. lignes). On obtient alors un nouveau point-ligne (resp. point-colonne) de 
profil identique et affecté de la somme des fréquences des deux points-lignes (resp. points-colonnes).  

Cette propriété est importante car elle garantit une certaine invariance des résultats vis-à-vis de la 
nomenclature choisie pour la construction des modalités d’une variable qualitative. 

4.4. Représentation géométrique du tableau de données 

Plaçons-nous dans le cadre du tableau des profils-lignes. L’opération de géométrisation consiste à 
associer à chaque ligne du tableau, un point i dans l’espace des colonnes 

p
 dont les coordonnées sont

.ij if f  pour tout j  p. (Il en est de même, pour le point j de 
n
 dont les coordonnées sont .ij jf f pour 

tout i  n).On affecte à chaque point un poids égale à la fréquence de la ligne . .i if k k= .

La proximité de deux points i et i’ dans l’espace 
p

tient compte de la ressemblance entre les profils 
des lignes i et i’. Ainsi, nous obtenons: 

Figure 6 : Nuage des profils-lignes (Régions) 

Par exemple la région de Red River est identifiée dans l’espace des niveaux d’étude par les 
coordonnées (39,1; 39,4; 21,4), et la région de Central Highlands par les coordonnées (51,2; 34,2; 
14,5). Ces deux régions ont une répartition des niveaux d’étude différente de celle de la région 
parisienne ce qui les en éloignent.  

10                30               50

primary

low_second

up_second
. Red River Del

. Central Highlands. profil moyen

Hình 6 : Đồ thị profile-dòng (Các Vùng)

Hình 7. Mặt phẳng nhân tố đầu tiên để phân tích bảng số ngẫu nhiên Vùng và trình độ học vấn
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4.5. Relation de transition et représentation simultanée 

Dans le cas d’un tableau de contingence, les relations de transition qui lient les axes calculés dans les 
deux espaces (celui des points-lignes et celui des points-variables), traduisent des relations 
barycentriques à un coefficient près. La coordonnée de la modalité i d’une des variables est la 
moyenne des modalités j de l’autre variable pondérées par les fréquences conditionnelles du profil de 
i. De même, la relation montre que la coordonnée de la modalité j est la moyenne de l’ensemble des 
modalités i pondérées par les fréquences conditionnelles du profil de j.

Les relations de transition justifient la représentation simultanée des lignes et des colonnes. En effet, 
si les méthodes factorielles sont fondées sur le calcul des distances entre points-lignes et entre points-
colonnes, la distance entre un point-ligne et un point-colonne n’a pas de sens puisque ces points sont 
dans des espaces différents. L’analyse des correspondances offre cependant la possibilité de 
positionner et d’interpréter un point d’un ensemble relatif à un espace par rapport à l’ensemble des 
autres points définis dans l’autre espace. 

La figure 7 illustre la représentation simultanée des régions vietnamiennes avec les niveaux d’étude. 
Les régions du Sud et la région de North West sont surreprésentées par le niveau primaire, la région de 
Red River Delta par le niveau secondaire 2eme cycle et les régions centrales par le niveau secondaire 
1er cycle. La région du North East (proche du centre de gravité du nuage) correspond à la répartition 
des niveau d’étude sur l’ensemble du Vietnam.  

Figure 7 : Premier plan factoriel pour l’analyse du tableau de contingence RégionXNiveau d’étude 

4.6. Aides à l’interprétation  

Trois séries de coefficients apportent une information supplémentaire par rapport aux coordonnées 
factorielles : 

-  les contributions, appelées aussi contributions absolues, qui expriment la part prise par une 
modalité de la variable dans l’inertie (ou variance) "expliquée" par un facteur. C’est ce coefficient 
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4.6. Các yếu tố trợ giúp cho việc giải thích  

Ba chuỗi hệ số cung cấp thông tin bổ sung bên cạnh 
các tọa độ nhân tố:
-  Các tỷ trọng đóng góp, còn gọi là tỷ trọng đóng góp 

tuyệt đối, là phần của một dạng thức của biến ở 
trong quán tính (hay phương sai) «được giải thích» 
bởi một nhân tố. Hệ số này cho phép xác định các 
dạng thức có đóng góp vào việc hình thành và xác 
định nhân tố. Đối với các phần tử bổ sung, hệ số 
này bằng 0. 

-  Các bình phương cosin, còn gọi là tỷ trọng đóng 
góp tương đối hay chất lượng biểu diễn, là phần 
của nhân tố trong chỉ số tán của một dạng thức 
của biến. Hệ số này hữu ích đối với các phần tử bổ 
sung. 

- Các giá trị-kiểm định cho phép nhanh chóng đánh 
giá xem một dạng thức của biến định danh có vị 
trí quan trọng trên một trục hay không. Các giá trị-
kiểm định này có chức năng giống bình phương 
cosin nhưng dễ hiểu hơn.

Chỉ sau khi xem xét các hệ số ta mới có thể giải thích 
các đồ thị nhân tố đồng thời có tính đến các mối quan 
hệ chuyển tiếp. 

5. Phân tích các đa tương ứng 
Phương pháp phân tích các tương ứng được giới thiệu 
ở chương trên có thể được áp dụng rộng rãi trong 
trường hợp có hơn hai biến được đặt tương ứng với 
nhau. Việc này dẫn đến việc phân tích các đa tương 
ứng được cho là rất phù hợp để mô tả các bảng biến 
định tính lớn, các bộ phiếu điều tra là những ví dụ tiêu 
biểu về các bảng loại này.  

5.1. Bảng phân tuyển toàn diện 

Một khía cạnh quan trọng của phương pháp này là 
việc xây dựng một bảng dữ liệu tập trung vào việc mã 
hóa lại các biến.
Bảng dữ liệu « thô » R, tức là bảng dữ liệu dưới dạng 
mã hóa rút gọn, có thể được coi như kết quả một bảng 
hỏi nhằm tìm câu trả lời của các cá thể cho các câu hỏi 
(xem hình 8). Nhưng một bảng số liệu như vậy không 
khai thác được: các tổng theo dòng và cột không có 
ý nghĩa. Do vậy cần phải mã hóa lại các biến. Việc mã 
hóa phân tuyển toàn diện cho phép đồng nhất các dữ 
liệu gồm các biến định tính hay định lượng1: các dạng 
thức trả lời loại trừ lẫn nhau, và bắt buộc phải chọn ra 
một dạng thức.  
Coi I là tập hợp các n cá thể đã trả lời bảng hỏi và coi p 
là tổng số các dạng thức của s câu hỏi. Ta có    
trong đó pq là tập hợp các dạng thức của một câu 
hỏi.
Ta xây dựng bảng phân tuyển toàn diện Z (xem hình 8) 
sao cho zij = 1 hay zij = 0 tuỳ theo việc cá thể i đã lựa 
chọn dạng thức j của câu hỏi q hay không. Việc mã 
hóa mang tính phân tuyển vì các dạng thức của cùng 
một biến loại trừ lẫn nhau và việc mã hóa là toàn diện 
vì bắt buộc một cá thể đã phải trả lời một câu hỏi.  

1  Một biến định lượng có thể được biến đổi thành một biến định tính bằng cách phân tổ các giá trị của biến. Mỗi tổ tương ứng 
với một dạng thức. 

Hình 8. Xây dựng một bảng phân tuyển toàn diện Z
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qui permet d’identifier les modalités qui contribuent à la formation et donc à la définition du 
facteur. Ce coefficient est nul pour les éléments supplémentaires. 

-  les cosinus carrés, appelés aussi contributions relatives ou qualité de représentation, qui expriment 
la part prise par un facteur dans la dispersion d’une modalité de la variable. Ce coefficient est utile 
pour les éléments supplémentaires. 

- Les valeurs-tests qui permettent d’apprécier rapidement si une modalité d’une variable nominale  a 
une position significative sur un axe. Ils ont la même fonction que les cosinus carrés mais se lisent 
plus facilement. 

C’est après l’examen de ces coefficients que l’on pourra interpréter les graphiques factoriels en 
tenant compte des relations de transition. 

5 ANALYSE DES CORRESPONDANCES MULTIPLES

L’analyse des correspondances introduite au chapitre précédent, peut se généraliser au cas où plus de 
deux variables sont mis en correspondance. Elle donne lieu alors à l’analyse des correspondances 
multiples qui est particulièrement adaptée pour décrire de grands tableaux de variables qualitatives 
dont les fichiers d’enquêtes constituent des exemples typiques. 

5.1. Tableau disjonctif complet 

Un aspect important de cette méthode est la construction du tableau de données qui met l’accent sur 
le recodage des variables.  

Le tableau de données "brutes", R, c’est-à-dire le tableau de données sous forme de codage 
condensé, peut être vu comme le résultat d’un questionnaire donnant la réponse des individus à des 
questions (cf figure 8). Mais un tel tableau n’est pas exploitable : les sommes en ligne et en colonne 
n’ont pas de sens. Il faut recoder les variables. Le codage disjonctif complet permet d’homogénéiser 
des données composées de variables qualitatives ou quantitatives1 : les diverses modalités de réponses 
s’excluent mutuellement, et une modalité est obligatoirement choisie.  

On désigne par I l’ensemble des n individus ayant répondu au questionnaire et par p le nombre total 
des modalités des s questions. On a 

=

=
s

q
q 1

p p  où pq l’ensemble des modalités d’une question q. On 
construit le tableau disjonctif complet Z (cf figure 8) de telle manière que zij = 1 ou zij = 0 selon que 
l’individu i a choisi la modalité j de la question q ou non. Le codage est disjonctif car les modalités 
d’une même variable sont exclusives et il est complet car un individu a obligatoirement répondu à une 
question. 

 2  2  4
 2  1  3
 3  1  2
 1  2  4
 1  2  3
 2  2  3
 3  1  1
 1  1  1
 2  1  2
 2  2  3
 3  2  2
 1  1  4

R = 

     0 1 0  0 1  0 0 0 1
     0 1 0  1 0  0 0 1 0
     0 0 1  1 0  0 1 0 0
     1 0 0  0 1  0 0 0 1
     1 0 0  0 1  0 0 1 0
     0 1 0  0 1  0 0 1 0
     0 0 1  1 0  1 0 0 0
     1 0 0  1 0  1 0 0 0
     0 1 0  1 0  0 1 0 0
     0 1 0  0 1  0 0 1 0
     0 0 1  0 1  0 1 0 0
     1 0 0  1 0  0 0 0 1

s=3

1

n

p = 9 

(n,s)
Z = 
(n,p)

                                               
1 Une variable quantitative peut être transformée en une variable qualitative par découpage en classes des valeurs 
de la variable. Chaque classe correspond à une modalité. 
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Các biên theo dòng của 
bảng phân tuyển toàn 
diện cố định và bằng số 
lượng s câu hỏi:

Các biên theo cột tương 
đương với số lượng các 
chủ thể đã lựa chọn dạng 
thức  j của câu hỏi q:

Ta kiểm tra sao cho đối 
với mỗi bảng con Zq, số 
lượng tổng là đúng:

Tổng các biên chính là 
tổng số z của bảng Z hay

5.2. Nguyên tắc phân tích các đa tương ứng

Phân tích các đa tương ứng chính là phân tích các tương 
ứng của một bảng phân tuyển toàn diện. Nguyên tắc 
của phương pháp phân tích này chính là nguyên tắc 
của phương pháp phân tích tương ứng, tức: 

- cũng biến đổi bảng dữ liệu thành profil-dòng và 
profil-cột; 

- cùng tiêu chí điều chỉnh với việc điểu chỉnh các 
điểm bằng profil cận biên;  

- cùng khoảng cách, tức khoảng cách χ2.
(xem Hình 9)

Tuy nhiên phương pháp phân tích các đa tương ứng 
có những đặc tính riêng do bản chất của bảng phân 
tuyển toàn diện. 

5.3. Khoảng cách giữa các profil

Khoảng cách chi bình phương áp dụng cho bảng phân 
tuyển toàn diện có một ý nghĩa:
- Khoảng cách 

giữa hai dạng 
thức được mô 
tả như sau:

Hai dạng thức được chọn bởi cùng các cá thể thì trùng 
hợp với nhau. Ngoài ra, các dạng thức có số lượng nhỏ 
bị lệch tâm so với các dạng thức khác. 
- Khoảng cách 

giữa hai cá thể 
được mô tả 
bằng:

Hai cá thể gần nhau nếu có cùng dạng thức. Hai cá thể 
cách xa nhau nếu không trả lời giống nhau. 
Lưu ý là dạng thức j nào càng tác động nhiều tới việc 
tính toán khoảng cách giữa hai cá thể thì khối của nó 
thấp. Một dạng thức hiếm có thể hình thành những tập 
hợp nhỏ gồm một lượng hạn chế các cá thể lệch tâm 
với các cá thể khác.

5.4. Mối quan hệ trọng tâm và biểu diễn đồng thời 

Mối quan hệ trọng tâm được thể hiện qua việc  
1)  một cá thể ở trọng tâm các dạng thức mà cá thể đã 

lựa chọn (với cùng độ giãn nở) ; 
2) một dạng thức được chiếu lên trọng tâm các cá thể 

đã lựa chọn dạng thức này (với cùng độ giãn nở).
Tập hợp các dạng thức trong Pn có thể tách thành s tập 
hợp nhỏ, q lần tương ứng với tập hợp các pq dạng thức 
của biến q. Các tập hợp nhỏ này có cùng trọng tâm G 
là trọng tâm của toàn bộ tập hợp các điểm. 
Có một cách đơn giản để biểu diễn tập hợp các dạng 
thức từ tập hợp các cá thể. Giả thiết có một tập hợp các 
cá thể với hai đặc trưng, a và b có lần lượt 2 và 3 dạng 
thức. Thay vì biểu diễn trong không gian nhân tố các 
cá thể vốn thường khuyết danh và ta chỉ quan tâm đến 
đặc trưng của chúng (độ tuổi, giới tính, hay một thuộc 
tính nào đó), thì nên xác định vị trí các trọng tâm của 
các nhóm cá thể tương ứng với các thuộc tính của 
chúng (nam giới, nữ giới, độ tuổi,...).

Hình 9. Phân tích các đa tương ứng
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Figure 8  : Construction du tableau disjonctif complet Z  

Les marges en ligne du tableau disjonctif complet sont constantes et égales au nombre s de questions 
:

p

i. ij
j=1

z z s= = . Les marges en colonne correspondent au nombre de sujets ayant choisi la modalité j
de la question q :

n

.j ij
i=1

z = z . On vérifie que, pour chaque sous-tableau Zq, l’effectif total est bien :

q .j
jŒq

z = z = n . La somme des marges donne l’effectif total z du tableau Z soit 
pn

ij
i=1 j=1

z =  z = ns .

5.2. Principes de l’analyse des correspondances multiples

L’analyse des correspondances multiples est l’analyse des correspondances d’un tableau disjonctif 
complet. Ses principes sont donc ceux de l’analyse des correspondances à savoir :  

- mêmes transformations du tableau de données en profils-lignes et en profils-colonnes;  
- même critère d’ajustement avec pondération des points par leurs profils marginaux;  
- même distance, celle du 2.

tableau disjonctif complet

j

p

0 0 1 0 1 0 0 1 0i

n

analyse des 
correspondances

nuage des modalités
(points-colonnes)

* *

*
?
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•
•

•
•

•
•

•
•

• ••••
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•
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•

•
•••
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nuage des individus 
(points-lignes)

Figure 9  : Analyse des correspondances multiples 

L’analyse des correspondances multiples présente cependant des propriétés particulières dues à la 
nature même du tableau disjonctif complet.  

5.3. Distances entre profils 

La distance du Khi-deux appliquée à un tableau disjonctif complet conserve un sens : 

- La distance entre deux modalités s’écrit : ( )
n 22

ij .j ij' .j'
i=1

d (j, j')= n z z - z z . Deux modalités 

choisies par les mêmes individus coîncident. Par ailleurs, les modalités de faible effectif sont 
excentrées des autres modalités. 

La distance entre deux individus s’exprime par : 
p

2 2
.j ij i'j

j=1

1d (i,i')= n z (z - z )
s

. Deux individus sont 
proches s’ils possèdent les mêmes modalités. Ils sont éloignés s’ils n’ont pas répondu de la même 
manière.  
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bảng phân tuyển toàn diện

phân tích các tương ứng

phân bố các cá thể
(điểm-dòng)

phân bố các dạng thức
(điểm-cột)
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Như vậy khi xác định trực tiếp từng cá thể trong đồ thị 
bằng các câu trả lời của cá thể cho hai câu hỏi và tiếp 
đó xác định vị trí các điểm bình quân các cá thể đã 
lựa chọn các dạng thức giống nhau, ta thu được hai 
kết quả phân bố như sau cho từng câu hỏi (xem hình 
11). Khi đặt hai đồ thị chồng lên nhau và với cùng một 
độ giãn nở, ta có được sự phân bố của các dạng thức 
(xem hình 12).

5.5. Các quy tắc giải thích 

Nếu nói rằng giữa các câu trả lời có sự tương đồng tức 
cho rằng có các cá thể đã đồng thời lựa chọn tất cả 
hay hầu như toàn bộ các câu trả lời này.  
Việc phân tích các đa tương ứng làm rõ các loại cá thể 
có hiện trạng giống nhau về các thuộc tính để mô tả 
chúng. Do khoảng cách giữa các phần tử của bảng 

phân tuyển toàn diện và mối quan hệ trọng tâm đặc 
biệt, ta thể hiện:
- sự gần kề giữa các cá thể về mức độ giống nhau: 
 Hai cá thể giống nhau nếu họ lựa chọn các dạng 

thức giống nhau.  
- sự gần kề giữa dạng thức các biến khác nhau về sự 

kết hợp:  
 Các dạng thức này tương ứng với các điểm trung 

bình của các cá thể đã lựa chọn chúng và gần nhau 
vì các dạng thức này nhìn chung liên quan đến 
cùng các cá thể hay các cá thể giống nhau.

- sự gần kề giữa hai dạng thức của cùng một biến về 
mức độ giống nhau:

 Các dạng thức của cùng một biến loại trừ nhau. 
Nếu các dạng thức này gần nhau, sự gần kề được 
giải thích nhờ mức độ giống giữa các nhóm cá thể 
đã lựa chọn các dạng thức này (so với các biến 
khác có tác động của việc phân tích). 

Các quy tắc giải thích các kết quả (toạ độ, mức độ 
đóng góp, bình phương cosin) liên quan đến các phần 
tử tích cực của phương pháp phân tích đa tương ứng 
thường giống với các quy tắc áp dụng cho phương 
pháp phân tích các tương ứng đơn giản. Ta tính toán 
mức độ đóng góp và chất lượng biểu diễn của từng 
dạng thức và của từng cá thể nếu như những cá thể 
này không khuyết danh khi phân tích. Ngược lại, các 
quy tắc giải thích các giá trị riêng và tỷ lệ quán tính 
sẽ khác. 

5.6. Các phần tử bổ sung
 
Việc sử dụng các phần tử bổ sung trong phân tích các 
đa tương ứng cho phép xem xét tất cả thông tin có thể 
hỗ trợ cho việc hiểu hay phân tích các loại hình theo 
các phần tử động.
Điều này đặc biệt có ích khi tập hợp các biến được 
phân ra theo chủ đề, tức phân thành các nhóm biến 
đồng nhất về mặt nội dung.  
Khi phân tích bảng phân tuyển toàn diện, ta sẽ để các 
phần tử bổ sung tác động vào để:
- làm phong phú thêm kết quả giải thích các trục 

bằng các biến không tham gia vào việc hình thành 
các trục này. Khi đó ta sẽ chiếu vào không gian các 
biến trọng tâm các nhóm cá thể được xác định bởi 
các dạng thức của các biến bổ sung;

- áp dụng cách dự báo bằng cách chiếu các biến 
bổ sung trong không gian các cá thể. Các biến bổ 
sung này sẽ được «giải thích» bởi các biến động. 
Ta có thể chiếu các cá thể bổ sung vào không gian 
các biến để định vị các cá thể này so với các cá 
thể hay nhóm cá thể động để phân biệt chúng với 
nhau.

Tùy theo đó là các biến bổ sung, định danh hay liên 
tục, sẽ có giải thích khác nhau về trị trí của biến trên 
các trục nhân tố. 
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5.4. Relations barycentriques et représentation simultanée 

Les relations barycentriques se traduisent par le fait : 

1) qu’un individu est au barycentre des modalités qu’il a choisies (à une même dilatation près);  

2) une modalité est projetée au barycentre des individu qui l’ont adoptée (à une même dilatation 
près). 

Le nuage des modalités dans n peut être décomposé en s sous-nuages, le qème correspondant à 
l’ensemble des pq modalités de la variable q. Ces sous-nuages ont même centre de gravité G qui est 
celui du nuage global. 

Il existe une manière simple de représenter visuellement le nuage des modalités à partir du nuage des 
individus. Supposons un nuage d’individus pour lesquels on dispose de deux caractéristiques, a et b 
ayant respectivement 2 et 3 modalités. Au lieu de représenter les individus dans l’espace factoriel (cf 
figure 10), qui en général sont anonymes et ne nous intéressent que par leurs caractéristiques (âge, 
sexe, ou tout autre attribut), il est souvent plus utile de positionner les centres de gravité des groupes 
d’individus correspondant à leurs  attributs (hommes, femmes, classes d’âge, etc.). 

Ainsi en identifiant directement chaque individu dans le nuage par ses réponses aux deux questions 
et en positionnant ensuite les points moyens des individus ayant adopté les mêmes modalités, on 
obtient pour chaque question les deux nuages suivants (cf figure 11). En superposant ensuite les deux 
représentations, on obtient, à une dilatation près, le nuage des modalités (cf figure 12). 

G

Figure  10 : Nuage des individus dans l’analyse du tableau disjonctif complet 
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Hình 10. Phân bố các cá thể trong phân tích 
bảng phân tuyển toàn diện 

Hình 11. Xác định câu trả lời cho hai câu hỏi a và b 
trong phân bố các cá thể

Hình 12. Phân bố các dạng thức cho hai câu hỏi a và b
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6. Phương pháp phân loại

Các kỹ thuật phân loại tự động1 để nhóm các đối tượng 
hay cá thể được mô tả bởi một số các biến hay đặc 
tính. Bối cảnh sử dụng các kỹ thuật này cũng tương tự 
như khi sử dụng các phương pháp phân tích nhân tố 
mang tính chất mô tả được giới thiệu ở các mục trước 
đó.  
Có nhiều loại thuật toán để phân loại: thuật toán phân 
cấp phân hoạch các đối tượng theo trật tự tăng dần và 
các thuật toán phân hoạch trực tiếp như các phương 
pháp gộp xung quanh các tâm di động. Nguyên tắc 
chung cho các kỹ thuật phân loại theo trật tự tăng dần 
này khá đơn giản. Giả sử không gian Pp chứa n điểm-
cá thể có một khoảng cách phù hợp được gọi là d 
(thường là khoảng cách Ơ-clít thông dụng ou khoảng 
cách χ2) và tại mỗi giai đoạn của thuật toán tạo ra một 
kết quả phân hoạch bằng cách gộp từng đôi một các 
phần tử gần nhau nhất. 

6.1. Tập hợp xung quanh các tâm di động 

Phương pháp này đặc biệt hữu dụng đối với các tập 
dữ liệu điện tử lớn vì các dữ liệu được xử lý trực tiếp 
cho phép sử dụng một cách tốt nhất các đặc tính của 
việc mã hóa dữ liệu, giúp giảm thời gian tính toán trong 
trường hợp mã hóa phân tuyển.

Ví dụ cần phân hoạch một tập hợp I gồm n cá thể có  
p đặc điểm hay biến. Ta muốn hình thành một cách 
tối đa q tổ. Các giai đoạn của thuật toán được mô tả 
tại hình 13.

- Giai đoạn 0: Ta xác định q tâm của tổ tạm thời 
(ví dụ bằng cách chọn một cách ngẫu nhiên mà 
không đưa q cá thể vào lại tổng thể cần phải phân 
loại). Các q tâm: {C0

1  ,Ö,C0
k    ,Ö,C0

q  } tạo ra phân hoạch 
đầu tiên P0 của tập hợp các cá thể I trong q tổ: 
{I01  ,Ö,I0k    ,Ö,I0q  }. Như vậy, cá thể i thuộc về nhóm I0k  nếu 
cá thể này gần C0

k  hơn so với các tâm khác. 
- Giai đoạn 1: Xác định q tâm tổ mới {C1

1  ,Ö,C1
k    ,Ö,C1

q  } 
bằng cách lấy trọng tâm của các tổ vừa có được: 
{I01  ,Ö,I0k    ,Ö,I0q  }. Các tâm mới này tạo ra một phân 
hoạch mới P1 của I được hình thành theo cùng một 
quy tắc như đối với P0. Phân hoạch P1 được hình 
thành từ các tổ có ký hiệu: {I11  ,Ö,I1k    ,Ö,I1q  }

-  Giai đoạn m: Xác định q tâm tổ mới: {Cm
1  ,Ö,Cm

k    ,
 Ö,Cm

q  } bằng cách lấy trọng tâm các tổ có được từ giai 
đoạn trước đó, {I1m-1  ,Ö,Ikm-1    ,Ö,Iqm-1

  }. Các tâm mới này 
tạo ra một phân hoạch mới Pm của tập hợp I được 
hình thành từ các tổ: {Im1  ,Ö,Imk    ,Ö,Imq }.

Quá trình này cần phải ổn định và thuật toán kết thúc 
khi hai lần lặp lại liên tiếp đem lại cùng một kết quả 
phân hoạch, ví dụ như khi một tiêu chí được lựa chọn 
một cách phù hợp (ví dụ đo phương sai nội bộ tổ) 
ngừng giảm một cách đáng kể, hay ví dụ khi một số 
lượng tối đa các trường hợp lặp lại đã được xác định từ 
trước. Nhìn chung, kết quả phân hoạch phụ thuộc vào 
sự lựa chọn ban đầu các tâm.

6.2. Phân loại theo trật tự

Thuật toán cơ bản để phân loại theo trật tự tăng dần 
tạo ra thứ tự trên cơ sở phân hoạch theo đó mỗi phần 
tử cần phân loại tạo thành một tổ, để có thể tạo ra các 
phân hoạch chỉ gồm duy nhất một tổ chứa tất cả các 
phần tử. Khi đó coi các cá thể hay đối tượng cần phân 
loại là phần tử và tập hợp các cá thể được tạo ra từ 
thuật toán. 
Ở giai đoạn đầu, như vậy có n phần tử cần phải phân 
loại là n cá thể. Ta lập ma trận khoảng cách giữa các 
n phần tử và tìm hai phần tử gần nhau nhất và gộp 
thành một phần tử mới. Ta lập một ma trận mới của 
các khoảng cách có được từ việc gộp, đồng thời tính 
toán khoảng cách mới giữa phần tử mới và các phần 
tử còn lại. Các điều kiện giống như trong giai đoạn 1 
nhưng chỉ với (n-1) phần tử cần phân loại, ta tiếp tục 
tìm hai phần tử gần nhau nhất và gộp chúng lại. Ta lặp 
lại quá trình này cho tới khi chỉ còn duy nhất một phần 
tử tập hợp tất cả các đối tượng và hình thành nên phân 
hoạch cuối cùng. Với n phần tử cần phân loại thì thuật 
toán gồm n giai đoạn.

43

sung vào không gian các bi n nh v  các cá th  này so v i các cá th  hay nhóm cá th

ng  phân bi t chúng v i nhau. 

Tu  theo ó là các bi n b  sung, nh danh hay liên t c, s  có gi i thích khác nhau v  tr  trí 

c a bi n trên các tr c nhân t .

6. PH NG PHÁP PHÂN LO I

Các k  thu t phân lo i t ng  nhóm các i t ng hay cá th c mô t  b i m t s  các 

bi n hay c tính. B i c nh s  d ng các k  thu t này c ng t ng t  nh  khi s  d ng các 

ph ng pháp phân tích nhân t  mang tính ch t mô t c gi i thi u  các m c tr c ó.   

Có nhi u lo i thu t toán  phân lo i : thu t toán phân c p phân ho ch các i t ng theo 

tr t t  t ng d n và các thu t toán phân ho ch tr c ti p nh  các ph ng pháp g p xung quanh 

các tâm di ng. Nguyên t c chung cho các k  thu t phân lo i theo tr t t  t ng d n này khá 

n gi n. Gi  s  không gian 
p
 ch a n i m-cá th  có m t kho ng cách phù h p c g i là d 

(th ng là kho ng cách -clít thông d ng ou kho ng cách 2) và t i m i giai o n c a thu t

toán t o ra m t k t qu  phân ho ch b ng cách g p t ng ôi m t các ph n t  g n nhau nh t.  

6.1. T p h p xung quanh các tâm di ng  

Ph ng pháp này c bi t h u d ng i v i các t p d  li u i n t  l n vì các d  li u c

x  l  tr c ti p cho phép s  d ng m t cách t t nh t các c tính c a vi c mã hoá d  li u, giúp 

gi m th i gian tính toán trong tr ng h p mã hoá phân tuy n. 

Ví d  c n phân ho ch m t t p h p I g m n cá th  có  p c i m hay bi n. Ta mu n hình 

thành m t cách t i a q t . Các giai o n c a thu t toán c mô t  t i hình 13. 
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Hình 13 : Các giai o n c a thu t toán 

Hình 13 : Các giai đoạn của thuật toán

1 Phân loại là một nhánh của phân tích số liệu và là giai đoạn quan trọng trong nhiều ngành khoa học. Có nhiều ấn phẩm đa 
dạng viết về phương pháp này, trong đó phải kể đến Sokal và Sneath (1963); Benzécri (1973).
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Chúng ta minh hoạ quá trình này bằng cách lấy 5 điểm 
là đối tượng phân loại (hình 14).

 

Thuật toán không tạo ra kết quả phân hoạch gồm q tổ 
của một tập hợp n đối tượng mà tạo ra một trật tự các 
phân hoạch, có hình các cây còn gọi là lược đồ hình 
cây và chứa n - 1 phân hoạch (xem hình 15). Lợi ích của 
các lược đồ hình cây này là chúng cho ta biết số lượng 
các tổ hiện có trong tổng thể. Mỗi một đoạn ngăn của 
lược đồ hình cây tạo thành một phân hoạch.

6.3. Tiêu chí gộp 
 
Tại mỗi giai đoạn xác định, hai tổ được gộp thành một 
tổ nếu như chúng gần nhau. Hai phương pháp này 
dựa trên tiêu chí gộp theo phương sai.  
Quán tính của đám phân bố (tức độ phân tán của nó) 
là tổng khoảng cách được điều chỉnh tất cả các điểm 
tại trọng tâm G. Quán tính này phân thành quán tính 
giữa các tổ và quán tính nội bộ tổ (xem hình 16). 
    
Tại giai đoạn gốc, quán tính nội bộ tổ bằng 0 và quán 
tính giữa các tổ bằng với tổng quán tính của đám phân 
bố bởi vì mỗi phần tử cuối khi đó tạo thành một tổ mới. 
Tại giai đoạn cuối cùng, chính quán tính giữa các tổ 
bằng không còn quán tính nội bộ tổ tương đương với 
tổng quán tính bởi vì khi đó ta có được kết quả phân 
hoạch thành một tổ duy nhất (xem giai đoạn 5 của 
hình 14). 

Do đó, ta càng gộp thì quán tính nội bộ tổ càng tăng 
còn quán tính liên tổ càng giảm. Nguyên tắc của phép 
toán gộp theo phương sai là tại mỗi giai đoạn tìm ra 
một phân hoạch để nội phương sai của mỗi tổ thấp 
nhất và do vậy phương sai giữa các tổ cao nhất.  

Chiến lược này cho phép tính toán sao cho thu được 
một «phân hoạch hiệu quả» (xem hình 17) nhưng 
không có gỉ chỉ ra rằng ngay lập tức ta có thể đạt được 
phân hoạch hiệu quả nhất có thể với một số lượng tổ 
nhất định. 

6.4. Thuật toán kết hợp  

Các thuật toán sử dụng để phân loại phù hợp với việc 
quản lý một số lượng lớn các đối tượng cần phân loại. 
Các phương pháp phân hoạch (gộp các tổ xung quanh 
các tâm di động hay bản đồ tự tổ chức) có những ưu 
thế không thể phủ nhận vì các phương pháp này cho 
phép đạt được một phân hoạch trên một tổng thể đồ 
sộ các dữ liệu với chi phí thấp, tuy nhiên có điểm bất lợi 
là cần phải xác định từ trước số lượng các tổ và tạo ra 
các phân hoạch phụ thuộc vào các tâm được chọnban 
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Hình 14 : L n l t g p 5 i m

Thu t toán không t o ra k t qu  phân ho ch g m q t  c a m t t p h p n i t ng mà t o ra 

m t tr t t  các phân ho ch, có hình các cây còn g i là l c  hình cây và ch a n - 1 phân 

ho ch (xem hình 15). L i ích c a các l c  hình cây này là chúng cho ta bi t s  l ng các 

t  hi n có trong t ng th . M i m t o n ng n c a l c  hình cây t o thành m t phân ho ch. 
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Figure 15: L c  hình cây hay cây phân lo i theo tr t t

6.3 Tiêu chí g p   

T i m i giai o n xác nh, hai t c g p thành m t t  n u nh  chúng g n nhau. Hai 

ph ng pháp này d a trên tiêu chí g p theo ph ng sai.   

Quán tính c a ám phân b  (t c  phân tán c a nó) là t ng kho ng cách c i u ch nh 

t t c  các i m t i tr ng tâm G. Quán tính này phân thành quán tính gi a các t  và quán tính 

n i b  t  (xem hình 16).  
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Hình 15. Lược đồ hình cây hay cây phân loại theo trật tự 

Hình 16 : Sự phân tách quán tính theo quan hệ Huygens
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6.3 Tiêu chí g p   

T i m i giai o n xác nh, hai t c g p thành m t t  n u nh  chúng g n nhau. Hai 

ph ng pháp này d a trên tiêu chí g p theo ph ng sai.   

Quán tính c a ám phân b  (t c  phân tán c a nó) là t ng kho ng cách c i u ch nh 

t t c  các i m t i tr ng tâm G. Quán tính này phân thành quán tính gi a các t  và quán tính 

n i b  t  (xem hình 16).  
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Hình 14. Lần lượt gộp 5 điểm 
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Figure  14 : Agglomération progressive de 5 points 

L’algorithme ne fournit pas une partition en q classes d’un ensemble de n objets mais une hiérarchie 
de partitions, se présentant sous la forme d’arbres appelés également dendrogrammes et contenant n -
 1 partitions (cf. figure 15). L’intérêt de ces arbres est qu’ils peuvent donner une idée du nombre de 
classes existant effectivement dans la population. Chaque coupure d’un dendrogramme fournit une 
partition. 
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Figure 15: Dendrogramme ou arbre hiérarchique 

6.3 Critère d’agrégation  

A une étape donnée, deux classes s’agrègent en une classe si elles sont proches. Ces deux méthodes 
repose sur un critère d’agrégation selon la variance.  

L’inertie du nuage (c’est-à-dire sa dispersion) est la somme des distances pondérées de tous les 
points au centre de gravité G. Elle se décompose en inertie inter-classes et intra-classes (cf figure 16). 
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đầu. Ngược lại, phân loại theo trật tự là một loại thuật 
toán có thể coi là «có tính xác định» (ví dụ các dữ liệu 
giống nhau luôn tạo ra các kết quả giống nhau). Tuy 
nhiên, nếu các thuật toán đem lại những chỉ dẫn về số 
lượng các tổ cần phân loại thì lại không phù hợp với 
lượng dữ liệu đồ sộ. Do đó, người ta thường sử dụng 
phương pháp phân loại kết hợp tập hợp các điểm 
mạnh của hai phương pháp phân loại. 

6.5. Mô tả tự động các tổ 

Khái niệm tổ mang tính trực giác: đây là tập hợp các 
phần tử giống nhau về tiêu chí lựa chọn. Còn lại là cần 
phải biết các tiêu chí của việc phân tổ này. Do vậy ta 
cho mô tả tự động các tổ và đây là giai đoạn cuối cùng 
không thể thiếu được trong mọi quy trình phân loại.
 
Các yếu tố trợ giúp cho việc giải thích các tổ thường 
dựa trên việc so sánh các kết quả trung bình hay tỷ lệ 
phần trăm các biến trong các tổ với trung bình và tỷ 
lệ phần trăm có được trên tập hợp các phần tử cần 
phân loại1. 

Để chọn ra các biến liên tục hay các dạng thức của các 
biến định danh tiêu biểu nhất cho mỗi tổ, ta tiến hành 
đo độ lệch giữa các giá trị liên quan đến tổ và các giá 
trị tổng thể. Các kết quả thống kê có thể được chuyển 
đổi thành một tiêu chí gọi là các giá trị-kiểm định kết 
hợp, dựa theo tiêu chí này ta tiến hành lựa chọn các 
biến. Các biến càng có ý nghĩa khi các giá trị - kiểm 
định lớn tính theo giá trị tuyệt đối2. Do vậy ta có thể sắp 
xếp các biên theo các giá trị-kiểm định giảm dần và chỉ 
lựa chọn các phần tử lớn nhất, điều này giúp xác định 
rất nhanh chóng đặc điểm các tổ. 

Trong số các biến còn có các biến không đóng góp 
vào việc hình thành các tổ nhưng lại có thể tham gia 
vào việc mô tả chúng theo nguyên tắc giống như 
nguyên tắc áp dụng đối với các biến bổ sung trong 
phân tích nhân tố. Các biến này sau đó cho phép xác 
định và làm rõ đặc tính các phân tổ được lựa chọn và 
được hình thành từ các biến động.  

6.6. Tính bổ sung lẫn nhau giữa 
phương pháp nhân tố và phương 
pháp phân loại 

Hai nhóm phương pháp nhân tố và 
phân loại cho phép làm sáng tỏ các 
dữ liệu một cách khác nhau. Trong 
trường hợp này thì có thể áp dụng các 
kỹ thuật liên tục nhờ việc chiếu lên một 
tiểu không gian chính làm các biến ẩn 

xuất hiện, còn trong trường hợp khác đó là các kỹ thuật 
ngắt quãng tạo ra các nhóm cá thể đồng nhất về tiêu 
chí lựa chọn để mô tả. Đưa ra các kết quả giống nhau 
nhưng hai phương pháp này có cách thức khai thác dữ 
liệu, khai thác các yếu tố thông tin và cách hiển thị kết 
quả khác nhau một cách căn bản.  
Do vậy, tính bổ sung cho nhau giữa phương pháp 
phân tích nhân tố và phương pháp phân loại thể hiện 
khi tìm hiểu kết cấu dữ liệu và các yếu tố trợ giúp trong 
giai đoạn cuối cùng là giải thích các kết quả. Rất nên 
kết hợp sử dụng hai phương pháp này để có thể mô tả 
một cách toàn diện một tập hợp phức tạp các dữ liệu. 

7. Chiến lược xử lý dữ liệu các cuộc 
điều tra

Mục đích của mục này là đề xuất một chiến lược khai 
thác dữ liệu điều tra gồm 3 giai đoạn:
- chuẩn bị bảng dữ liệu chủ yếu gồm việc mã hóa 

các biến và kết cấu các dữ liệu theo các chủ đề 
điều tra. 

- kết hợp sử dụng phương pháp nhân tố và phương 
pháp phân loại bằng cách phát huy tính bổ sung 
lẫn nhau của hai phương pháp này. Đối với các dữ 
liệu điều tra kinh tế, xã hội, chủ yếu ta sẽ áp dụng 
phương pháp phân tích các đa tương ứng vốn rất 
thích hợp cho việc phân tích các bảng hỏi. 

- việc giải thích và bình luận các kết quả gần như 
nhất thiết đòi hỏi phải xem xét lại các dữ liệu để 
hoặc điều chỉnh mã hóa hoặc để xác định các chủ 
đề một cách tốt hơn hoặc loại bổ một số tác động 
của một số biến.  

7.1. Mã hóa

Đây chắc chắn là giai đoạn phức tạp nhất và cơ bản 
nhất để tạo ra các kết quả đồng bộ. Tuy nhiên, khó 
có thể giới thiệu các kỹ thuật mã hóa do đó chỉ là các 
thao tác thực nghiệm phụ thuộc quá nặng nề vào kỷ 
luật triển khai chúng và vấn đề được xử lý. Đối với việc 

Hình 17 : Chất lượng tổng thể của một phân hoạch 
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Hình 16 : S  phân tách quán tính theo quan h  Huygens 

T i giai o n g c, quán tính n i b  t  b ng 0 và quán tính gi a các t  b ng v i t ng quán 

tính c a ám phân b  b i vì m i ph n t  cu i khi ó t o thành m t t  m i. T i giai o n cu i

cùng, chính quán tính gi a các t  b ng không còn quán tính n i b  t  t ng ng v i t ng 

quán tính b i vì khi ó ta có c k t qu  phân ho ch thành m t t  duy nh t (xem giai o n 5 

c a hình 14).  

Quán tính n i b  t  th p

Phân ho ch hi u qu

Quán tính n i b  t  cao  

Phân ho ch ít hi u qu  h n

Hình 17 : Ch t l ng t ng th  c a m t phân ho ch  

Do ó, ta càng g p thì quán tính n i b  t  càng t ng còn quán tính liên t  càng gi m. 

Nguyên t c c a phép toán g p theo ph ng sai là t i m i giai o n tìm ra m t phân ho ch

n i ph ng sai c a m i t  th p nh t và do v y ph ng sai gi a các t  cao nh t.   

Chi n l c này cho phép tính toán sao cho thu c m t « phân ho ch hi u qu  » (xem hình 

17) nh ng không có g  ch  ra r ng ngay l p t c ta có th t c phân ho ch hi u qu  nh t

có th  v i m t s  l ng t  nh t nh.  

6.4. Thu t toán k t h p   

Các thu t toán s  d ng  phân lo i phù h p v i vi c qu n l  m t s  l ng l n các i

t ng c n phân lo i. Các ph ng pháp phân ho ch (g p các t  xung quanh các tâm di ng

hay b n  t  t  ch c) có nh ng u th  không th  ph  nh n vì các ph ng pháp này cho phép 

t c m t phân ho ch trên m t t ng th  s  các d  li u v i chi phí th p, tuy nhiên có 

i m b t l i là c n ph i xác nh t  tr c s  l ng các t  và t o ra các phân ho ch ph  thu c

vào các tâm c ch n ban u. Ng c l i, phân lo i theo tr t t  là m t lo i thu t toán có th

coi là « có tính xác nh » (ví d  các d  li u gi ng nhau luôn t o ra các k t qu  gi ng nhau). 

Tuy nhiên, n u các thu t toán em l i nh ng ch  d n v  s  l ng các t  c n phân lo i thì l i

không phù h p v i l ng d  li u  s . Do ó, ng i ta th ng s  d ng ph ng pháp phân 

lo i k t h p t p h p các i m m nh c a hai ph ng pháp phân lo i.  

6.5. Mô t  t ng các t

Khái ni m t  mang tính tr c giác : ây là t p h p các ph n t  gi ng nhau v  tiêu chí l a

ch n. Còn l i là c n ph i bi t các tiêu chí c a vi c phân t  này.  Do v y ta cho mô t  t ng 

các t  và ây là giai o n cu i cùng không th  thi u c trong m i quy trình phân lo i.  

Các y u t  tr  giúp cho vi c gi i thích các t  th ng d a trên vi c so sánh các k t qu  trung 

bình hay t  l  ph n tr m các bi n trong các t  v i trung bình và t  l  ph n tr m có c trên 

t p h p các ph n t  c n phân lo i
1
.

 ch n ra các bi n liên t c hay các d ng th c c a các bi n nh danh tiêu bi u nh t cho 

m i t , ta ti n hành o  l ch gi a các giá tr  liên quan n t  và các giá tr  t ng th . Các k t

                                               
1
T t nhiên, ta s  tính giá tr  trung bình i v i các bi n nh l ng và t  l  ph n tr m i v i các bi n nh tính.  1  Tất nhiên, ta sẽ tính giá trị trung bình đối với các biến định lượng và tỷ lệ phần trăm đối với các biến định tính.

2 Một giá trị -kiểm định có ý nghĩa ở mức thông thường 5% nếu nó vượt quá giá 1,96 : giả thuyết « bằng không » bị bác bỏ và 
giá trị trung bình hay tỷ lệ của một biến trên tổng thể hay trong tổ khác nhau một cách rõ rệt.
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xử lý các dữ liệu điều tra kinh tế, xã hội, chúng tôi chỉ 
có thể nhắc lại một vài quy tắc liên quan đến việc mã 
hóa phân tuyển toàn diện.  

Ba nguyên tắc chính định hướng cho giai đoạn mã 
hóa: 
- hình thành các tổ có số lượng tương đối bằng 

nhau và tránh các dạng thức có số lượng hạn chế: 
thường thì các dạng thức hiếm, do vậy ít liên quan 
đến các cá thể, tự mình tạo ra các nhân tố đầu tiên 
để phân tích. Do vậy, những nhân tố này mô tả các 
hiện tượng mang tính định kỳ và thường có ích khi 
rút ra các hiện tượng bao quát hơn. Đối với các 
biến định lượng, rất có lợi khi tính đến các ngưỡng 
có được nhờ việc xem xét lược đồ hình tròn (không 
nên phân cắt thành tổ các biên độ bằng nhau). Tuy 
nhiên, việc lựa chọn các cận còn phụ thuộc vào vấn 
đề cần xử lý và có thể tồn tại một hay nhiều ngưỡng 
để xem xét khi tạo lập các khoảng;

- phân tách các biến sao cho có cùng một lượng 
dạng thức: một biến càng đóng góp nhiều vào 
việc hình thành các trục nếu có càng nhiều dạng 
thức. Do vậy, để mỗi biến có thể tác động một cách 
tương tự như nhau thì các biến phải được phân tách 
thành một số lượng tương đương với số lượng dạng 
thức. Điều này có nghĩa là biến « giới tính » sẽ luôn 
có hai dạng thức và không phải lúc nào cũng nên 
gán số lượng dạng thức này cho các biến khác;

- và một lượng không quá lớn các dạng thức: cái mà 
người ta nghĩ rằng có được về mặt thông tin khi 
tiến hành phân tách không nhất thiết được thể hiện 
trong phân tích. Việc phân tách như vậy tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc xuất hiện các nhóm có số 
lượng thấp và như chúng ta đã biết, có thể có tác 
động gây rối cho việc phân tích. Do vậy, nên xây 
dựng các biến không có quá nhiều dạng thức để 
có thể đọc được thông tin chính ngay trên các nhân 
tố đầu tiên. 

Các hoạt động phân tách nằm trong quá trình lặp đi 
lặp lại nhằm hướng tới việc biết được thông tin cơ bản. 
Đòi hỏi của người sử dụng tăng lên khi người ta biết 
được càng nhiều về chủ đề của mình. Cần phải cho 
các biến cơ bản giao nhau, tập hợp các dạng thức của 
các biến khác, chỉ một số biến liên tục thành các tổ, tức 
là chuẩn bị các dữ liệu để có thể tiến hành phân tích 
một cách kỹ càng hơn. 

7.2. Làm việc theo chủ đề 

Các câu hỏi của một cuộc điều tra kinh tế, xã hội có 
thể được nhóm theo ít nhất là hai chủ đề. Công trình 
nghiên cứu có thể đề cập một chủ đề, thậm chí là 
nhiều chủ đề nếu cuộc điều tra nhằm nhiều mục đích 

và các đặc điểm kinh tế xã hội của các đối tượng điều 
tra được thu thập (như giới tính, tuổi, trình độ học vấn) 
hình thành nên « hồ sơ nhận dạng ». 
Một nguyên tắc đưa ra đó là làm việc theo chủ đề chứ 
không chỉ theo các biến, một chủ đề được định nghĩa 
như một bộ đồng nhất các biến về mặt nội dung. 
Thực vậy, để khoảng các giữa các cá thể hay các quan 
sát thực sự có một ý nghĩa, các biến động dùng để tín 
toán các mặt phẳng nhân tố, phải tạo thành một tập 
hợp đồng nhất về mặt nội dung. Sẽ là vụng về nếu như 
ví dụ trộn lẫn các thông tin về kinh tế-xã hội (tuổi, giới 
tính, nghề nghiệp...) với các quan điểm và các hành 
vi ứng xử. Làm thế nào để giải thích mức độ lân cận 
giữa hai cá thể? Nếu hai cá thể cách nhau rất xa, liệu 
có phải do quan điểm của chúng khác nhau hay do 
chúng có các đặc điểm kinh tế-xã hội đối lập nhau? 
 
Cần	lưu	ý	rằng	việc	phân	tích	khai	phá	chỉ	giúp	xác	
định	vị	trí	của	các	dữ	liệu	trên	cơ	sở	lựa	chọn	các	
phần	tử	động.	

Việc	định	vị	các	biến	bổ	sung	giúp	làm	phong	phú	
thêm	kết	quả	giải	thích	các	loại	đồ	thị	do	các	biến	
động	xác	định	nên.   

Vị trí ưu tiên của một biến không tham gia vào việc 
phân tích chỉ có ý nghĩa bằng chứng: do không góp 
phần vào việc xây dựng trục nên ta có thể chắc chắn 
giải thích mối tương quan của biến với trục đó. Tập 
hợp các biến bổ sung hoàn toàn không nhất thiết phải 
đồng nhất. Thậm chí nếu tập hợp này càng rộng thì 
càng tốt. Nhờ đó tăng khả năng phát hiện các biến có 
thể giúp giải thích các trục.  
Trong thực tế, điều kiện bổ sung này sẽ dẫn tới việc 
xem xét nhiều nhóm đồng nhất các biến, mỗi nhóm 
thuộc về cùng một chủ đề của cuộc điều tra nhằm mô 
tả các cá thể xuất phát từ một quan điểm duy nhất. 

7.3. Kết hợp các phương pháp 

Tính bổ sung lẫn nhau giữa phương pháp phân tích 
nhân tố và phân loại theo trật tự tăng dần hoàn toàn 
có giá trị đối với việc khai thác kỹ những bảng dữ liệu 
cá nhân đồ sộ như các bảng kết quả các cuộc điều 
tra. Phương pháp phân tích nhân tố rất phù hợp với 
bối cảnh này, nhất là phân tích các đa tương ứng, lại 
không phải lúc nào cũng đủ để đem lại một cái nhìn 
toàn diện về các dữ liệu và đôi khi các kết quả quá 
phức tạp nên không dễ dàng giải thích. Để xác định 
hình thể các điểm có được đòi hỏi phải tổng hợp sâu 
hơn. Khi đó các kỹ thuật phân loại giúp bổ sung và 
củng cố thêm các phân tích nhân tố trước đó. Sử dụng 
đồng thời hai kỹ thuật này được tiến hành như sau 
(xem hình 18). 
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Giai đoạn 1: Phân tích nhân tố và lựa chọn một chủ đề 
«động»

Phân tích nhân tố được sử dụng như một giai đoạn 
tiên quyết không thể thiếu cho việc phân loại vì hai lý 
do sau: thứ nhất phương pháp này cho phép tổ chức 
và xác định kết cấu của cơ sở thông tin bằng cách lựa 
chọn những mối quan hệ mang tính quyết định giữa 
các biến gốc và tổ chức thông tin theo thứ bậc, thứ hai 
phương pháp này sẽ hỗ trợ cho việc phân loại.
Ngoài ra, cần phải lựa chọn một chủ đề, tức là một bộ 
đồng nhất các biến động, xác định cách nhìn nhận cụ 
thể khi tiến hành mô tả. Ta có thể mô tả các cá thể xuất 
phát từ các đặc điểm cơ bản của chúng hay từ một 
chủ đề cụ thể tuỳ theo nội dung cuộc điều tra như thói 
quen tiêu dùng, quan điểm chính trị... Việc lựa chọn 
đều phải có lý do. Các biến khác được coi là các phần 
tử bổ sung. 

Giai đoạn 2: Phân loại kết hợp từ các nhân tố 
Phân loại các cá thể trên một tập hợp p biến hay trên 
tập hợp các p nhân tố là tương tự như nhau. Trong 

cả hai trường hợp, ta đều thực hiện trong không gian 
đa chiều. Nhưng ta cũng có thể chỉ xét đến một tiểu 
không gian nhân tố chiều q (q<p) và tiến hành phân 
loại trên những q nhân tố đầu tiên. Điều này có lợi ở 
chỗ giúp loại bỏ các biến động rủi ro thường là cốt yếu 
của phương sai theo các hướng của p-q trục thuộc 
hạng trên (những biến thiên không theo hệ thống ẩn 
chứa trong các dữ liệu) và ngoài ra việc phân loại được 
thực hiện trên một bảng có quy mô nhỏ hơn (điều này 
tạo ra những lợi thế xét về mặt thuật toán).

Giai đoạn 3: Giải thích các tổ 
Sau khi các cá thể được phân tổ thì có thể có được sự 
mô tả tự động các tổ thông qua việc so sánh tỷ lệ phần 
trăm và số bình quân). Đối với những biến dưới dạng 
số cũng như đối với các biến định danh, ta tiến hành 
tính toán số liệu thống kê về sai số giữa các giá trị trong 
nội bộ tổ và các giá trị tổng thể. Bằng cách biến các 
kết quả thông kê này thành các giá trị - kiểm định, cuối 
cùng ta thu được đối với mỗi tổ các dạng thức hay các 
biến có đặc điểm nổi trội nhất đã hay không tham gia 
vào việc hình thành các tổ. 
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chances de découvrir les variables susceptibles d’aider à interpréter les axes. 

En pratique, cette condition supplémentaire conduira à considérer plusieurs groupes homogènes de 
variables, chacun relevant d’un même thème de l’enquête permettant d’obtenir une description des 
individus d’un seul point de vue.  

7.3. Enchaînement des méthodes 

La complémentarité entre l’analyse factorielle et la classification ascendante hiérarchique se justifie 
pleinement pour une exploration approfondie de très grands tableaux de données individuelles, tels 
que ceux produits par les enquêtes. L’analyse factorielle particulièrement bien adaptée à cette 
situation, et notamment l’analyse des correspondances multiples, ne suffit pas toujours à fournir une 
vue exhaustive des données et il arrive parfois que les résultats soient trop complexes pour être 
interprétés facilement. La configuration des points obtenus demande une synthèse plus poussée. Les 
techniques de classification viennent alors compléter et nuancer des analyses factorielles préalables. 
L’usage conjoint de ces techniques s’opère de la façon suivante (cf figure 18) :  
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•
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Figure 18 : Utilisation conjointe de l’analyse factorielle et de la classification 

Etape 1 : Analyse factorielle et choix d’un thème "actif" 

L’analyse factorielle est utilisée comme une étape préalable indispensable à la classification pour 
deux raisons : d’une part elle permet d’organiser et de dégager les structures de la base d’information 
en sélectionnant les relations déterminantes entre les variables d’origine et en hiérarchisant 
l’information, d’autre part elle va servir de support à la classification. 

Par ailleurs, il faut choisir un thème, c’est-à-dire une batterie homogène de variables actives, c’est 
adopter un point de vue particulier pour la description. On peut décrire les individus du point de vue 
de leurs caractéristiques de base, mais aussi à partir d’un thème particulier selon l’enquête par exemple 
les habitudes de consommation, les opinions politiques, etc.. Ce choix nécessite une justification. Les 

Hình 18 : Sử dụng đồng thời phương pháp phân tích nhân tố 
và phương pháp phân loại 

phân tích 
nhân tố

đại diện của n cá thể 

q nhân tố

đại diện của p biến
và cách thức

n cá thể 

phân loại
từ các nhân tố

phân tích nhân tố
định vị các tổ trong mặt phẳng 

nhân tố



146 Khóa học Tam Đảo 2008

Giai đoạn 4: Định vị các tổ trong mặt phẳng nhân tố. 
Như vậy, mỗi kết quả phân tích nhân tố đều được bổ 
sung bằng các phân loại và các tổ được xác định tự 
động nhờ việc làm rõ các đặc điểm thống kê trên các 
biến gốc. Nhưng đôi khi việc xây dựng các tổ dẫn đến 
việc phân tách tuỳ tiện một không gian liên tục. Khi 
đó việc phân tích các tương ứng cho phép làm rõ vị trị 
tương đối của các tổ trong không gian và làm nổi bật 
trong không gian này một số biến thiên liên tục có thể 
đã bị ẩn đi do các tổ không liên tục. Do vậy, sẽ có lợi 
khi đưa các trọng tâm các tổ gồm các cá thể có được 
vào các biến hay các dạng thức động trên mặt phẳng 
nhân tố đầu tiên. Như vậy, phương tiện hỗ trợ hiển 
thị này cho phép đánh giá khoảng cách giữa các tổ. 
Ngoài ra, vị trí của mỗi cá thể được đánh dầu bằng số 
của tổ cho phép biểu diễn mật độ và độ phân tán của 
các tổ trên mặt phẳng. Để minh hoạ vị trí của các tổ 
trên mặt phẳng nhân tố, ở đây chúng ta xem xét một 
phân hoạch của tập hợp các cá thể gồm 3 tổ.

Giai đoạn 5: Giải thích, bình luận và quay trở lại xem 
xét các dữ liệu và mã hóa 
Giải thích các kết quả đạt được tức tìm ra ý nghĩa của 
các đồ thị có được, đánh giá giá trị của chúng và đặt 
chúng vào trong một bối cảnh cụ thể. Như vậy, khái 
niệm kết quả phải được nhìn nhận như một thông 
tin mới.
Việc đồng thời sử dụng phương pháp phân tích nhân 
tố và phương pháp phân loại không chỉ cho phép 
đánh giá hiện trạng các tổ mà còn đánh giá vị trí tương 
đối, mật độ và độ phân tán của chúng. 

7.4. Chất lượng thông tin và giá trị các kết quả 

Phân tích dữ liệu là một công cụ điển hình giúp kiểm 
soát chất lượng các cuộc điều tra và của thông tin nói 
chung. Các phương pháp này trước hết cho phép đáp 
ứng dễ dàng cho các vấn đề quan trọng như phát 
hiện các sai số của cơ sở dữ liệu, những sai sót mang 
tính hệ thống do điều tra viên gây ra hay việc xử lý các 
phần không có câu trả lời, những vấn đề mà các cán 
bộ thống kê thường gặp phải và cũng khó giải quyết 
theo một cách khác. 
- Phát hiện sai số: Phát hiện các giá trị sai lệch hay 

nhầm lẫn là một kết quả phụ rất quen thuộc với các 
cán bộ thống kê có sử dụng các kỹ thuật phân tích 
nhân tố: những bất thường ẩn dấu trong các con 
số thường dễ dàng phát hiện được trên các mặt 
phẳng nhân tố vốn là các kiểm định về sự đồng 
bộ tổng thể. Những kết quả phân tích nhân tố đầu 
tiên thường để phát hiện các sai số trong cơ sở 
dữ liệu. 

- Định vị các biến kỹ thuật: ta cũng có thể bình luận 
về các dữ liệu bằng cách cho xuất hiện với tư cách 
là các phần tử bổ sung, trên các mặt phẳng nhân 
tố hay trong các tổ của một phân hoạch, các «biến 
kỹ thuật» như: số thứ tự hay tên của điều tra viên, 

các đặc điểm của điều tra viên, địa điểm và thời 
gian phỏng vấn, đánh giá của điều tra viên hay 
người tham gia điều tra về cuộc phỏng vấn... Hình 
dưới đây xác định thời điểm diễn ra phỏng vấn và 
tuổi của cán bộ điều tra. Ví dụ, điểm «phỏng vấn 
vào ban tối» là trọng tâm của những người đã được 
phỏng vấn vào ban tối. Nhờ đó ta có được bức 
tranh toàn cảnh về quá trình sản xuất thông tin, cho 
phép kết hợp bối cảnh các cuộc phỏng vấn với đặc 
điểm những người trả lời phỏng vấn.  

Ngoài việc giúp kiểm soát chất lượng các dữ liệu và 
các cuộc điều tra, những phương pháp khảo sát này 
cho phép đánh giá giá trị của các dữ liệu cơ sở và làm 
sâu sắc thêm việc giải thích các kết quả. Các phương 
pháp thực chứng khác (ví dụ phương pháp Bootstrap), 
thông qua việc tính toán độ ổn định và độ nhạy, cũng 
cho phép xác nhận giá trị kết quả của các phân tích 
nhân tố và các kết quả phân loại.  
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- Détection d’erreurs : la détection des valeurs aberrantes ou erronées est un résultat annexe 
familier aux statisticiens qui utilisent les techniques d’analyses factorielles: les anomalies 
dissimulées dans les chiffres sont aisément décelables sur les plans factoriels qui constituent des 
tests de cohérence globale. Les premières analyses factorielles servent souvent à détecter les 
erreurs de la base de données. 

- Positionnement des variables techniques : on peut aussi procéder à une véritable critique des 
données en faisant apparaître en éléments supplémentaires, sur les plans factoriels ou dans les 
classes d’une partition, des "variables techniques" telles que: numéro ou nom de l’enquêteur, 
caractéristiques diverses de l’enquêteur, heure de l’interview, lieu et durée de l’interview, 
appréciation de l’enquêteur ou de l’enquêté sur l’interview, etc. La figure ci-dessous montre le 
positionnement de l’heure d’entrevue et de l’âge de l’enquêteur. Le point "interview du soir" par 
exemple est le centre de gravité des personnes ayant été interrogées le soir. On obtient ainsi un 
panorama de la fabrication de l’information, permettant  de rapprocher globalement les 
circonstances des interviews et les caractéristiques des personnes interrogées.  
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Figure 19 : Positionnement des variables techniques 

De part les contrôles de qualité des données et des enquêtes, ces méthodes exploratoires permettent 
d’apprécier la validité des données de base et de nuancer l’interprétation des résultats. D’autres 
méthodes empiriques (méthodes de Bootstrap par exemple) permettent également de valider, par des 
calculs de stabilité et de sensibilité, les résultats des analyses factorielles et des classifications.    
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Hình 19 : Định vị các biến kỹ thuật 
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Tiếp theo hai lớp học chuyên đề được tổ chức năm 
ngoái (“Phương pháp khảo sát đa chiều” – Ludovic 
Lebart và Marie Piron, và “Điều tra hộ gia 
đình” – nhóm IRD-DIAL), năm nay, chúng tôi đề xuất 
ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu đã 
được giới thiệu năm 2007 vào các dữ liệu mới của 
Việt Nam được thu thập trong khuôn khổ dự án  
IRD-DIAL/Tổng Cục Thống kê.

Đề dẫn
Trong giai đoạn đầu, các cuộc điều tra sử dụng phương 
pháp thống kê dựa trên lý thuyết điều tra chọn mẫu đại 
diện. Ngoài ra, các phương pháp thu thập thông tin từ 
các cá thể (hay các đơn vị thống kê khác) cũng được 
sử dụng. Những thông tin này có thể là thực tế khách 
quan hoặc chủ quan, định tính hay định lượng. Trong 
giai đoạn xử lý dữ liệu, các cuộc điều tra sử dụng bộ 
công cụ thống kê với các phương pháp phân tích dữ 
liệu đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, những phương 
pháp này chưa phổ biến, do đó lớp học chuyên đề lần 
này muốn chứng tỏ lợi ích của các phương pháp thông 
qua các ứng dụng thực tế.
Chiến lược áp dụng phụ thuộc vào mức độ rõ ràng và 
chính xác của các mục tiêu. Những mục tiêu này định 
hướng cho các lựa chọn trong thực hiện điều tra, tức 
trong thu thập dữ liệu và xử lý thống kê. Việc xử lý dữ 
liệu điều tra theo cách truyền thống áp dụng các kỹ 
thuật đơn giản, quen thuộc và dễ làm. Đó là các kỹ 
thuật phân loại, lập bảng chéo, có nghĩa là tính phần 
trăm từng nhóm cá thể theo một biến định tính (các 
biến định tính như giới tính, vùng hay nghề nghiệp) 
và tính trung bình cho các biến định lượng (như tuổi, 
chi tiêu). Bên cạnh đó còn có xây dựng chỉ số như hệ 
số, giao nhau giữa các biến định tính... Đôi khi, các 
phương pháp thống kê phức tạp hơn, chuyên sâu hơn 
như hồi quy, phân tích phương sai, phân tích loại trừ bổ 
sung cho những kết quả ban đầu trong giai đoạn hai. 
Phương pháp được giới thiệu ở đây đi xa hơn phương 
pháp xử lý dữ liệu truyền thống và dựa trên các kỹ 
thuật phân tích dữ liệu (phân tích thành phần chính, 
phân tính đa biến đơn giản và phức tạp, phân loại theo 
thứ bậc tăng dần, phân loại xung quanh trung tâm di 
động...). Các kỹ thuật này được áp dụng ngay trong 
các giai đoạn đầu của xử lý dữ liệu và là các công cụ 
khảo sát để đánh giá các tập dữ liệu lớn. Phương pháp 
này cho phép kiểm soát, thông qua biểu diễn trực 
quan, đa phần các giai đoạn, tiếp cận các thông tin 
vốn không thể tiếp cận bằng phân tích một chiều. 
Toàn bộ các kỹ thuật này nhằm đưa ra cách nhìn tổng 
thể về các tập thông tin lớn để rút ra được các hình thái 
đặc trưng, các cấu trúc, tính hợp thức và các pattern. 
Như vậy nó cho phép thể hiện và cơ cấu những chênh 
lệch trong một tổng thể đã cho thay vì chỉ phân bổ hay 
phân tán một biến xung quanh xu hướng trọng tâm 
của nó. Nó làm xuất hiện các nhóm thuần nhất và đối 

lập, lần lượt định vị các biến, các cá thể, các nhóm cá 
thể với nhau. Ở đây không nhằm mô tả và tìm hiểu các 
cá thể, các hộ gia đình, người tiêu dùng, người sản 
xuất trung bình mà là chính là tính đa dạng phong phú 
của chúng. 
Trong thời gian diễn ra lớp học chuyên đề này, chúng 
ta sẽ ôn lại các nguyên tắc của phương pháp thống kê 
khảo sát và các nguyên tắc của phương pháp tương 
tác là cơ sở cho phương pháp luận đã được giới thiệu 
tại Khóa học mùa hè về Khoa học Xã hội năm 2007. 
Tuy nhiên, trong phần một của tài liệu, chúng tôi 
muốn nhấn mạnh đến hoạt động cơ cấu thông tin, 
tức quá trình chuyển từ điều tra sang định dạng các 
dữ liệu để tiến hành khảo sát và sang khái niệm 
“Mô tả theo Chủ đề”.
Tiếp đó trong phần hai, chúng tôi sẽ giới thiệu một 
nghiên cứu phân tích thị trường lao động và các doanh 
nghiệp cá thể tại Việt Nam dựa trên kết quả điều tra 
mức sống hộ gia đình VHLSS (Vietnamese Household 
Living Standard Surveys) 2004.
Mục đích cuối cùng của lớp học chuyên đề này là đưa 
phương pháp vào ứng dụng thực tế (thực hành các 
công cụ, phân tích và diễn giải). 

Phần I. Cơ cấu dữ liệu và chiến lược 
phân tích

Chiến lược phân tích dữ liệu điều tra là một quy trình 
lặp lại theo ba giai đoạn chính:
- xây dựng bảng dữ liệu bao gồm định dạng dữ liệu, 

cụ thể là đánh mã các biến, cơ cấu dữ liệu theo chủ 
đề điều tra;

- kết hợp các phương pháp nhân tố và phân loại 
bằng cách phát huy tính bổ sung của hai nhóm 
phương pháp này. Trong khuôn khổ các dữ liệu 
điều tra kinh tế - xã hội, chủ yếu ta sử dụng phương 
pháp phân tích đa biến phức tạp, phương pháp này 
đặc biệt thích hợp cho phân tích bản hỏi hay phân 
tích thành phần chính cho một nhóm biến liên tục 
hợp thành một chủ đề;

- giải thích và đánh giá các kết quả đòi hỏi phải xem 
xét lại các dữ liệu để thay đổi mã, xác định chính 
xác hơn các chủ đề hay loại bỏ một số tác động 
của một số biến.

Chiến lược đưa ra xuất phát từ thực tế là các câu hỏi 
xuất hiện trong cuộc điều tra thường được nhóm theo 
một số chủ đề tương ứng với các mô-đun khác nhau 
của cuộc điều tra. 
Tiếp theo, ta kết hợp theo đúng quy tắc các phương 
pháp có vai trò bổ sung cho nhau và phân biệt các 
phần tử tích cực và phẩn tử bổ sung. 
Sự phân biệt này tác động rất lớn không chỉ đến giải 
thích các kết quả mà đến việc cơ cấu toàn bộ các dữ 
liệu và xây dựng một mô hình toán học cơ sở. 
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1. Định dạng dữ liệu 

Các kỹ thuật phân tích dữ liệu đều đòi hỏi phải làm chủ 
quy trình xây dựng bảng dữ liệu. Các cuộc điều tra có 
thể có cấu trúc phức tạp tuỳ theo việc có tồn tại hay 
không các cấp quan sát, các chiều theo thời gian hay 
không gian.

1.1. Từ bảng hỏi đến bảng dữ liệu 
Các dữ liệu điều tra phải được định dạng thành các 
bảng (lớn) hình chữ nhật mà ta thường gọi là: X. Các 
dòng (i=1,…,n) của bảng đại diện cho n cá thể thống 
kê tương ứng với chủ đề điều tra (hộ gia đình, doanh 
nghiệp, cá nhân), và các cột (j=1,…p) đại diện cho p 
biến tương ứng với các câu hỏi mà các câu trả lới có thể 
là kết quả đo lường, đặc điểm, thứ bậc hay các điểm số. 
(xem sơ đồ cuối trang) 

Thông thường các câu hỏi là câu hỏi đóng và chủ yếu 
tạo ra hai loại biến sau: 
- Biến định tính như giới tính, nghề nghiệp, bằng 

cấp, vùng có giá trị là các tiêu thức cần đánh mã 
sao cho phép toán đại số có ý nghĩa. Việc bố trí một 
biến định tính phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm hay tần 
số (ví dụ tỷ lệ nam giới và nữ giới).

 Ta phân biệt biến định danh tức biến không xác 
định thứ tự giữa các tiêu thức (ví dụ như giới tính, 
hoạt động) với biến có thứ tự có các tiêu thức được 
phân loại (ví dụ các câu hỏi về quan điểm đưa ra 
các câu trả lời “hoàn toàn”, “có vẻ”, “ít”, “hoàn toàn 
không” hài lòng). Giống như các biến định danh, 
các biến lô-gích có hai tiêu thức “có/không hoặc có 
mặt/vắng mặt) như trong trường hợp mã hoá các 
câu hỏi trắc nghiệm. 

- Biến định lượng có các giá trị được xác định trên 
một thang độ, nơi thực hiện các phép toán đại số 
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Ta phân biệt các biến liên tục như tuổi, thu nhập, chiều 
cao với các biến ngẫu nhiên rời rạc như quy mô hộ gia 
đình, số trẻ em là các biến ít có giá trị. Các biến định 
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Những câu hỏi này sau đó có thể trở thành các câu hỏi 
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Xây dựng một bảng dữ liệu thu thập từ cuộc điều tra 
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hợp thành tổng thể nghiên cứu, tức các biến và các 
giá trị đáp ứng một cách tối ưu cho mục tiêu nghiên 
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1.2. Trường hợp các cuộc điều tra có cấu trúc phức tạp 
Thường các cuộc điều tra có cấu trúc phức tạp hơn và 
các thông tin được thu thập ngay trong bảng hỏi và 
liên quan đến các đơn vị quan sát khác nhau và có đặc 
điểm riêng. Đó là các cuộc điều tra có nhiều cấp quan 
sát. Các cuộc điều tra khác như điều tra phỏng vấn hay 
có bước lặp. Ngoài ra, còn có các cuộc điều tra tiểu sử 
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câu h i mà các câu tr  l i có th  là k t qu o l ng, c i m, th  b c hay các i m s ...

                   B ng h i            B ng d  li u

Thông th ng các câu h i là câu h i óng và ch  y u t o ra hai lo i bi n sau :

- Bi n nh tính nh  gi i tính, ngh  nghi p, b ng c p, vùng có giá tr  là các tiêu th c c n ánh
mã sao cho phép toán i s  có ý ngh a. Vi c b  trí m t bi n nh tính ph  thu c vào t  l  ph n
tr m hay t n s  (ví d  t  l  nam gi i và n  gi i).
Ta phân bi t bi n nh danh t c bi n không xác nh th  t  gi a các tiêu th c (ví d  nh  gi i
tính, ho t ng) v i bi n có th  t  có các tiêu th c c phân lo i (ví d  các câu h i v  quan 

i m a ra các câu tr  l i « hoàn toàn », « có v  », « ít », « hoàn toàn không » hài lòng). 
Gi ng nh  các bi n nh danh, các bi n lô-gích có hai tiêu th c « có/không ho c có m t/v ng
m t) nh  trong tr ng h p mã hoá các câu h i tr c nghi m.  

- Bi n nh l ng có các giá tr c xác nh trên m t thang , n i th c hi n các phép toán i
s  nh  c ng, tính trung bình. Vi c b  trí m t bi n nh l ng c quy t nh b i k t qu  tính 
toán các ch  s  xu h ng trung tâm nh  trung bình, trung v , mod và các ch  s  phân tán nh
ph ng sai,  l nh chu n, l ng phân.  
Ta phân bi t các bi n liên t c nh  tu i, thu nh p, chi u cao v i các bi n ng u nhiên r i r c nh
quy mô h  gia ình, s  tr  em là các bi n ít có giá tr . Các bi n nh l ng có th  tr  thành bi n

nh tính nh  phân t  các giá tr .

Nh ng bi n tr c ti p rút ra t  b n h i này chính là các bi n g c làm c  s  cho vi c xây d ng
các bi n phái sinh ph c v  công tác nghiên c u. Các bi n này là các ch  s  ph c v  cho m t m c
tiêu c  th  (k t h p hai bi n nh danh, h  s  ví d  nh  t  l  s  d ng n i  th  hi n t  l  gi a s
thành viên trong m t h  gia ình v i s  phòng c a c n nhà).

Các câu h i m em l i các câu tr  l i t  do có n i dung (giá tr ) th  hi n b ng l i v n. ó là 
tr ng h p các câu h i « t i sao ? »  gi i thích m t câu h i óng hay các câu h i mà ng i ta 
không mu n h n ch  câu tr  l i b ng vi c a ra m t s  l a ch n h n ch . Nh ng câu h i này sau 

ó có th  tr  thành các câu h i óng và do ó t o ra các bi n nh danh v i vi c hình thành m t
danh m c các c i m c xây d ng k  l ng. Nh ng th ng câu h i m c a ra vì 
không mu n gi i h n các c i m và khai thác các câu tr  l i nh  nó v n có. Các câu h i m
d n n vi c ph i mã hoá thành các b ng t  v ng c mô t  qua phân tích a bi n.

Xây d ng m t b ng d  li u thu th p t  cu c i u tra có ngh a là l a ch n các dòng, t c n v
th ng kê t p h p thành t ng th  nghiên c u, và các c t, t c các bi n và các giá tr áp ng m t
cách t i u cho m c tiêu nghiên c u  ra.  

1.2 Tr ng h p các cu c i u tra có c u trúc ph c t p

Indiv. n
question 1
question 2
question j
question p

1           j            p

1

i

n

xij

valeur de la variable j 
prise par l'individu i

  X  = 
(n,p)

Indiv. i
question 1
question 2
question j
question p

Indiv. 2
question 1
question 2
question j
question p

...
...

Indiv. 1
question 1
question 2
question j
question p

1

Bảng hỏi Bảng dữ liệu

Cá thể n
Câu hỏi 1
Câu hỏi 2
Câu hỏi j
Câu hỏi p

Cá thể j
Câu hỏi 1
Câu hỏi 2
Câu hỏi j
Câu hỏi p

Cá thể 2
Câu hỏi 1
Câu hỏi 2
Câu hỏi j
Câu hỏi p

Cá thể 1
Câu hỏi 1
Câu hỏi 2
Câu hỏi j
Câu hỏi p

Giá trị của biến j
theo cá thể i
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 a) Các cuộc điều tra có nhiều cấp độ quan sát 
Ví dụ như điều tra về Nhà ở: người ta tiến hành quan 
sát những nơi ở (quy chế, loại nhà, vật liệu xây dựng, 
trang thiết bị...) và tất cả các hộ gia đình ở trong đó 
đều được điều tra (đặc điểm kinh tế-xã hội của chủ hộ) 
cũng như tất cả các thành viên trong các hộ gia đình 
này (đặc điểm kinh tế-xã hội). 
Cấu trúc thông tin được phân theo thứ tự và có hình 
dạng như sau:

 5 

Construire un tableau de données issues d‟enquête, c‟est donc faire le choix des lignes c‟est-à-
dire de l‟unité statistique dont l‟ensemble constitue la population d‟étude, des colonnes c‟est-à-
dire des variables et des valeurs qui répondront au mieux à l‟objectif fixé par l‟étude. 

1.2 Cas d’enquêtes à structure complexe 

Il est courant que des enquêtes révèlent en fait une structure plus complexe et qu‟au sein d‟un 
même questionnaire soient collectées des informations concernant des types d‟unités 
d‟observation différentes et possédant leur propre jeu de caractéristiques. Ce sont des enquêtes à 
plusieurs niveaux d‟observation. D‟autres enquêtes, comme les panels, font l‟objet de passages 
répétés. D‟autres, comme les enquêtes biographiques, ont un questionnaire qui repose sur un 
calendrier.  D‟autres, enfin, comportent de nombreuses questions ouvertes. Toutes ces enquêtes 
présentent des structures complexes pour lesquelles il faut à chaque fois bien identifier les unités 
statistiques et les variables. 

a) Enquêtes à plusieurs niveaux d‟observation 

Prenons par l‟exemple d‟une enquête Habitat : des logements sont observés (statut, type, 
matériaux de construction, équipements, …) et au sein de ceux-ci sont enquêtés tous les ménages 
(caractéristiques socio-économiques du chef de ménage) et tous les membres de ces ménages 
(caractéristiques socio-économiques). 

La structure de l‟information est hiérarchique et se présente sous la forme suivante : 

Housing

Household

Member  
Structure hiérarchique de l‟information 

Trois fichiers se déduisent de cette enquête donnant lieu à trois tableaux de données : 

Housing
Household

Member

1
.
.

p

1

.

.

m

1

.

..

.

n

Id.HS  var. Housing Id.HH  var. Household Id.MB    var. Member

 
Tableaux de données correspondant à chacun des trois niveaux d‟observation 

L‟intérêt d‟une telle enquête est de mettre en relation les trois niveaux d‟observation. On peut 
procéder : 

– soit par affectation (ou en désagrégation) en répétant l‟information des logements 
(respectivement sur les ménages) autant de fois qu‟il y a de personnes dans le logement 
(respectivement le ménages) : 

Cấu trúc thông tin phân theo thứ tự

Ba tệp thông tin được rút ra từ cuộc điều tra và tạo 
thành ba bảng dữ liệu :

 5 
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dire de l‟unité statistique dont l‟ensemble constitue la population d‟étude, des colonnes c‟est-à-
dire des variables et des valeurs qui répondront au mieux à l‟objectif fixé par l‟étude. 

1.2 Cas d’enquêtes à structure complexe 

Il est courant que des enquêtes révèlent en fait une structure plus complexe et qu‟au sein d‟un 
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plusieurs niveaux d‟observation. D‟autres enquêtes, comme les panels, font l‟objet de passages 
répétés. D‟autres, comme les enquêtes biographiques, ont un questionnaire qui repose sur un 
calendrier.  D‟autres, enfin, comportent de nombreuses questions ouvertes. Toutes ces enquêtes 
présentent des structures complexes pour lesquelles il faut à chaque fois bien identifier les unités 
statistiques et les variables. 

a) Enquêtes à plusieurs niveaux d‟observation 

Prenons par l‟exemple d‟une enquête Habitat : des logements sont observés (statut, type, 
matériaux de construction, équipements, …) et au sein de ceux-ci sont enquêtés tous les ménages 
(caractéristiques socio-économiques du chef de ménage) et tous les membres de ces ménages 
(caractéristiques socio-économiques). 

La structure de l‟information est hiérarchique et se présente sous la forme suivante : 

Housing

Household

Member  
Structure hiérarchique de l‟information 

Trois fichiers se déduisent de cette enquête donnant lieu à trois tableaux de données : 

Housing
Household

Member

1
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p

1

.

.

m

1

.
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n

Id.HS  var. Housing Id.HH  var. Household Id.MB    var. Member

 
Tableaux de données correspondant à chacun des trois niveaux d‟observation 

L‟intérêt d‟une telle enquête est de mettre en relation les trois niveaux d‟observation. On peut 
procéder : 

– soit par affectation (ou en désagrégation) en répétant l‟information des logements 
(respectivement sur les ménages) autant de fois qu‟il y a de personnes dans le logement 
(respectivement le ménages) : 

Các bảng dữ liệu tương ứng với ba cấp quan sát

Ích lợi của cuộc điều tra dạng này là tạo các mối quan 
hệ tương tác giữa ba cấp quan sát. Ta có thể thực 
hiện: 
–  hoặc qua phân bổ (hay phân tổ) bằng cách lặp lại 

thông tin về nhà ở (và hộ gia đình) số lần đúng bằng 
số thành viên trong căn nhà (trong hộ gia đình):
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var. Housing var. Household var. MemberId.  HS  HH  MB
1     1     1
1     1     2
2     1     1
2     2     1
2     2     2
2     2     3

     ....

p     m    n

population Members

 
Tableau de données au niveau des membres du ménage 

– soit par agrégation en sommant l‟information des ménages qui appartiennent à un même 
logement et des personnes qui appartiennent à un même ménage. Par exemple, si les membres 
sont caractérisés par le fait d‟être actif ou non, on obtient une nouvelle variable au niveau Ménage 
qui est le nombre de personnes actives du ménage. Si la population d‟étude est le ménage, on 
désagrège l‟information du logement et l‟on agrège celle des membres au niveau du ménage. 

1
.
.

p

Id.HS  var. Housing var. Household var. Member

population Housings

Aggregate var.
 

Tableau de données au niveau des logements 

1    1
2    1
2    2
 
...

p   m

var. HouseholdId.  HS  HH var. Housing var. Member

population Households

Aggregate var.Repeated var.
 

Tableau de données au niveau du ménage 

Face à une structure hiérarchique de l‟information, on dispose ainsi autant de populations 
statistiques qu‟il y a de niveaux d‟observation. 

b) Enquêtes à passages répétés 

Dans le cadre d‟enquêtes à passages répétés, il convient de bien identifier : 

– les unités statistiques d‟observation qui correspondent aux individus enquêtés, renouvelées ou 
non dans le dispositif ; 

– les variables qui sont conservées ou non d‟un passage à l‟autre ; 

- la périodicité des passages d‟enquêtes portant sur les mêmes individus ou non et sur les mêmes 
variables ou non. 

Bảng dữ liệu cấp các thành viên trong hộ gia đình

 

–  hoặc tổng hợp thông tin về các hộ gia đình ở cùng 
một nơi và những thành viên trong cùng một hộ gia 
đình. Ví dụ, nếu giữa các thành viên phân biệt với 
nhau qua việc có việc làm hay không, ta thu được 
một biến ở ở quy mô hộ gia đình là số lượng thành 
viên có công ăn việc làm trong hộ gia đình. Nếu 
tổng thể nghiên cứu là hộ gia đình, ta phân tổ thông 
tin về nơi ở và tổng hợp thông tin về các thành viên 
ở cấp độ hộ gia đình. 
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Tableau de données au niveau du ménage 

Face à une structure hiérarchique de l‟information, on dispose ainsi autant de populations 
statistiques qu‟il y a de niveaux d‟observation. 

b) Enquêtes à passages répétés 

Dans le cadre d‟enquêtes à passages répétés, il convient de bien identifier : 

– les unités statistiques d‟observation qui correspondent aux individus enquêtés, renouvelées ou 
non dans le dispositif ; 

– les variables qui sont conservées ou non d‟un passage à l‟autre ; 

- la périodicité des passages d‟enquêtes portant sur les mêmes individus ou non et sur les mêmes 
variables ou non. 

Bảng dữ liệu về nhà ở
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Tableau de données au niveau des membres du ménage 

– soit par agrégation en sommant l‟information des ménages qui appartiennent à un même 
logement et des personnes qui appartiennent à un même ménage. Par exemple, si les membres 
sont caractérisés par le fait d‟être actif ou non, on obtient une nouvelle variable au niveau Ménage 
qui est le nombre de personnes actives du ménage. Si la population d‟étude est le ménage, on 
désagrège l‟information du logement et l‟on agrège celle des membres au niveau du ménage. 
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population Housings
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Tableau de données au niveau des logements 

1    1
2    1
2    2
 
...

p   m

var. HouseholdId.  HS  HH var. Housing var. Member

population Households

Aggregate var.Repeated var.
 

Tableau de données au niveau du ménage 

Face à une structure hiérarchique de l‟information, on dispose ainsi autant de populations 
statistiques qu‟il y a de niveaux d‟observation. 

b) Enquêtes à passages répétés 

Dans le cadre d‟enquêtes à passages répétés, il convient de bien identifier : 

– les unités statistiques d‟observation qui correspondent aux individus enquêtés, renouvelées ou 
non dans le dispositif ; 

– les variables qui sont conservées ou non d‟un passage à l‟autre ; 

- la périodicité des passages d‟enquêtes portant sur les mêmes individus ou non et sur les mêmes 
variables ou non. 

Bảng dữ liệu về hộ gia đình

Trong cấu trúc phân theo thứ tự của thông tin, ta có số 
lượng tổng thể thống kê tương đương với số lượng các 
cấp quan sát. 

b) Điều tra có bước lặp
Trong điều tra có bước lặp, cần xác định: 
- các đơn vị quan sát thống kê tương ứng với các cá 

thể được điều tra, được lặp lại hoặc không trong hệ 
thống;

- các biến được giữ lại hay không khi chuyển từ bước 
nọ sang bước kia;

- tính chu kỳ của các bước điều tra về cùng hay 
không cùng các cá thể và cùng hay không cùng 
các biến. 

Cấu trúc dữ liệu của một hệ thống như vậy có thể được 
biểu diễn như sau:  
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La structure des données d‟un tel dispositif peut être représentée de la manière suivante : 

Période 1 Période 2

J et J1 J et J2

Population
I1

Population
I

Population
I2

 
L‟échantillon est renouvelé toutes les deux périodes. Différents cas de figures sont posées pour la 
construction du tableau de données :  

L‟échantillon est un panel, I (mêmes individus enquêtés) et les jeux de variables sont différents 
sur les périodes, J1  et  J2 

  Période 1 période 2      

 

  J1 J2   

   

   (Panel) I   

 

Ce cas de figure se ramène à une analyse d‟enquête classique où nous avons au moins deux 
thèmes, le premier défini par les variables de la première période et le deuxième par celles de la 
deuxième période. 

Les échantillons sont indépendants (populations I1  et  I2), et l‟ensemble des variables, J, est 
identique 

On dispose du tableau de données suivant : 

  J  

   

     Période 1 I1   

  

    

     Période 2 I2 

    

Cette situation permet surtout l‟émergence d‟une tendance globale de l‟évolution et d‟en saisir les 
caractéristiques. 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2

J và J1 J và J2
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Bộ mẫu được thay đổi theo chu kỳ hai giai đoạn. Nhiều 
trường hợp khác được sử dụng để xây dựng bảng dữ 
liệu: 
- Bộ mẫu là một nhóm người tham gia điều tra, 

I (cùng các cá thể được điều tra) và hoạt động 
của các biến khác khau trong các giai đoạn, J1 
và J2

 7 

La structure des données d‟un tel dispositif peut être représentée de la manière suivante : 

Période 1 Période 2

J et J1 J et J2

Population
I1

Population
I

Population
I2

 
L‟échantillon est renouvelé toutes les deux périodes. Différents cas de figures sont posées pour la 
construction du tableau de données :  

L‟échantillon est un panel, I (mêmes individus enquêtés) et les jeux de variables sont différents 
sur les périodes, J1  et  J2 

  Période 1 période 2      

 

  J1 J2   

   

   (Panel) I   

 

Ce cas de figure se ramène à une analyse d‟enquête classique où nous avons au moins deux 
thèmes, le premier défini par les variables de la première période et le deuxième par celles de la 
deuxième période. 

Les échantillons sont indépendants (populations I1  et  I2), et l‟ensemble des variables, J, est 
identique 

On dispose du tableau de données suivant : 

  J  

   

     Période 1 I1   

  

    

     Période 2 I2 

    

Cette situation permet surtout l‟émergence d‟une tendance globale de l‟évolution et d‟en saisir les 
caractéristiques. 

 Giai đoạn 1 Giai đoạn 2

J1 J2

(Nhóm) I 

Trường hợp này đòi hỏi phải áp dụng kỹ thuật phân 
tích điều tra cổ điển trong đó chúng ta có ít nhất hai 
chủ đề, chủ đề đầu tiên do các biến của giai đoạn một 
xác định còn chủ đề thứ hai do các biến của giai đoạn 
hai xác định. 
- Các bộ mẫu độc lập (tổng thể I1 và I2), và toàn bộ 

các biến, J, giống nhau
Ta có bảng dữ liệu sau:
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Les échantillons sont indépendants (populations I1  et  I2), et l’ensemble des variables, J, est 
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On dispose du tableau de données suivant : 

           J  

       Période 1   I1   

       Période 2   I2 

Cette situation permet surtout l’émergence d’une tendance globale de l’évolution et d’en saisir les 
caractéristiques. 

 Giai đoạn 1
 

 Giai đoạn 2

Tình huống này làm xuất hiện một xu hướng biến động 
chung và cho phép nắm bắt các đặc điểm của xu 
hướng này. 
-  Đó là một nhóm người tham gia điều tra và hoạt 

động của các biến giống nhau 
Trong trường hợp này, đó là một bảng gồm ba yếu tố 
quen thuộc (các cá thể, các biến, thời gian) được biểu 
diễn như sau:

7

P_riode 1 P_riode 2

J et J1 J et J2

Population
I1

Population
I

Population
I2

B  m u c thay i theo chu k  hai giai o n. Nhi u tr ng h p khác c s  d ng  xây 

d ng b ng d  li u :   

- B  m u là m t nhóm ng i tham gia i u tra, I (cùng các cá th c i u tra) và ho t ng 

c a các bi n khác khau trong các giai o n, J1  và  J2

  Giai o n 1 Giai o n 2      

J1 J2

   

 (nhóm ng i tham gia i u tra) I   

 Tr ng h p này òi h i ph i áp d ng k  thu t phân tích i u tra c i n trong ó chúng ta có ít 

nh t hai ch , ch u tiên do các bi n c a giai o n m t xác nh còn ch  th  hai do 

các bi n c a giai o n hai xác nh.  

- Các b  m u c l p (t ng th I1  và I2), và toàn b  các bi n, J, gi ng nhau 

Ta có b ng d  li u sau : 

  J  

   

     Giai o n 1 I1   

    

     Giai o n 2 I2

    

Tình hu ng này làm xu t hi n m t xu h ng bi n ng chung và cho phép n m b t các c

i m c a xu h ng này.  

- ó là m t nhóm ng i tham gia i u tra và ho t ng c a các bi n gi ng nhau  

Trong tr ng h p này, ó là m t b ng g m ba y u t  quen thu c (các cá th , các bi n, th i

gian) c bi u di n nh  sau : 

       ngày, T 

  các bi n, J  T2

  các cá th  I T1

Có thể có hai bảng dữ liệu: 

8

- il s’agit d’un panel et les jeux de variables sont identiques 

Dans ce cas, il s’agit d’un tableau ternaire classique (individus, variables, temps) que l’on 
représente de la manière suivante : 

  date, T 

   variables, J       T2   

   individus I            T1 

Deux tableaux de données sont possibles :   

   Période 1 Période 2 

         Période 1          I 

         I      Période 2          I 

Cette situation permet d’effectuer le suivi de la population et  surtout de saisir le sens et 
l’intensité de l’évolution. 

1.3 Recodages pour l’analyse statistique 

La maîtrise du codage, et de sa part d’arbitraire, est fondamentale pour le praticien de l’analyse 
des données. Nous avons vu que la constitution du tableau de données nécessite implicitement 
une première codification. Mais selon la nature de la variable et surtout selon la stratégie 
d’analyse et la méthode utilisée, une recodification s’impose.  

Rappelons que l’analyse des correspondances multiples est destinée à un ensemble de variables 
qualitatives et nécessite un découpage des variables quantitatives en classe si celles-ci 
interviennent en éléments actifs.   

La consultation de la distribution de chacune des variables (tris-à-plat et histogrammes) est, par 
conséquent, indispensable pour effectuer ces recodages.  

Cette étape de codification dans le processus d’exploitation est sans doute la plus délicate et la 
plus fondamentale pour une cohérence des résultats. On pourra être amené à modifier le 
découpage d’une variable nominale. Lorsque l’on cherche ainsi à découper une variable en 
classes, on est confronté à plusieurs problèmes : combien de classes choisir et comment les 
choisir ? Où placer les bornes des classes d’une variable continue ?  

Néanmoins, il est difficile de présenter des techniques de codage car il s’agit justement 
d’opérations empiriques qui dépendent trop de la discipline qui les met en œuvre, et trop du 
problème traité. Nous pouvons juste rappeler, dans le cadre de traitement de données d’enquêtes 
socio-économiques, les quelques règles liées au codage disjonctif complet. Certains principes, 

 Giai đoạn 1       Giai đoạn 2

hoặc
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 Giai đoạn 1
 

 Giai đoạn 2

Tình huống này cho phép theo dõi tổng thể điều tra 
và nhất là nắm bắt được chiều hướng và mức độ biến 
động. 

1.3. Đánh lại mã cho phân tích thống kê
Làm chủ việc mã hoá có ý nghĩa quan trọng đối với 
người thực hiện phân tích các dữ liệu. Chúng ta biết 
rằng để xây dựng bảng dữ liệu trước tiên cần phải mã 
hóa. Nhưng tuỳ theo đặc điểm của biến và nhất là tùy 
theo chiến lược phân tích và phương pháp sử dụng, 
việc đánh lại mã cũng cần thiết. 
Chúng ta biết rằng phân tích đa biến phức tạp áp dụng 
cho một bộ các biến định tính và đòi hỏi phải phân tổ 
các biến định lượng nếu như những biến này tham gia 
với tư cách là phần tử tích cực. 
Do vậy, nghiên cứu vị trí phân bổ của từng biến (phân 
loại và lược đồ) là cần thiết để có thể đánh lại mã. 
Giai đoạn đánh mã trong quá trình khai thác số liệu 
chắc chắn là giai đoạn khó khăn nhất và căn bản nhất 
để thu được các kết quả đồng bộ. Ta có thể sẽ phải 
điều chỉnh phân tổ một biến. Khi ta tìm cách phân tổ 
một biến, ta gặp phải nhiều vấn đề: lựa chọn bao nhiêu 
tổ và lựa chọn như thế nào? Đâu là vị trí giới hạn các tổ 
của một biến liên tục? 
Tuy nhiên, khó có thể giới thiệu các kỹ thuật mã hoá 
bởi ví đó chỉ là các thao tác thực nghiệm phụ thuộc 
chặt chẽ vào chuyên ngành thực hiện các nghiệp vụ 
đó chứ không phụ thuộc vào vấn đề xử lý. Chúng ta 
chỉ có thể nhắc lại một số quy tắc liên quan đến phân 
mã toàn diện trong khuôn khổ xử lý các dữ liệu điều tra 
kinh tế - xã hội. Một số nguyên tắc rút ra từ đặc điểm 
của phân tích đa biến phức tạp có thể được áp dụng 
để định hướng cho công việc đánh lại mã: 
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- nhóm các tiêu thức có số lượng như nhau: như vậy 
ta tránh những tiêu thức số lượng nhỏ có tỷ trọng 
quán tính lớn. Trên thực tế, có những tiêu thức 
hiếm, ít liên quan đến các cá thể, tự hình thành các 
nhân tố phân tích đầu tiên. Do đó, những nhân tố 
này mô tả các hiện tượng ít phổ biến và thường thú 
vị hơn nếu ta rút ra được các hiện tượng phổ biến 
hơn. Để phân tổ các biến, ta dựa vào các ngưỡng 
có được thông qua xem xét lược đồ;

- phân tổ các biến sao cho thu được số lượng tương 
tự các tiêu thức: một biến đóng góp càng nhiều vào 
việc hình thành các trục nếu nó có càng nhiều tiêu 
thức. Để các biến tác động được như vậy, chúng 
phải được phân tổ thành số lượng tương ứng các 
tiêu thức nếu có thể được; 

- và một lượng hạn chế các tiêu thức: điều ta hy 
vọng thu được về mặt thông tin khi tiến hành phân 
tổ không nhất thiết được thể hiện trong phân tích 
(nhất là khi số lượng trong bộ mẫu thấp). Phân tổ 
như vậy tạo ra rất nhiều tiêu thức có số lượng hạn 
chế, và như chúng ta biết, đây là nguồn gốc phát 
sinh bất ổn định trong phân tích đa biến phức tạp. 

Để đọc được thông tin cơ bản trên các đồ thị có sử 
dụng các trục chính đầu tiên, ta nên xây dựng các biến 
không có quá nhiều nhưng phải đủ số lượng các tiêu 
thức để tránh không nhóm các tình huống khác nhau 
vào cùng một nhóm. Ví dụ phân thành khoảng 4 đến 
8 tiêu thức là phù hợp. 
Muốn vậy, cần phải dung hoà giữa phương pháp phân 
tổ chấp nhận được về mặt kỹ thuật theo các nguyên 
tắc nêu trên và phương pháp phân tổ cho phép thể 
hiện tốt nhất thông tin cần giữ lại. Do đó ta có thể sử 
dụng các thuật toán ngầm để xây dựng cách phân 
tổ hợp lý. Ví dụ ta sẽ giữ lại một tiêu thức có số lượng 
thấp nếu tiêu thức này có ý nghĩa quan trọng trong 
nghiên cứu. Tương tự, để lựa chọn giới hạn các tổ cho 
một biến liên tục, ta sẽ phải tôn trọng một hoặc nhiều 
ngưỡng tự nhiên trong bối cảnh nghiên cứu hoặc có ý 
nghĩa sau khi phân tích lược đồ (phân thành các tổ có 
biên độ bằng nhau đôi khi không phù hợp). 
Trên thực tế, trong giai đoạn đầu nên lựa chọn cách 
phân tổ các biến tương đối kỹ. Sau đó hai nhân tố 
thông thường có thể gợi ra các cách phân tổ khác: ví 
dụ hai tiêu thức của cùng một biến luôn gần nhau trên 
các mặt phẳng nhân tố, có thể nhóm thành một nhóm. 
Nguyên tắc cân bằng phân bổ tương đương (tham 
khảo tài liệu của lớp học chuyên đề 1 - Kỷ yếu 2007) 
đảm bảo các phân tổ không làm đảo lộn các kết quả. 
Những nguyên tắc này ít chặt chẽ hơn khi áp dụng cho 
một biến bổ sung. Khi không tác động vào việc hình 
thành các nhân tố hay các tổ, đôi khi ta sẽ có lợi nếu 
tiến hành phân tổ chi tiết đối với các biến bổ sung. 

2. “Mô tả theo chủ đề”
Các hiện tượng ta tìm cách mô tả thường phức tạp bởi 
chúng đa chiều. Chúng khó có thể được biểu thị bằng 
các biến đơn lẻ mà thường được xác định bằng tập 
hợp các biến. Những biến này phải có nội dung gắn 
kết với nhau đối với thông tin tìm kiếm. Tầm quan trọng 
của nội dung thể hiện ở các mối quan hệ hoặc trùng 
lặp hoặc loại trừ nhau giữa các biến. Nhờ đó các biến 
tạo thành một thể đồng nhất liên quan đến cùng một 
chủ đề điều tra. Do vậy, lựa chọn các biến và chủ đề có 
ý nghĩa nền tảng và cách đặt vấn đề phải rất rõ ràng. 
Do đó, ý tưởng ở đây là nên phân tích ở cấp độ chủ đề 
chứ không phải ở cấp độ các biến. Quan trọng là phải 
mô tả được các cá thể có cùng một quan điểm. Do đó, 
thông qua phân tích, ta chỉ quan tâm đến một chủ đề 
đóng vai trò tích cực trong hình thành các nhân tố hay 
phân loại. Lựa chọn chủ đề và các biến tích cực xác 
định một “mô hình theo chủ đề”. Trên mô hình mô tả 
này, ta bổ sung tất cả thông tin sẵn có về cùng những 
cá thể này. Khi đó thông tin này có thể giúp cho việc 
giải thích và xác định các trục hay các tổ có được từ 
các biến đơn lẻ tích cực.
Như vậy, mặc dù khái niệm mô hình trong phân tích 
dữ liệu có thể không có nội dung (nguy hiểm khi kiểm 
định trên các dữ liệu một mô hình được tìm ra từ chính 
các dữ liệu đó), thì việc phân biệt các biến tích cực và 
các biến bổ sung đã là một mô hình. Nó giống như mô 
hình hồi quy phức tạp hay phân tích sự khác biệt là cơ 
sở cho việc hình thành một biến thể mô tả. 

2.1. Sử dụng mô hình theo chủ đề
Cần phải lưu ý rằng phân tích khảo sát cố định giúp có 
được cách nhìn về các dữ liệu mà cách nhìn nhận này 
được xác định trên cơ sở lựa chọn chủ đề, tức lựa chọn 
các phần tử tích cực. Kết quả lựa chọn là một mô hình 
theo chủ đề được xác định bởi một mặt phẳng nhân tố 
hay một dạng hình học. Mô hình này là mô hình quy 
chiếu sẵn sàng tiếp nhận các nội dung bổ sung từ các 
chủ đề khác của cuộc điều tra.
Trong điều tra kinh tế - xã hội về một hay nhiều chủ 
đề (quan điểm, thái độ, hành vi...), các cá thể là đối 
tượng điều tra thường được xác định bởi hàng loạt các 
biến kinh tế-xã hội liên quan đến chủ đề “nhận dạng”. 
Phương pháp được lựa chọn là coi các thành phần 
của chủ đề như các biến tích cực. Riêng việc phân tích 
(tức tính toán mặt phẳng nhân tố từ các biến tích cực) 
cho phép xây dựng một bảng kinh tế-xã hội chủ yếu 
dùng để tiếp nhận, như trong trường hợp các phần 
tử bổ sung, các đặc điểm khác của các cá thể được 
điều tra. Cấu trúc của bảng thu được phải ổn định một 
cách tối đa. 
Ta có thể áp dụng phương pháp chọn mẫu lại để kiểm 
nghiệm mức độ ổn định. 
Nếu bảng hỏi đã phù hợp, có thể xây dựng nhiều loại 
bảng kinh tế - xã hội và từng bảng tập trung thể hiện 
một số khía cạnh đặc điểm của các cá thể. Trong 
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thực tế, các biến bổ sung sẽ tạo thành một thể đồng 
nhất xác định một chủ đề khác, có thể trở thành các 
biến tích cực trong một phân tích mới. Trong phân tích 
này, các biến tích cực trước đây trở thành các biến bổ 
sung. 
Như vậy, ví dụ trong điều tra dư luận, ta có thể áp dụng 
hai cách tiếp cận tùy theo mục tiêu của nghiên cứu. Ta 
có thể mô tả các cá thể theo:
- đặc điểm kinh tế-xã hội của chúng: ta thu được các 

hành vi về kinh tế - xã hội của tổng thể điều tra. Khi 
bổ sung các biến liên quan đến chủ đề của cuộc 
điều tra, ta biết được quan điểm của các nhóm cá 
thể được hình thành trên cơ sở đặc điểm kinh tế-xã 
hội của chúng;

- quan điểm của chúng: ta thu được đặc điểm của các 
nhóm quan điểm khác nhau trong tổng thể điều tra. 
Các biến bổ sung liên quan đến chủ đề nhận dạng 
cho phép gắn những đặc điểm này với các thuộc 
tính kinh tế - xã hội vốn làm rõ nét các biến này.

Hai cách tiếp cận sẽ tạo ra hai loại hình khác nhau của 
cùng các cá thể. Tùy theo mục tiêu đề ra khi nghiên 
cứu tổng thể điều tra, ta sẽ tập trung vào một chủ đề 
cụ thể.
 
2.2. Xây dựng mô hình kinh tế - xã hội
Ở ví dụ nêu trên, tổng thể điều tra được mô tả thông 
qua các biến nhận dạng chính (tuổi, giới tính, tình 
trạng hôn nhân, hoạt động) thể hiện “vòng đời”.
Ta xác định các câu hỏi điều tra về gia đình là các biến 

bổ sung. Profil xác định điểm khởi đầu của vòng đời 
(thanh niên, người độc thân, sinh viên) được xác định 
bởi những người cho rằng điều kiện sống được cải 
thiện và gia đình không phải là nơi duy nhất họ cảm 
thấy thoải mái. Tiếp đó, khi ta đi sâu hơn vào vòng đời 
(người lao động, người đã xây dựng gia đình, người 
đã ly hôn...), mọi người cho rằng xã hội không cần 
phải thay đổi. Những người đại diện cho phần cuối 
của vòng đời cho rằng gia đình là nơi duy nhất họ 
cảm thấy thoải mái và điều kiện sống trong tương lai 
không thay đổi và không biết liệu xã hội có phải thay 
đổi hay không. (xem Bảng Kinh tế - Xã hội)

2.3. Xây dựng bảng quan điểm
Lần này, bộ mẫu được mô tả tuỳ theo các kết hợp về 
cấu trúc giữa các quan điểm được đưa ra về gia đình 
và hôn nhân. Thuộc tính kinh tế - xã hội của cùng các 
cá thể được xác định là phần tử bổ sung. Có bốn loại 
quan điểm: “những người theo chủ nghĩa hiện đại” với 
đại diện chính là giới trẻ, sinh viên, người thuê nhà; 
“những người không hài lòng” không có đặc điểm kinh 
tế-xã hội tiêu biểu; “những người theo truyền thống” 
có đại diện chủ yếu là người cao tuổi, đã về hưu hoặc 
những người đã có gia đình; và cuối cùng là những 
người không bày tỏ quan điểm, họ chủ yếu là những 
phụ nữ cao tuổi hay góa bụa. Phụ nữ, những người đã 
ly hôn hay sống chung không đăng ký có xu hướng 
đồng tình với việc chấm dứt hôn nhân khi gặp vấn đề 
nghiêm trọng. (xem Sơ đồ cuối trang)
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F1

F2
trung gian

Các bi n « quan i m » b  sung

F1

F2

sinh
viên

c
thân. 

s ng
chung

nam 

n

ã có 
gia ình 

lao  
ng

Không  
ngh
nghi p.

goá 
v  h u .

tu i

u

cu i

trung gian
Các bi n kinh t -xã h i tích c c

th t
nghi p.

ly d

k s ng :   
không hài lòng 

Xã h i thay i : k hài lòng

gia ình : có
k s ng : v n nh  v y

K hài lòng : s c kho

gia ình : không
k s ng : c i thi n

xã h i thay i : không

mar. dissout si accord

cu i

u

B ng kinh t -xã h i
2.3 Xây d ng b ng quan i m

L n này, b  m u c mô t  tu  theo các k t h p v  c u trúc gi a các quan i m c a ra 
v  gia ình và hôn nhân. Thu c tính kinh t -xã h i c a cùng các cá th c xác nh là ph n t
b  sung. Có b n lo i quan i m : « nh ng ng i theo ch  ngh a hi n i » v i i di n chính là 
gi i tr , sinh viên, ng i thuê nhà ; « nh ng ng i không hài lòng » không có c i m kinh t -
xã h i tiêu bi u ; « nh ng ng i theo truy n th ng » có i di n ch  y u là ng i cao tu i, ã v
h u ho c nh ng ng i ã có gia ình ; và cu i cùng là nh ng ng i không bày t  quan i m, h
ch  y u là nh ng ph  n  cao tu i hay goá b a. Ph  n , nh ng ng i ã ly hôn hay s ng không 

ng ký có xu h ng ng tình v i vi c ch m d t hôn nhân khi g p v n  nghiêm tr ng. 

variables  "opinion" actives

F1

F2
cond vie:amélior

famille:non
mar. dissout si accord

transf. société

pas satisf. 
cadre de vie

cond. vie:détérior

mar. indissoluble
famille:oui

cond. vie:semblable
très satisf cadre vie

cond. vie:nsp
transf. soc.:nsp

"modernistes"

"insatisfaits"

"ne sait pas"

"traditionalistes"

variables  socio-économiques 
supplémentaires

F1

F2

"modernistes"

"insatisfaits"

"ne sait pas"

"traditionalistes"

fem.

hom.

étudiant

chômeur âge

retraité

veufconcub.
div.

marié

Xây d ng và mô t  m t b ng « quan i m » 

Bảng Kinh tế - Xã hội

Bi n  "quan i m " tích c c

F1

F2
k s ng c c i thi n

Gia ình : không
Ch m d t hôn nhân n u thích 

Chuy n bi n XH 

.Không  hài lòng  
khung c nh s ng

k s ng i xu ng 

H n nhân không ch m d t
Gia ình : 
ó

k s ng: v n th

k s ng : không bi t

Dk XH : không bi t.:

"không hài lòng"

"không bi t"

"truy n th ng"

Bi n kinh t  - XH b  sung

F1

F2

"Hi n i"

"không hài lòng"

"không bi t"

"truy n th ng"

N .

nam có gia ình.

Sinh viên
Th t nghi pâge

H u trí

góa S ng chung.
ly hôn

R t hài lòng khung c nh s ng

"hi n i"

- t ng dân s  ;  
- l c l ng trong  tu i lao ng (PAT) ho c dân s  ti m n ng c a l c l ng lao ng 

(PPA) : gi i h n tu i ;  
- l c l ng lao ng (PA) hay l c l ng lao ng kinh t  (PEA) ;
- l c l ng lao ng có vi c làm (PAO), c x p lo i theo trình  tay ngh , gi i tính, tu i,

l nh v c ho t ng, thu nh p, v.v.
Ph n gi i thi u ti p theo s  c  th  hóa cách th c nh ngh a các nhóm/lo i c ng nh  nh ng khái ni m
s  d ng trong phân tích th  tr ng vi c làm. 

i v i l c l ng trong  tu i lao ng (PAT), gi i h n tu i ph  thu c nhi u y u t  (quy nh lu t
pháp, th c t ). ây là l c l ng có th  tham gia vào quy trình s n xu t.
Nhìn chung, th ng có gi i h n tu i t i thi u (ví d  : 15 tu i  Mêhicô theo quy nh, th c t i u tra 
là 12 tu i, t i các n c ang phát tri n  [10 tu i, 18tu i] t i khu v c thành th  ), nh ng c ng  có gi i
h n tu i t i a  ( <=75 tu i ( an M ch, Ph n Lan, Thu i n ), <= 65 tu i (Malaysia, Ai C p).

L c l ng lao ng (PA) g m m i cá nhân thu c l c l ng trong  tu i lao ng (PAT), có tham gia 
quy trình s n xu t, ho c tham gia b ng cách có ho t ng th c s  ho c ang tìm ki m  có ho t ng 

ó.
Nhóm này c ng bao g m c  nh ng ng i th t nghi p (b n thân nh ng th t nghi p này này c ng c
phân lo i thành nh ng ng i i tìm vi c l n u, nh ng ng i ã t ng có vi c làm, theo thoèi gian 
th t nghi p, tu i v.v.). Nh  v y l c l ng lao ng là t ng h p c a hai lo i : nh ng ng i lao ng

ang có vi c làm và nh ng ng i th t nghi p.
L c l ng lao ng có vi c làm (PAO) g m nh ng ng i thu c l c l ng lao ng và ang làm m t
công vi c nào ó.

Khái ni m vi c làm, theo cách ti p c n kinh t  (s n xu t liên quan n vi c làm) : ng i lao ng có 
vi c làm, nh ng khái ni m này không tính các ho t ng t i gia ình. Theo Phòng lao ng Qu c t

Xây dựng và mô tả một bảng “quan điểm”



158 Khóa học Tam Đảo 2008

2.4. Đối ngẫu giữa tích cực và 
bổ sung
Hình sau đây cho thấy làm thế nào 
các biến kinh tế - xã hội lần lượt 
được coi là các phần tử tích cực 
hay bổ sung tạo ra các kết quả bù 
trừ cho nhau. 
 
3. Kết hợp các 
phương pháp

Chiến lược khảo sát dữ liệu điều 
tra, ngay từ những khâu xử lý dữ 
liệu đầu tiên, dựa vào việc kết hợp 
phương pháp nhân tố và phương 
pháp phân loại. Hai kỹ thuật phân 
tích này bổ sung rất hiệu quả cho nhau khi cần khảo 
sát kỹ các bảng dữ liệu cá thể lớn, ví dụ như những 
bảng dữ liệu của các cuộc điều tra. Phương pháp 
phân tích nhân tố đặc biệt thích hợp cho tình huống 
này, nhất là khi phương pháp phân tích đa biến phức 
tạp không phải lúc nào cũng giúp đưa ra một cái nhìn 
toàn diện về các dữ liệu và đôi khi các kết quả quá 
phức tạp nên không dễ giải thích. Việc thể hiện các 
điểm thu được đòi hỏi phải tổng hợp rất sâu. Khi đó, 
các kỹ thuật phân loại bổ sung và dung hòa các phân 
tích nhân tố trước đó. Kết hợp các kỹ thuật này được 
thực hiện như sau:
 
Giai đoạn 1: phân tích nhân tố và lựa chọn một chủ 
đề “tích cực”
 Phân tích nhân tố được áp dụng như một giai đoạn 

tiên quyết cần thiết cho việc phân loại vì hai lý do 
sau: thứ nhất phương pháp này cho phép tổ chức 
và rút ra được cấu trúc của thông tin bằng cách 
chọn lựa các mối quan hệ có ý nghĩa quyết định 
giữa các biến gốc và phân cấp thông tin, thứ hai 
phương pháp này hỗ trợ cho việc phân loại. Ngoài 
ra, cần phải lựa chọn một chủ đề, tức một tập hợp 
đồng nhất các biến tích cực, có nghĩa áp dụng một 
phương diện riêng biệt để mô tả. Ta có thể mô tả 
các cá thể xét từ phương diện đặc điểm cơ bản, 
hoặc từ một chủ đề riêng biệt tuỳ vào cuộc điều tra 
ví dụ như thói quen tiêu dùng, quan điểm chính trị... 
Sự lựa chọn này cần phải được biện minh. Các biến 
khác đóng vai trò là biến bổ sung. 

Giai đoạn 2: phân loại hỗn hợp từ các nhân tố
 Tiến hành phân loại các cá thể trên tổng thể p 

các biến hay trên tổng thể p nhân tố tương tự như 
nhau. Trong cả hai trường hợp, không gian đều đa 
chiều. Nhưng ta cũng có thể chỉ quan tâm đến một 
không gian nhân tố nhỏ có q chiều q (q < p) và 
phân loại theo các q nhân tố đầu tiên. Điểm mạnh 
của phương pháp này là loại bỏ các biến động rủi 

ro thường là cốt yếu của phương sai thu được trong 
các hướng của p-q trục thuộc hàng trên (biến động 
không mang tính hệ thống nằm trong các dữ liệu) 
và ngoài ra, việc phân loại được thực hiện trên một 
bảng có chiều nhỏ hơn (đây chính là lợi thế xét về 
mặt thuật toán).

 
Giai đoạn 3: Giải thích các tổ 
 Sau khi phân tổ các cá thể, ta dễ dàng mô tả các 

tổ này qua việc so sánh các tỷ lệ phần trăm hay giá 
trị trung bình. Đối với các biến định lượng cũng như 
các biến định tính, ta tính toán kết qủa thống kê 
chênh lệch giữa các giá trị của từng tổ với các giá trị 
tổng thể. Khi chuyển đổi các kết quả thống kê này 
thành “các giá trị kiểm định”, đối với mỗi tổ ta thu 
được các tiêu thức hay các biến tiêu biểu nhất đã 
tham gia hay không vào việc hình thành các tổ này. 
Các “giá trị kiểm định” là các tham số tương tự như 
các “t Sinh viên” cho phép đánh giá nhanh chóng 
ý nghĩa của một mối quan hệ thống kê. 

Giai đoạn 4: định vị các tổ trên mặt phẳng nhân tố 
 Như vậy, mỗi phân tích nhân tố đều được bổ sung 

bằng phân loại, và các tổ được xác định tự động 
dựa vào việc làm rõ các đặc điểm thống kê từ các 
biến gốc. Nhưng đôi khi việc xây dựng các tổ dẫn 
đến việc phân tách tuỳ tiện một không gian liên 
tục. Khi đó, phân tích đa biến cho phép hiển thị vị 
trí tương đối của các tổ trong không gian, và làm 
nổi rõ một số biến động liên tục trong không gian 
này đáng ra đã bị ẩn đi nếu các tổ không liên tục. 
Do vậy, cần phải chiếu các tâm của các tổ cá thể 
thu được trong các biến hay các tiêu thức tích cực 
trên mặt phẳng nhân tố đầu tiên. Phương pháp 
hiển thị này cho phép đánh giá khoảng cách giữa 
các tổ. Ngoài ra, vị trí của từng cá thể được xác 
định theo số thứ tự của tổ cho phép biểu diễn mật 
độ và độ phân tán của các tổ trên mặt phẳng. 
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variables  "opinion" actives

F1

F2
cond vie:amélior

famille:non
mar. dissout si accord
transf. société

pas satisf. 
cadre de vie

cond. vie:détérior

mar. indissoluble
famille:oui

cond. vie:semblable
très satisf cadre vie

cond. vie:nsp
transf. soc.:nsp

"modernistes"

"insatisfaits"

"ne sait pas"

"traditionalistes"

variables  socio-économique s 
supplémentaires

F1

F2

"modernistes"

"insatisfaits"

"ne sait pas"

"traditionalistes"

fem.

hom.

étudiant

chômeur âge

retraité

veufconcub.
div.

marié

 
Construction et illustration  d‟une grille "opinion" 

2.4 Dualité entre actif et supplémentaire 

La figure suivante montre comment les variables socio-économiques considérées successivement 
comme éléments actifs ou supplémentaires, conduisent à des résultats complémentaires.  

 variables d'opinion supplémentaires

Descrip tion socio -économique

variables  socio-économiques 
supplémentaires

F1

F 2

fem.

hom.

âge

retraité

veuvediv.

marié

variables  socio-économiques actives

F1

F2

hom.

fem.

marié

veuf
retrait.

âge

divor.

Descrip tion d es opinions

variables socio-économiques activesVariables d'opinion activesVariables d'opinion supplémentaires

         Grille d'opinion      Grille socio-économique
 

Dualité entre actif et supplémentaire 

3. Enchaînement des méthodes 

La stratégie d‟exploitation des données d‟enquête repose, dès les premières phases du traitement, 
sur l‟enchaînement des méthodes factorielles et de classification. La complémentarité entre ces 
deux techniques d‟analyse se justifie pleinement pour une exploration approfondie de très grands 
tableaux de données individuelles, tels que ceux produits par les enquêtes. L‟analyse factorielle 
particulièrement bien adaptée à cette situation, et notamment l‟analyse des correspondances 
multiples, ne suffit pas toujours à fournir une vue exhaustive des données et il arrive parfois que 
les résultats soient trop complexes pour être interprétés facilement. La configuration des points 
obtenus demande une synthèse plus poussée. Les techniques de classification viennent alors 
compléter et nuancer des analyses factorielles préalables. L‟usage conjoint de ces techniques 
s‟opère de la façon suivante :  

étape 1 : Analyse factorielle et choix d‟un thème "actif" 

Đối ngẫu giữa tích cực và bổ sung

Biến quan điểm bổ sung Biến quan điểm tích cực

Biến KT - XH tích cực Biến KT - XH bổ sung

có gia đình
ly hôn

nữ

góa
về hưu

nam

tuổi
Bảng KT - XH Bảng quan điểm

góaly hôn

nữtuổi

nam
có gia đình

về hưu
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Giai đoạn 5: Giải thích, đánh giá và xem xét lại dữ 
liệu và đánh mã
 Giải thích các kết quả thu được tức tìm ra ý nghĩa 

của các hình biểu diễn thu được, đánh giá tính hợp 
thức của chúng và đưa chúng vào trong một bối 
cảnh, một nhóm các giả thuyết. Không hiếm trường 
hợp các kết quả thu được cho thấy cần phải đánh 
lại mã các dữ liệu (phân nhóm lại chẳng hạn) và 
đưa ra các giả thuyết mới sau khi xem xét tập dữ 
liệu.

Phần II. Áp dụng vào trường 
hợp Việt Nam
Phân tích thị trường lao động và “kinh tế 
hộ gia đình” (doanh nghiệp cá nhân):
mục đích, khái niệm, dữ liệu và hướng 
suy nghĩ

1. Khái quát chung và nhắc lại mục đích

Về tổng quát, việc phân tích thị trường lao động và vai 
trò của khu vực phi chính thức nhằm mục đích:
- hiểu rõ hơn sự vận hành của thị trường lao động;
- thấy được sự năng động của các doanh nghiệp;
- tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc mà chủ các 

đơn vị kinh tế (kinh tế hộ gia đình - household 

business) và người lao động tại các doanh nghiệp 
đó gặp phải: mong đợi của họ đối với các chính 
sách của nhà nước;

- hiểu rõ hơn và trò và quan hệ của khu vực phi chính 
thức với các khu vực kinh tế khác.

Về cụ thể, để phân tích thị trường lao động, 4 khái niệm 
được đặc biệt quan tâm: lực luợng lao động, việc làm, 
thất nghiệp, thiếu việc làm. Đâu là lý do cần phải phân 
tích các yếu tố này? 

Có thể liệt kê 5 nhóm mục đích:

a. Lập kế hoạch kinh tế vĩ mô hay điều hành các 
chính sách 
Ví dụ: tỉ lệ thất nghiệp thuờng đuợc sử dụng làm chỉ 
số đánh giá hiệu quả kinh tế vĩ mô của một nước 
(xem ma phương: tăng truởng, lạm phát, thất nghiệp, 
thâm hụt)

b. Xác định mức cung lao động
Lượng hóa được một yếu tố sản xuất chính yếu 
được đưa vào để tạo ra giá trị gia tăng (xem hàm: 
Y=F(K,L))

c. Xác định các chính sách về việc làm 
- Thúc đẩy và tạo việc làm
-  Các chính sách cho từng lĩnh vực: HIMO, “food 

for work” (trả công lao động bằng lương thực thực 
phẩm), đào tạo tay nghề, hỗ trợ tìm việc làm cho 
người thất nghiệp, tín dụng nhỏ, thành lập các cơ 
quan điều tiết thị trường lao động, v.v. Các đối tuợng 
cần ưu tiên: lao động nữ, lao động trẻ, lao động 
phổ thông, lao động là người dân tộc thiểu số...

-  Các chính sách vĩ mô: chính sách hối đoái, chính 
sách thuế, chính sách về cầu kinh tế 

d. Các chính sách về phân chia thu nhập và an sinh 
xã hội 
Việc làm mang lại nguồn thu nhập chính và là phương 
tiện chính của người nghèo (đối tượng đông nhất). 
Vì vậy nên có các chính sách về lương tối thiểu, bảng 
lương cho ngạch công chức, chính sách về tiếp cận hệ 
thống an sinh xã hội.
 
e. Mục đích đặc thù 
-  Nghiên cứu sự vận hành của thị trường lao động
-  Điều chỉnh cung/cầu, cơ hội việc làm, lựa chọn lĩnh 

vực, phân đoạn thị trường lao động, giảm bất bình 
đẳng...

Về lĩnh vực phi chính thức, đây là lĩnh vực mà nhiều câu 
hỏi được đặt ra từ ba thập kỷ nay, kể cả từ phía các nhà 
khoa học (chuyên gia kinh tế, xã hội học, nhân học...) 
cũng như các cơ quan chịu trách nhiệm thực thi các 
chính sách kinh tế tại các nước đang phát triển. Lý do 
của việc này là sức nặng của khu vực phi chính thức 
trong nền kinh tế cũng như việc thiếu các thông tin 
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PARTIE II : APPLICATION AU CAS VIETNAMIEN. ANALYSE DU MARCHE DU TRAVAIL ET 
DES « HOUSEHOLD BUSINESS » (ENTREPRISES INDIVIDUELLES) : OBJECTIFS, CONCEPTS, 
DONNEES ET PISTES DE REFLEXION 
1. Cadrage général et rappel des objectifs 

De manière générale, l‟objectif de l‟analyse du marché du travail et du rôle du secteur informel  
est de : 

– mieux comprendre le fonctionnement du marché du travail ; 

– saisir la dynamique des entreprises ; 

– avoir un diagnostic  clair des difficultés rencontrées par les chefs d‟unité de production 
(household business) et de ceux qui y travaillent : leur demande spécifique en termes de 
politiques public ; 

– mieux comprendre le rôle et les liens entre le secteur informel et le reste de l‟économie. 

De façon plus détaillée, pour analyser le marché du travail ; on s‟intéresse en particulier à trois 
notions : population active, emploi, chômage, sous-emploi. Pourquoi s‟intéresser à ces catégories 
analytiques ? On peut citer cinq types d‟objectifs : 

a.- La planification macro-économique ou la conduite des politiques 

Exemple : le taux de chômage est souvent utilisé comme un indicateur de performance macro 
d‟un pays (cf. le carré magique : croissance, inflation, chômage, déficit(s)) 

b.- La mesure de l‟offre de travail 

Quantification d‟un facteur de production essentiel mis en œuvre pour créer de la valeur ajoutée 
(cf. fonction de production : Y=F(K,L)) 

c.- La définition des politiques d‟emploi 

- les politiques de promotion ou de création des emplois 

Kết hợp phương pháp phân tích nhân tố và phương pháp 
phân loại

biểu diễn và cá thể

phân tích
nhân tố

q nhân tố

biểu diễn p biến
hay các dạng thức

n
cá thể

phân loại
từ các hệ số

phân tích nhân tố
vị trí các tổ hợp

trên bố cục nhân tố
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định tính chính xác về các yếu tố giải thích cho sự năng 
động của khu vực này. Xem xét qua những thông tin có 
được và những câu hỏi mà nó gợi ra có thể khẳng định 
đối với trường hợp của Việt Nam, khu vực kinh tế phi 
chính thức phải nhận được sự quan tâm đặc biệt. Mọi 
chiến lược nhằm cải thiện điều kiện sống của người 
dân, thông qua giảm nghèo đói và bất bình đẳng đều 
phải chú ý đến sự năng động của khu vực này. 
Đâu là phương thức tham gia vào thị trường lao động 
đối với các cá nhân người lao động? Khu vực phi chính 
thức có vai trò thế nào trên thị truờng lao động? Đâu 
là đặc điểm chính của các điều kiện hoạt động trong 
khu vực phi chính thức nếu so với khu vực chính thức? 
Đâu là mức thu nhập trong các đơn vị kinh tế của khu 
vực phi chính thức? Có thể khẳng định các đơn vị kinh 
tế thuộc khu vực phi chính thức của Việt Nam là tương 
đối đồng nhất hay rất đa dạng? Dưới góc độ các chính 
sách kinh tế, có thể áp dụng các chính sách thuế và 
chính sách khuyến khích nào để kích thích hoạt động 
của khu vực này đồng thời vẫn tuân theo các quy định 
pháp luật hiện hành? Đó là một số câu hỏi đặt ra và 
cần có câu trả lời. Các câu hỏi này cho phép phân tích 
các cơ chế kinh tế đang được áp dụng và đánh giá các 
chính sách công đang hoặc sẽ được thực hiện để đảm 
bảo phân chia công bằng các lợi ích từ tăng trưởng. 
 
2. Các khái niệm

Phân tích thị trường lao động dựa trên một số khái 
niệm cơ bản. Việc phân tích này được tiến hành đối 
với các nhóm dân cư mà tiêu chí phân biệt nhiều khi 
có biên giới không rõ ràng:
- tổng dân số ; 
- lực lượng trong độ tuổi lao động (PAT) hoặc dân 

số tiềm năng của lực lượng lao động (PPA) : giới 
hạn tuổi ;  

- lực lượng lao động (PA) hay lực lượng lao động 
kinh tế (PEA) ;

- lực lượng lao động có việc làm (PAO), được xếp 
loại theo trình độ tay nghề, giới tính, tuổi, lĩnh vực 
hoạt động, thu nhập, v.v.

Phần giới thiệu tiếp theo sẽ cụ thể hóa cách thức định 
nghĩa các nhóm/loại cũng như những khái niệm sử 
dụng trong phân tích thị trường việc làm.
Đối với lực lượng trong độ tuổi lao động (PAT), giới 
hạn tuổi phụ thuộc nhiều yếu tố (quy định luật pháp, 
thực tế). Đây là lực lượng có thể tham gia vào quy trình 
sản xuất. 
Nhìn chung, thường có giới hạn tuổi tối thiểu (ví dụ: 
15 tuổi ở Mêhicô theo quy định, thực tế điều tra là 
12 tuổi, tại các nước đang phát triển  [10 tuổi, 18 tuổi] 
tại khu vực thành thị ), nhưng cũng  có giới hạn tuổi 
tối đa (<=75 tuổi (Đan Mạch, Phần Lan, Thuỵ Điển ), 
<=65 tuổi (Malaysia, Ai Cập).

Lực lượng lao động (PA) gồm mọi cá nhân thuộc lực 
lượng trong độ tuổi lao động (PAT), có tham gia quy 
trình sản xuất, hoặc tham gia bằng cách có hoạt động 
thực sự hoặc đang tìm kiếm để có hoạt động đó. 
Nhóm này cũng bao gồm cả những người thất nghiệp 
(bản thân những thất nghiệp này này cũng được phân 
loại thành những người đi tìm việc lần đầu, những 
người đã từng có việc làm, theo thoèi gian thất nghiệp, 
tuổi v.v.). Như vậy lực lượng lao động là tổng hợp của 
hai loại: những người lao động đang có việc làm và 
những người thất nghiệp. 
Lực lượng lao động có việc làm (PAO) gồm những 
người thuộc lực lượng lao động và đang làm một công 
việc nào đó.
Khái niệm việc làm, theo cách tiếp cận kinh tế (sản 
xuất liên quan đến việc làm): người lao động có việc 
làm, nhưng khái niệm này không tính các hoạt động 
tại gia đình. Theo Phòng lao động Quốc tế (BIT), được 
xếp vào lực lượng lao động gồm những người có thể 
tham gia vào hoạt động kinh tế. Khái niệm hoạt động 
kinh tế được sử dụng dựa trên tham chiếu khái niệm 
kinh tế của sản xuất theo định nghĩa của hệ thống kế 
toán quốc gia (SCN 93). Theo đó, «hoạt động kinh tế 
có mục đích sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ, hàng 
hoá hay không hàng hoá, đổi lại một khoản lương hay 
chế độ thù lao, bằng tiền mặt hay hiện vật (việc làm ăn 
lương), hoặc nhằm thu được lợi nhuận hoặc thu nhập 
cho gia đình (việc làm không ăn lương)».

Những khái niệm này gắn với định nghĩa thời gian 
tham chiếu.
Có hai phương pháp để xác định lực lượng lao động 
có việc làm:
-   những người tự  tuyên bố đang có hoạt động kinh 

tế (theo nghĩa điều tra thống kê): quá mơ hồ;
-  theo phương pháp do BIT khuyến nghị: lực lượng 

lao động có việc làm bao gồm những người đã 
làm việc ít nhất 01 tiếng trong tuần tham chiếu. 
Đối tượng này bao gồm  cả những người vắng 
mặt tạm thời trong thời gian làm việc ( ốm, đình 
công v.v.)nhưng nhìn chung, quay lại làm việc trước 
30 ngày sau thời gian vắng. Đối với người lao động 
làm công ăn lương, tiêu chí rõ ràng hơn là đối với 
người làm việc không có lương.Phải tính thêm cả 
những trường hợp đặc biệt là những người làm việc 
cho gia đình và không được trả lương, đôi khi lên 
đến hơn 15 giờ mỗi tuần).

Tóm lại, lực lượng lao động có việc làm là những 
người có đang có một việc làm ít nhất là một giờ mỗi 
tuần tham chiếu và được trả công bằng tiêng mặt hoặc 
hiện vật.
Thất nghiệp: khái niệm này xuất hiện khá muộn  (xem 
Baverez, Reynaud, Salais, L’invention du chômage). 
Đại diện của Pháp tại Cuộc họp của Viện Thống kê 
Quốc tế IIS Berne, 1885 đã đưa ra khái niệm thất 
nghiệp.
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Theo định nghĩa của BIT, những người thất nghiệp là 
những người đang tìm một việc làm. Để được xếp vào 
diện thất nghiệp, cần ba tiêu chí sau:
-  không có việc làm (theo nghĩa của định nghĩa trên) 

trong tuần tham chiếu;
-  chủ động tìm việc;
-  sẵn sàng nhận một công việc.
Những người không thuộc « lực lượng lao động có việc 
làm » cung không phài là « thất nghiệp » thì được xếp 
vào đối tượng « không có hoạt động »

Thiếu việc làm
Khái niệm thiếu việc làm cũng được sử dụng để phân 
loại thị trường lao động :
- thiếu việc làm nhìn thấy được : làm việc duới 35 

tiếng  
- thiếu việc làm không nhìn thấy được : người lao 

động có việc làm có thu nhập thấp hơn luơng tối 
thiểu

- thất nghiệp
Từ ba nhóm này tính được tỉ lệ thiếu việc làm 
tổng thể. 

Các phân loại kinh tế chính
* lĩnh vực hoặc khu vực kinh tế 
* ngành nghề 
* vị thế trong công việc  
-  Các lĩnh vực hoặc khu vực kinh tế (CISI : phân loại 

quốc tế về tiêu chuẩn công nghiệp). Đây là cách 
phân loại chính đối với nền sản xuất quốc gia  (PIB 
- GDP). Nó đưa ra những xu hướng chính về công 
nghiệp hoá hay dịch vụ hoá nền kinh tế.

-  Các ngành nghề. Cách phân loại này đặc biệt phù 
hợp với phân tích nguồn nhân lực (CIPS : phân loại 
quốc tế về ngành nghề chuẩn). Hai tiêu chí được 
tính đến là trình độ chuyên môn, tay nghề và đặc 
thù chuyên môn.

-  Vị thế trong công việc thể hiện, ở cấp độ cá nhân, 
vị trí của người lao động trong quy trình sản xuất. 
Ở cấp độ vĩ mô, vị thế trong công việc phản ánh 
chỉ số về trình độ phát triển của một quốc gia, một 
vùng hay một lĩnh vực. Ví dụ : tỉ lệ người lao động 
hưởng lương = số người hưởng lương / số người 
trong độ tuổi lao động có việc làm.

Để mở rộng, ta có khái niệm phân nhóm cá nhân theo 
xã hội nghề nghiệp CSP.
Một số thông tin khác có thể sử dụng để đưa ra đặc 
điểm của việc làm hoặc đặc điểm của doanh nghiệp 
nơi người lao động làm việc. 

Khu vực phi chính thức 
Khái niệm khu vực phi chính thức hàm chỉ các đơn vị 
kinh tế và vì vậy cần phải phân tích dưới “góc độ doanh 
nghiệp”. Khu vực phi chính thức là phân nhóm của khu 
vực doanh nghiệp cá nhân hoặc doanh nghiệp gia đình 
(Household Business) trong xếp loại của hệ thống kế 

toán quốc gia. Trong phân nhóm này không tính các 
công ty hoặc các cơ cấu gần giống mô hình công ty 
(“incorporated enterprises”), các cơ quan chính phủ và 
các cơ quan tổ chức phi lợi nhuận. 
Theo khuyến cáo của BIT, các tiêu chí để định nghĩa 
khu vực phi chính thức chủ yếu bao gồm: 
-  không đăng ký kinh doanh;
-  không có hệ thống sổ sách kế toán chính thức;
-  quy mô của các đơn vị kinh tế (< ngưỡng (tính theo 

số lao động trong doanh nghiệp).
Việc lựa chọn các tiêu chí trên tuỳ thuộc vào tình hình 
thực tế của mỗi nước. 
Đối với Việt Nam, sau khi tìm hiểu và phân tích các 
thông tin hiện có, chúng tôi xác định tiêu chí đăng ký 
kinh doanh là tiêu chí để xác định khu vực phi chính 
thức. Theo đó, khu vực phi chính thức gồm toàn bộ 
các doanh nghiệp cá nhân (“Household Business”) 
không đăng ký. Việc lựa chọn tiêu chí này có ưu điểm 
là đơn giản, liên quan trực tiếp đến các quy định pháp 
luật hiện hành, cho phép so sánh theo giai đoạn thông 
qua huy động các dữ liệu có được tùa các cuộc điều 
tra về khu vực phi chính thức (VHLSS, AHBS, LES). Lý 
do cuối cùng là tiêu chí này hoàn toàn phù hợp với quy 
mô của các đơn vị kinh tế, hiện trạng về hệ thống kế 
toán cũng như các tiêu chí phân loại khoác (như loại 
phòng ốc trụ sở...).

3. Các nguồn dữ liệu

A.- Nguồn hành chính
- Hồ sơ lưu người đăng ký tìm việc (kiểu hồ sơ của 

Cơ quan Việc làm Quốc gia ANPE)
- Hồ sơ tự khai của người lao động (kiểu hồ sơ khai 

tình hình nhân sự của doanh nghiệp DMMO)
- Đăng ký thuế
- Đăng ký bảo hiểm xã hội
- Thông tin đặc thù thu thập qua các dự án (hồ sơ 

khách hàng sử dụng phần mềm IMF...).

B.- Điều tra thống kê 
- Điều tra doanh nghiệp 
- Điều tra dân số 
- Điều tra việc làm
- Các điều tra khác tại hộ gia đình (EBC, LSMS, EDS, 

CWIQ...)
- Điều tra theo cặp (doanh nghiệp/nhân công, điều 

tra khu vực phi chính thức) 
- Phương tiện phù hợp để đánh giá tác động

Thế nào là điều tra tại hộ gia đình?
Để tiến hành và phân tích điều tra thống kê (hộ gia đình) 
cần xác định rõ phương pháp luận được sử dụng:
• cơ sở điều tra lấy mẫu ý kiến (phân tầng, điều tra 

qua nhiều cấp độ, điều tra lấy mẫu theo cụm)
• loại hình điều tra cắt ngang, lặp lại, nhóm - panel, 

nhóm quay vòng



162 Khóa học Tam Đảo 2008

1  Phần mềm DTM có thể được tải miễn phí trên mạng internet (DtmVic: version 4.1 de DTM) với phiên bản tiếng Anh và tiếng 
Pháp (http://ses.telecom-paristech.fr/lebart/). [BT]

2  Lebart L, Marie Piron, Phương pháp khảo sát nhiều chiều và Cling J-P, Razafindrakoto M, Roubaud F, Điều tra các hộ gia đình: 
một công cụ đánh giả để nắm bắt khái niệm khu vực phi chính thức, điều kiện sống của các hộ gia đình và quản lý công 
- Lagrée Stéphane (biên tập), đã dẫn, 11/2008, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, trang 133-155 và trang 243-294 (bản tiếng Việt).  
[BT]

3 Xem bảng thông tin ở cuối chương.

• hình thức điều tra (mặt đối mặt, qua điện thoại, thư, 
tự trả lời qua bảng hỏi)

• đối tượng điều tra: cá nhân, hộ gia đình, khác
• phạm vi địa lý 
• đặc điểm của một mẫu đại diện điều tra xác xuất: 

đảm bảo mỗi cho đơn vị mẫu cơ sở một xác xuất 
bao hàm đã biết hoặc khác 0 ([0,1]): điều tra chọn 
mẫu tự điều chỉnh, hệ số ngoại suy, sai số, khoảng 
tin cậy

• phương thức xử lý dữ liệu: thay thế các đơn vị 
mẫu không trả lời, loại bỏ các dữ liệu thiếu, hậu 
phân tầng. 

4. Hướng suy nghĩ cho việc xây dựng các biến và 
phân tích

Xuất phát từ các hồ sơ dữ liệu VHLSS2004, các biến 
đã được xây dựng hoặc tái mã hóa để xử lý các chủ đề 
sẽ được phân tích:
1. đặc điểm các cá nhân và phương thức gia nhập 

thị trường lao động: theo khu vực thể chế (việc làm 
nông nghiệp, khu vực công, doanh nghiệp tư nhân 
lớn trong nuớc, doanh nghiệp tư nhân nước ngoài, 
“kinh tế hộ gia đình” chính thức và phi chính thức), 
cũng như theo vị thế trong công việc (chủ, lao động 
tự do, làm công ăn luơng, học việc, lao động gia 
đình...);

2. đặc điểm các cá nhân và điều kiện lao động (mức 
thu nhập, bảo hiểm xã hội, việc, độ bấp bênh 
không ổn định của việc làm, số giờ lao động, số 
hoạt động). Mục đích là để phân tích tình hình, đặc 
biệt quan tâm tới vai trò và đặc thù của khu vực phi 
chính thức;

3. đưa ra được các đặc trưng của các “Household 
business” (HB) cũng như những khó khăn mà các 
đơn vị kinh tế này gặp phải, thông qua việc phân 
biệt nhóm các HB của khu vực chính thức (chính 
thức=có đăng ký theo định nghĩa đã nêu ở trên) 
và nhóm các HB của khu vực phi chính thức; việc 
phân biệt này dựa trên các đặc điểm khác nữa 
(ngoài tiêu chí có hay không đăng ký) về đơn vị 
kinh tế và nhân lực (quy mô của đơn vị kinh tế, 
hoạt động, có hay không có người lao động hưởng 
lương, đặc điểm của chủ đơn vị kinh tế (tuổi, kinh 
nghiêm, trình độ học vấn...).

Xem Giới thiệu cuộc điều tra và danh sách các biến ở 
phần phụ lục. 

(Nội dung tách băng)

Ngày học thứ nhất, thứ hai 
14/7
Stéphane Lagrée
Xin chào mừng các bạn học viên tham gia lớp học 
chuyên đề “Thống kê nâng cao ứng dụng trong trường 
hợp của Việt Nam”. Giảng viên của lớp học chuyên đề 
này là Marie Pion và Ludovic Lebart là những người đã 
tham gia giảng dạy năm 2007 cho lớp học chuyên đề 
về các phương pháp khảo sát nhiều chiều với phần 
mềm Data an Text Mining: Visualisation, Inférence 
Classification1. Năm nay, êkíp IRD-DIAL cũng có mặt 
tại đây để cùng kết hợp với hai giảng viên này. Mireille 
Razafindrakoto, Jean-Pierre Cling và François Roubaud 
cũng đã tham gia giảng dạy cho Khóa học Tam Đảo 
năm ngoái trong khuôn khổ lớp chuyên đề về sử dụng 
điều tra các hộ gia đình để phân tích việc làm và khu 
vực phi chính thức2.
Vì thế, năm nay các bạn may mắn có được sự hướng 
dẫn của 5 giảng viên trong một tuần tổ chức lớp học. 
Các bạn có thể học hỏi được nhiều điều về mặt kỹ thuật 
thông qua phần mềm DTM cũng như cách phân tích 
các dữ liệu thống kê về Việt Nam.
 
[François Roubaud]
Chúng tôi rất vui mừng được tham gia khóa học này 
cùng với các bạn và được kết hợp hai lớp học chuyên 
đề của năm ngoái: một về phân tích kinh tế và một về 
phân tích thống kê. Vì thế, lớp học chuyên đề năm nay 
được xem như một khoá học chuyên sâu, củng cố kiến 
thức. Mục tiêu đề ra là từ nay đến cuối tuần tất cả các 
học viên phải có khả năng sử dụng một cách độc lập 
phần mềm DTM và ứng dụng trong công tác nghiên 
cứu của mỗi người. 
Chương trình của tuần này như thế nào? Hôm nay và 
sáng mai, chúng ta sẽ lần lượt nghe các tham luận của 
các nhóm nội dung chuyên đề và các nhóm phương 
pháp luận để có thể ôn lại một số điểm cần thiết. 
Từ chiều ngày mai, các bạn sẽ bắt tay vào công việc 
phân tích các dữ liệu với phần mềm DTM mà các bạn 
đã cài đặt vào máy tính của mình. Trong ba ngày còn 
lại, các bạn sẽ được hướng dẫn về kỹ thuật và thực 
hiện phân tích các số liệu điều tra 2004 VHLSS. 

Phần giới thiệu của các học viên3 
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Phần lớn các bạn đã tham gia vào lớp học chuyên đề 
thống kê năm 2007, một số cũng đã có khả năng phân 
tích khu vực phi chính thức. 
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nhắc lại định nghĩa của 
khu vực phi chính thức đặc biệt là trong trường hợp 
của Việt Nam, sau đó trong phần tiếp theo của buổi 
sáng nay và đầu giờ chiều, chúng ta sẽ ôn lại nội dung 
phân tích dữ liệu với phần trình bày của Marie Piron và 
Ludovic Lebart. Vào cuối buổi chiều, sẽ là phần trình 
bày về điều tra VHLSS và sử dụng kết quả điều tra này 
để phân tích khu vực phi chính thức. 

Mục tiêu và bối cảnh 
Khái niệm phi chính thức, đặc biệt trong kinh tế gắn 
với một vấn đề lớn hơn liên quan đến việc phân tích thị 
trường lao động. Xin được nêu ra đây hai ví dụ cụ thể 
đang đặt ra cho Việt Nam hiện nay. 
Chắc chắn qua báo chí các bạn đã biết về qui định 
cấm bán hàng rong ở 62 tuyến phố của Hà Nội. Đã 
có một chính sách được đưa ra như vậy. Chính sách 
này có liên quan gì đến khu vực phi chính thức, đến 
thị trường lao động; chính sách này có thể kéo theo 
những hệ quả kinh tế gì? Tôi xin nhắc lại với các bạn 
rằng biện pháp này đã được đưa ra sau khi đã được 
thảo luận vì đây là biện pháp sẽ được áp dụng trên 
toàn quốc. 

Phạm Thị Ngọc Trâm
Khu vực phi chính thức không được Nhà nước quan 
tâm chú ý; những người bán hàng rong chiếm lòng 
đường, hè phố, họ bị coi như những nhân tố gây mất 
trật tự. Các nhà hoạch định chính sách không nghĩ đến 
vấn đề việc làm và thu nhập của những người sống nhờ 
vào hoạt động buôn bán này. 

Nguyễn Xuân Hoản
Vấn đề bán hàng rong phải được đánh giá dưới cả hai 
góc độ tích cực và tiêu cực: hoạt động phi chính thức 
này tạo ra không ít việc làm cho những người sống ở 
các địa phương phụ cận với Hà Nội, hàng hóa được 
chào bán với giá rẻ hơn so với phương thức phân phối 
khác như siêu thị chẳng hạn; nhưng các vấn đề về sức 
khỏe cộng đồng được đặt ra vì người ta không thể kiểm 
soát được nguồn gốc sản phẩm. Hơn nữa, sự phát triển 
của hoạt động này đi ngược lại với mong muốn xây 
dựng một thành phố hiện đại. 

[François Roubaud]
Có một mối liên quan giữa những người bán hàng rong 
và khu vực phi chính thức ngay cả khi điều đó không 
được bộc lộ một cách cụ thể. Liệu còn có những đối 
tượng khác cũng tham gia vào khu vực phi chính thức 
không? Có phải tất cả những người bán hàng rong 
đều thuộc về khu vực phi chính thức không?
Từ góc độ chính trị, chúng ta thấy rõ những khía cạnh 
tích cực và tiêu cực. Nhưng liệu có một giải pháp nào 

cho những người bán hàng rong không còn được kinh 
doanh trên đuờng phố nữa không? Nhà nước có đưa 
ra đề xuất gì không? Họ sẽ làm việc ở đâu? Thu nhập 
của những gia đình này sẽ ra sao?
 
Nguyễn Xuân Hoản
Tôi chỉ muốn nói thêm là những người bán hàng rong 
đến từ các tỉnh giáp ranh với Hà Nội. Ở quê nhà, họ có 
đất và có nghề. Nhưng họ rời bỏ quê hương ra thành 
phố với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn. 
Ý tưởng về chính sách này đã được Ủy ban nhân dân 
thành phố Hà Nội đưa ra cách đây năm năm. Vào thời 
điểm đó, một nghiên cứu đã được tiến hành với sự tài 
trợ của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Một trong 
số các giải pháp đã được đưa ra lúc đó là xây chợ để 
tập hợp tất cả những người bán hàng rong lại, giống 
như hình thức chợ trời ở Pháp. Hay chương trình dạy 
nghề cho những người bán hàng rong trước khi đưa họ 
về quê cũng đã được đề xuất. 

[Jean-Pierre Cling]
Tôi xin đề xuất với các bạn vấn đề thứ hai để chúng ta 
cùng suy nghĩ thảo luận về thị trường lao động và khu 
vực phi chính thức. 
Khi xem két quả điều tra các hộ gia đình VHLSS, chúng 
tôi nhận thấy 47% việc làm trong lĩnh vực dệt may tập 
trung ở khu vực nông thôn. Vậy phải phân tích con số 
này như thế nào? Đâu là mối liên quan với khu vực phi 
chính thức? Việc gia nhập WTO có ảnh hưởng gì?
 
Nguyễn Hữu Chí
Điều tra VHLSS cho thấy việc làm ở nông thôn chủ 
yếu tập trung trong lĩnh vực dệt may. Một lượng lớn lao 
động nông thôn được thu hút vào làm việc tại các khu 
công nghiệp. 
Việc Việt Nam gia nhập WTO làm gia tăng cạnh tranh, 
trong khi đó một số mặt hàng nông nghiệp trong nước 
không có khả năng cạnh tranh trước hàng ngoại nhập. 
Người dân nông thôn buộc phải tìm kiếm công việc 
khác, có thể là phi nông nghiệp, vì thế họ tham gia vào 
khu vực phi chính thức. Tình trạng thiếu việc làm gia 
tăng ở khu vực nông thôn, người lao động cũng phải 
tìm cách đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh 
doanh của mình. 

[Jean-Pierre Cling]
Anh Chí đã đưa ra cho chúng ta một giả thuyết: người 
lao động nông thôn làm việc trong lĩnh vực dệt may 
nhưng họ làm công việc này ở thành phố. Cũng có 
thể đưa ra một số giả thuyết khác: ta có thể hình 
dung người lao động nông thôn làm việc trong lĩnh 
vực dệt may nhưng lại trong khu vực phi chính thức, 
chuyên cung ứng hàng hóa cho các doanh nghiệp 
chính thức, cho các khách hàng ở thành phố hay phục 
vụ xuất khẩu; chúng ta cũng có thể nghĩ tới các doanh 
nghiệp dệt may chính thức được xây dựng tại khu vực 
nông thôn. 
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  M C TIÊU

Vi c làm là ngu n thu nh p chính, lao ng là ngu n l c chính c a
ng i nghèo  (y u t  d i dào nh t)

Hi u rõ h n ho t ng c a th  tr ng lao ng
- c i m vi c làm
- Ph ng th c gia nh p th  tr ng lao ng tu  theo c i m
c a các cá th
- i u ki n ho t ng

Xem xét khu v c phi chính th c (r ng h n là « kinh doanh h
gia ình - household business »)

Hi u rõ h n vai trò c a khu v c phi chính th c trong n n kinh
t
Có ch n oán rõ ràng v  nh ng khó kh n mà nh ng ng i

ng u các n v  kinh t  g p ph i (household business) và
khó kh n c a nh ng ng i làm vi c t i ó: yêu c u c thù c a
h i v i các chính sách c a nhà n c

[François Roubaud]
Chúng ta vừa nêu ra hai ví dụ đặc thù của khu vực phi 
chính thức và rộng hơn là của thị trường lao động cũng 
như vai trò của khu vực phi chính thức này. Bây giờ, 
chúng ta hãy xem có thể trả lời được những câu hỏi 
nào khi đề cập tới các vấn đề này. 
Thị trường lao động là một thị trường đặc biệt quan 
trọng vì đó chính là sợi dây truyền tải sự năng 
động của nền kinh tế vĩ mô tới cuộc sống của các 
gia đình.

Phần lớn các cá nhân chỉ có được thu nhập khi tham 
gia vào thị trường lao động mà không có nguồn thu 
nhập nào khác như cho vay vốn, chuyển nhượng. 
Lao động là nguồn thu nhập đầu tiên của các gia đình 
đặc biệt là các gia đinh nghèo. Chính vì vậy cần phải 
hiểu rõ sự vận hành của thị trường lao động, các đặc 
điểm của việc làm cũng như điều kiện lao động của 
người dân và các phương thức tham gia thị trường lao 
động của họ.
Chúng ta quan tâm đến khu vực phi chính thức vì hai lý 
do sau: đây là một phần quan trọng của thị trường lao 
động Việt Nam và khu vực này còn rất ít được biết đến. 
Mục tiêu đầu tiên của nghiên cứu là để phục vụ việc 
lên kế hoạch hay quản lý kinh tế vĩ mô và điều hành 
các chính sách quản lý. Một trong những chỉ số phái 
sinh quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả quản lý kinh 
tế vĩ mô chính là tỉ lệ thất nghiệp. 
Để khái niệm hóa thị trường lao động, chúng ta có thể 
sử dụng một số phạm trù phân tích hàng đầu giúp cơ 
cấu dân số theo nhiều tiêu chí khác nhau: dân số trong 
độ tuổi lao động, dân số có việc làm, thất nghiệp, thiếu 
việc làm. Những phạm trù này giúp xác định và cho 
thấy rõ các đặc trưng cấu trúc của nền kinh tế, đặc 
biệt giúp đánh giá được cầu lao động, tức là số người 
gia nhập thị trường lao động (và các đặc điểm của họ). 
Các phạm trù này cũng có tác dụng điều chỉnh các 
chính sách của Nhà nước như chính sách việc làm, thu 
nhập hay các chính sách xã hội. 

Xin được nêu ra một số ví dụ:
- chính sách việc làm: đưa lao động ra nước ngoài, 

việc làm cho thanh niên và thương binh; 
- chính sách thu nhập hay chính sách xã hội: lương 

tối thiểu, các bậc lương của công chức, các biện 
pháp mở rộng mạng lưới an sinh xã hội. 

Nhiều câu hỏi chính được đặt ra là: Phải giải thích hiện 
tượng thất nghiệp hay thiếu việc làm như thế nào? Liệu 
thị trường lao động có bị phân khúc không (vì một số 
nhóm lao động không thể gia nhập một số phân khúc 
thị trường)? Liệu có sự phân biệt đối xử trên thị trường 
này không, chẳng hạn đối với phụ nữ hay các nhóm 
dân tộc thiểu số? Phải biểu diễn thị trường lao động 
như thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân 
tích thị trường này theo đúng tiêu chuẩn?
 
Khái niệm và định nghĩa
Trước hết, chúng ta bắt đầu với tổng dân số của một 
nước, sau đó chỉ giới hạn ở dân số trong độ tuổi lao 
động – tức là từ 15 tuổi trở lên. Theo đó, chúng ta có 
thể phân ra 3 nhóm: 
- những người trong độ tuổi lao động có việc làm: 

những người đang làm một công việc nào đó;
- những người thất nghiệp: những người chưa có 

việc làm, sẵn sàng nhận một công việc trong thời 
gian sớm nhất và chủ động tìm việc.

Một người chỉ làm việc một tiếng trong vòng một tuần, 
thì không thể được xếp vào nhóm những người thất 
nghiệp; đây là một điều kiện rất chặt chẽ. Định nghĩa 
quốc tế này giải thích tại sao ở nhiều nước đang phát 
triển – nơi người thất nghiệp không được nhận trợ cấp 
thất nghiệp của Cơ quan bảo hiểm xã hội – tỉ lệ thất 
nghiệp rất thấp, ở Việt Nam chẳng hạn tỉ lệ thất nghiệp 
dưới 5%.
Những người trong độ tuổi lao động có việc làm và 
những người thất nghiệp được xem là những bộ phận 
của lực lượng trong độ tuổi lao động. Những người thất 
nghiệp nằm trong lực lượng ở độ tuổi lao động vì họ 

Dân s  làm vi c, vi c làm, th t nghi p, thi u vi c làm:
T i sao l i quan tâm n nh ng ph m trù phân tích này?

5 m c tiêu

• 1.- Ho ch nh k  ho ch kinh t  v  mô hay i u hành các chính sách
• ví d  : t  l  th t nghi p th ng c s  d ng nh  m t ch  s  v  n ng l c

v  mô c a m t qu c gia (tham kh o ô vuông huy n bí : t ng tr ng, l m
phát, th t nghi p, thâm h t)

• 2.- ánh giá cung vi c làm
• nh l ng m t y u t  s n xu t chính c s  d ng  t o ra giá tr  gia

t ng (tham kh o hàm s n xu t : Y=F(K,L))
• 3.- Các chính sách vi c làm
• thúc y hay t o vi c làm
• các chính sách ngành : HIMO, « food for work » (lao ng i l y vi c làm),

trình , c tuy n d ng l i, tín d ng vi mô, ti p c n các y u t u vào,
h p ng giao th u công, các th  ch i u ti t th  tr ng lao ng,... Các
chính sách m c tiêu: ph  n , thanh niên, lao ng không lành ngh , các
dân t c thi u s ...

• Các chính sách v  mô: chính sách t  giá, chính sách thu , chính sách v  c u
• 4. Các chính sách v  thu nh p và các chính sách xã h i
• l ng t i thi u, thang l ng c a công ch c, ti p c n b o hi m xã h i
• 5. Các m c tiêu riêng
• Nghiên c u ho t ng c a th  tr ng lao ng
• i u ch nh cung/c u, cung lao ng, l a ch n khu v c, các hàm l i ích,

phân o n th  tr ng, phân bi t i x , gi m chênh l ch,...
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đang tìm cách gia nhập thị trường lao động, họ có có 
tiềm năng trở thành lực lượng lao động; 
- những người không phải là lực lượng lao động: họ 

không phải là những người lao động có việc làm, 
cũng không phải là người thất nghiệp nhưng vẫn ở 
trong độ tuổi lao động - chẳng hạn như phụ nữ nội 
trợ không đi làm, người đã về hưu.

Khái niệm thiếu việc làm có lẽ phù hợp hơn là chỉ số 
thất nghiệp đối với trường hợp các nước đang phát 
triển, đặc biệt là đối với Việt Nam. 

Thiếu việc làm được cho là tình trạng cung lao động 
– tức là những gì mà các hộ gia đình có thể cung ứng 
trên thị trường lao động – cao hơn so với cầu lao động: 
các doanh nghiệp không cung cấp đủ việc làm theo 
yêu cầu của người dân. 
Người ta phân biệt ba nhân tố thiếu việc làm không 
hoàn toàn có tính chất loại trừ nhau: 
- thất nghiệp: muốn làm việc nhưng không không có 

việc làm nào được tạo ra cho họ;
- thiếu việc làm có thể nhìn thấy: làm việc ít và trái với 

mong muốn của mình; 
- thiếu việc làm không thể nhìn thấy: có sự không 

phù hợp giữa đặc điểm của công việc đang làm và 
trình độ bằng cấp của người lao động – ví dụ điển 
hình là người lái xe tắc xi có bằng bác sĩ.

Đến đây, chúng ta cần phải xác định các đặc điểm của 
việc làm. Chúng ta có 3 phạm trù mô tả chính gồm: 
- ngành hoặc lĩnh vực hoạt động; 
- nghề nghiệp hay vị trí công việc; 
- chức vụ đảm trách.

Tất nhiên, việc làm còn có những đặc trưng khác nữa 
như: thời lượng làm việc, thu nhập nhận được, loại hình 
bảo hiểm xã hội... 
Hiện nay ít nhất các chuyên gia thống kê đã đạt được 
một sự đồng thuận về khu vực phi chính thức. Một định 
nghĩa quốc tế đã được Văn phòng Lao động quốc 
tế (ILO) thông qua: khu vực phi chính thức trước hết 
là một tập hợp các đơn vị kinh tế hay doanh nghiệp 
không có qui chế pháp lý, không tồn tại trên phương 
diện pháp lý ; đó là các doanh nghiệp của các hộ 
gia đình - những thực thể không có tư cách pháp nhân. 
Trong nhóm doanh nghiệp này, người ta phân biệt 
các doanh nghiệp tư nhân chính thức và phi chính 
thức theo tiêu chí quy mô doanh nghiệp hay đăng ký 
kinh doanh.

  Khái ni m & nh ngh a
Các nhóm dân s c nghiên c u : xác nh nh ng nhóm i t ng khó xác

nh biên gi i phân cách

• T ng dân s  lao ng
• Dân s  trong  tu i lao ng (PAT) hay dân s  lao ng ti m n ng

(PPA) : gi i h n tu i
• Dân s  lao ng hay dân s  lao ng xét v  khía c nh kinh t (PEA),

bao g m :
• Nh ng ng i th t nghi p (nh ng ng i này c ng c chia ra thành

nh ng ng i l n u tìm vi c/nh ng ng i ã t ng làm vi c, theo th i
gian th t nghi p, tu i...)

• Dân s  làm vi c th ng xuyên (PAO) : trình , gi i tính, tu i, l nh v c, thu
nh p....

• PAT : gi i h n tu i ph  thu c vào nhi u y u t  (lu t pháp, các t p quán
th c ti n). ó là nhóm dân s  kh  kh  n ng tham gia vào quá trình s n
xu t.

Nhìn chung, gi i h n d i (ví d  15 tu i t i Mexico, nh ng 12 tu i trong i u
tra, t i các n c ang phát tri n [10 tu i, 18 tu i] t i khu v c ô th )

ôi khi, gi i h n trên : <=75 tu i ( an M ch, Ph n Lan, Thu i n), <= 65 tu i
(Malaisia, Ai C p).

HO T NG - VI C LÀM - TH T NGHI P

Thi u vi c làm và nh ng thành ph n c a nó :

• Thi u vi c làm h u hình : làm vi c ít h n 35h ngoài 
mu n

• Thi u vi c làm vô hình : ng i làm vi c thu nh p ít h n
m c l ng t i thi u

• Ng i th t nghi p

 Ba thành ph n này g p thành t  l  thi u vi c làm

Nh ng hình th c phân lo i kinh t  chính
( c áp d ng trong a ph n các cu c i u tra)

• ngành hay l nh v c ho t ng
• ngh  nghi p
• a v  trong công vi c

ngành hay l nh v c ho t ng (CISI : phân lo i qu c t  v  các tiêu chu n
công nghi p. ây là hình th c phân lo i chính  phân lo i t ng
s n ph m qu c n i (GDP). Nó th  hi n nh ng xu h ng l n trong
công nghi p hoá và d ch v  hoá.

ngh  nghi p. Danh m c ngh  nghi p r t phù h p cho phân tích ngu n
nhân l c (CIPS : phân lo i qu c t  v  các ngh  thông d ng).

hai tiêu chí :
• trình  chuyên môn ;
• lo i hình chuyên môn hoá

a v  trong công vi c.  c p  cá th , th  hi n v  trí c a nhân công
trong quy trình s n xu t.  c p  vi mô, ây là ch  s  th  hi n
trình  phát tri n c a c a m t qu c gia, m t vùng, m t l nh v c.
Ví d , t  l  ng i làm công n l ng = s  l ng ng i làm công

n l ng/l c l ng lao ng có vi c làm.
• M  r ng CSP (nhóm xã h i ngh  nghi p)

c i m vi c làm
c i m doanh nghi p

HO T NG - VI C LÀM - TH T NGHI P
Theo T  ch c Lao ng Qu c t , nh ng ng i c coi là ang làm vi c là

nh ng ng i có kh  n ng tham gia vào ho t ng kinh t . Khái ni m ho t
ng c s  d ng d n t  khái ni m kinh t  v  s n xu t theo nh nh

ngh a trong h  th ng tài kho n qu c gia (SNA 93). Nh  v y, « ho t ng
nh m t o ra các s n ph m và d ch v  có tính ch t th ng m i ho c không
có tính ch t th ng m i, c tr  l ng hay tr  công b ng ti n m t ho c
hi n v t (vi c làm có tr  l ng) hay  giúp ho c thu l i cho gia ình (vi c
làm không tr  l ng) ».
c x p vào l c l ng lao ng là nh ng ng i ang làm vi c hay ang

tìm vi c làm. Nh  v y, dân s  lao ng là t ng c a hai nhóm i t ng :
nh ng lao ng ang có vi c làm và nh ng ng i th t nghi p.

• Ng i ang làm vi c là nh ng ng i có vi c làm; vi c làm là m i ho t
ng c th c hi n trong ít nh t m t ti ng và c tr  l ng b ng ti n

m t hay hi n v t trong tu n ó.

• Ng i th t nghi p là nh ng ng i ang i tìm vi c làm. Ng i th t
nghi p là ng i trong  tu i lao ng áp ng ng th i ba (3) i u ki n
sau :

• - không có vi c làm (vi c làm nh c nh ngh a  trên) trong tu n có
liên quan (có th  x p vào i t ng lao ng ang có vi c làm);

• - ang tìm ki m vi c làm (th c s  tìm ki m) ;
• - s n sàng ti p nh n vi c.
• Nh ng ng i không ph i « ang làm vi c » c ng không ph i là « th t

nghi p » c x p vào nhóm « không lao ng ».

HOẠT ĐỘNG - VIỆC LÀM - THẤT NGHIỆP
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Tại sao người ta lại muốn phân biệt doanh nghiệp 
chính thức và phi chính thức? Ở tất cả các nước, bác 
sĩ làm việc tại phòng khám của mình, kiến trúc sư làm 
việc tại văn phòng kiến trúc... đó là các doanh nghiệp 
tư nhân nhưng không ở đâu các doanh nghiệp này bị 
coi là doanh nghiệp không chính thức. Trong trường 
hợp của Việt Nam, vấn đề này chưa từng được nghiên 
cứu sâu, chưa có một định nghĩa chính thức về khu vực 
này. Một trong những kết quả của dự án được chúng 
tôi triển khai cùng với Tổng cục Thống kế (OGS) là đã 
đưa ra được một định nghĩa chính thức cho khu vực phi 
chính thức: đó là tất cả các doanh nghiệp tư nhân (của 
các hộ gia đình) không có đăng ký kinh doanh. 
Tại sao lại chọn định nghĩa này? Định nghĩa phù hợp 
với các định nghĩa quốc tế về khu vực phi chính thức 
và dễ áp dụng vì chỉ phụ thuộc vào một tiêu chí duy 
nhất “có hay không có đăng ký kinh doanh”. Lý lẽ cuối 
cùng giúp hiểu được sự năng động của khu vực phi 
chính thức ở Việt Nam, chúng ta có trong tay những 
cuộc điều tra cho phép đánh giá khu vực này mà 
không biết. Nhờ định nghĩa này mà chúng tôi có thể 
đưa ra những đánh giá nhìn lại quá trình phát triển của 
khu vực phi chính thức này. 

Nguyễn Xuân Hoản
Trong trường hợp cụ thể của Việt Nam, tôi muốn được 
nói rõ là một số hộ gia đình là những doanh nghiệp 
không chính thức nhưng có đăng ký với chính quyền 
xã. Các doanh nghiệp này không được thừa nhận là 
chính thức vì họ không có mã số thuế.
 
[François Roubaud]
Chúng ta không thể thảo luận vấn đề này thêm nữa 
vì nó đã được giải quyết trong khuôn khổ lớp học 
chuyên đề năm 2007. Đến nay đã có một định nghĩa 
chính thức được Tổng cục thống kê công nhận. Một 
số doanh nghiệp có hình thức đăng ký khác như đăng 
ký với chính quyền xã nhưng vẫn là doanh nghiệp phi 
chính thức. Tính chất “phi chính thức” không có nghĩa 
là “không được các cơ quan nhà nước biết đến”. 

[Mireille Razafindrakoto]
Đến đây, tôi xin giới thiệu công việc của chúng ta trong 
buổi học cuối của ngày đầu tiên làm việc. Chúng ta 
sẽ xem xét một cuộc điều tra trên phạm vi toàn quốc. 
Chúng ta sẽ sử dụng một bộ phiếu điều tra tập hợp 
4000 cá thể mà chúng ta sẽ phân loại trong một không 
gian N chiều. 
Chúng tôi đã chuyển cho các bạn ba tài liệu mà chúng 
ta sẽ nghiên cứu trong tuần này (Phụ lục 1): 
- danh sách các biến;
- mô tả ba bộ phiếu điều tra;
- một trích đoạn bảng câu hỏi trong cuộc điều tra 

VHLSS.

• KHU V C PHI CHÍNH TH C

• NGH  QUY T C A ILO V  TH NG KÊ  KHU V C PHI CHÍNH TH C
H i ngh  qu c t  l n th  XIV và XV c a các nhà th ng kê lao ng : công b  ngh

quy t n m 1993.
• KHÁI NI M

• Khu v c phi chính th c có th c mô t  chung là m t t p h p các c  s  s n
xu t hàng hóa hay d ch v  ch  y u  t o ra vi c làm và thu nh p cho nh ng
ng i có liên quan

• Các n v  kinh t  thu c khu v c phi chính th c có c i m c a các doanh
nghi p không có t  cách pháp nhân  nh ã c nh ngh a trong b n s a

i l n th  4 c a H  th ng Tài kho n Qu c gia
• Các ho t ng c a các n v  kinh t  phi chính c ti n hành không nh t

thi t v i m c ích c  tránh n p thu , b o hi m xã h i, hay vi ph m lu t lao
ng c ng nh  các lu t khác hay các quy nh khác c a pháp lu t .

• Khái ni m ho t ng c a khu v c phi chính th c vì v y c n ph i c phân
bi t v i khái ni m ho t ng c a kinh th  che d u hay kinh t  ng m.

nh ngh a cho Vi t Nam,

Tiêu chí c l a ch n :  ng k
Theo ó khu v c phi chính th c c nh ngh a là toàn b  các doanh

nghi p cá th  (« Household Business ») không có ng k .

L  do :
- tiêu chí n gi n,
- liên quan tr c ti p n pháp lu t hi n hành
-cho phép so sánh theo th i gian b ng cách s  d ng các d  li u i u tra
thu th p lo i thông tin này (VHLSS, AHBS, LES).
-  tiêu chí ng k  t ng liên v i quy mô các n v  kinh t , th c hi n k
toán và các tiêu chí giúp phân bi t khác (nh  lo i a ph ng,...)

• KHU V C PHI CHÍNH TH C

Phần cuối của buổi học sáng và đầu buổi chiều do Marie 
Piron hướng dẫn. Phương thức biểu diễn các dữ liệu, phân 
tích nhân tố - thành tố chính. Tiếp đó Ludovic Lebart trình 
bày các ví dụ phân loại và biểu diễn bằng hình ảnh với 
phần mềm DTM. Phần biểu diễn này sẽ cho phép học viên 
làm quen với nhiều chức năng xử lý dữ liệu khác nhau của 
phần mềm này. 
Để nhắc lại và đi sâu vào một số khía cạnh trong chiến lược 
xử lý dữ liệu điều tra, bạn đọc có thể tham khảo thêm tham 
luận: “Phương pháp khảo sát đa chiều” và tham luận khai 
mạc lớp học chuyên đề - phần I với tiêu đề “Cấu trúc dữ liệu 
và chiến lược phân tích”. 

25

Ph n cu i c a bu i h c sáng và u bu i chi u do Marie Piron h ng d n. Ph ng th c

bi u di n các d  li u, phân tích nhân t  - thành t  chính. Ti p theo ó Ludovic Lebart 

trình bày các ví d  phân lo i và bi u di n b ng hình nh v i ph n m m DTM. Ph n bi u

di n này s  cho phép h c viên làm quen v i nhi u ch c n ng x  l  d  li u khác nhau c a

ph n m m này.  

 nh c l i và i sâu vào m t s  khía c nh trong chi n l c x  l  d  li u i u tra, b n

c có th  tham kh o thêm tham lu n : « Ph ng pháp kh o sát nhi u chi u » và tham 

lu n khai m c l p h c chuyên  - ph n I v i tiêu  « Xây d ng c u trúc d  li u và 

chi n l c phân tích ». 

Bi u di n b ng hình nh trên DTM : ph ng pháp g p theo các trung tâm di ng (sáu l p). 

Ph ng pháp này c hi u hi u qu i v i các t p s  dung l ng l n. 

[Mireille Razafindrakoto] 

n ây, tôi xin gi i thi u công vi c c a chúng ta trong bu i h c cu i c a ngày u tiên 

làm vi c. Chúng ta s  xem xét m t cu c i u tra trên ph m vi toàn qu c. Chúng ta s  s

d ng m t b  phi u i u tra t p h p 4000 cá th  mà chúng ta s  phân lo i trong m t không 

gian N chi u. 

Chúng ta ã chuy n chuy n cho các b n  ba tài li u mà chúng ta s  nghiên c u trong tu n

này (Ph  l c 1) : 

danh sách các bi n;

mô t  ba b  phi u i u tra ; 

Biểu diễn bằng hình ảnh trên DTM: phương pháp gộp theo 
các trung tâm di động (sáu lớp). Phương pháp này đặc hiệu hiệu 
quả đối với các tệp số dung lượng lớn.
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Các dữ liệu có thể khai thác
Khi đề cập đến thị trường lao động, có thể huy động 
nhiều nguồn thông tin dữ liệu khác nhau: nguồn hành 
chính hay thông qua các các cuộc điều tra thống kê.

Liên quan đến các phương pháp điều tra thống kê, cần 
chú ý rằng cuộc điều tra phải có tính đại diện cho một 
tổng thể chung. 

Đối tượng nghiên cứu là gì? Chúng ta điều tra các hộ 
gia đình, các cá nhân hay các đơn vị thống kê khác? 
Một điểm quan trọng nữa là cần phải biết phạm vi địa 
lý tiến hành điều tra. 
Cuộc điều tra VHLSS được Tổng cục thống kê tiến 
hành trên các hộ gia đình hai năm một lần. Mục đích 
điều tra là để nắm được thông tin về điều kiện sống và 
dân số Việt Nam. 

Bảng câu hỏi được điều chỉnh hai năm một lần. Chúng 
tôi đã lựa chọn cuộc điều tra năm 2004 vì cuộc điều tra 
năm đó có thêm nội dung về việc làm phi nông nghiệp 
của các hộ gia đình.
Điều tra về nội dung này cho phép chúng tôi thu thập 
được nhiều thông tin về các cơ sở sản xuất phi chính 
thức. Cuộc điều tra này được tiến hành trên 9189 hộ 
gia đình tại 3100 xã. Các gia đình này tạo thành một 
mẫu nghiên cứu có tính chất đại diện cho dân số toàn 
quốc: nông thôn, thành thị cũng như các địa phương. 

Điều quan trọng là phải biết các loại thông tin khác 
nhau để có thể khai thác một cách đúng mức các dữ 
liệu này. Đây là những nội dung được điều tra trong 
bảng hỏi: 

Trong lớp chuyên đề này, chúng ta sẽ xem xét các hộ 
gia đình và các đơn vị kinh tế thuộc kinh tế hộ gia đình 
(Household business)
Trong cuộc điều tra này, thông tin được cấu trúc như 
thế nào?
Phương pháp thứ nhất để nắm bắt thông tin về các hộ 
kinh tế gia đình (“Household Business”) là điều tra trực 
tiếp bắt đầu từ việc thống kê các cơ sở. Cách làm này 
đặt ra vấn đề xác định danh tính của các cơ sở, vì rất 
nhiều trong số đó là phi chính thức nên không dễ nhận 

Các ngu n d  li u
I.- Ngu n hành chính

• H  s  l u ng i ng k  tìm vi c (ki u h  s  c a C  quan Vi c làm
Qu c gia - ANPE)

• H  s  khai báo c a ng i lao ng (ki u h  s  khai tình hình nhân
s  c a doanh nghi p DMMO)

• ng k  thu
• ng k  b o hi m xã h i
• Các thông tin c thù thu th p qua các d  án (h  s  khách hàng

IMF...)

II.- i u tra th ng kê

• i u tra doanh nghi p
• T ng i u tra dân s  (RGPH)
• i u tra vi c làm
• Các cu c i u tra h  gia ình khác (EBC, LSMS, EDS, CWIQ, ...)
• Các cu c i u tra k t h p (doanh nghi p/ng i lao ng, các cu c

i u tra v  khu v c phi chính th c)
• H  th ng ad hoc ánh giá tác ng

Các ph ng pháp i u tra th ng kê
Th  nào là i u tra h  gia ình ?

• Dàn ch n m u (phân t ng, ch n m u nhi u c p, ch n m u theo c m, m u-ch )

• Lo i i u tra : i u tra theo hàng ngang, i u tra l p, nhóm-panel, nhóm quay vòng

• D ng ph ng v n (tr c di n, quan i n tho i, th , t  tr  l i b n h i).

• i t ng i u tra -m c tiêu : cá th , h  gia ình, các n v  khác

• Ph m vi a l

• c i m c a m u i di n i u tra xác su t : m b o cho t ng n v  kinh t  c
s  m t xác su t bao hàm ã bi t và khác 0 ([0,1]) : ch n m u t i u ch nh, h  s
ngo i suy, sai s , kho ng tin c y

• X  l  d  li u : thay th  các n v  không tr  l i, gán các d  li u còn thi u, h u phân
t ng

i u tra VHLSS 2004

Các n i dung i u tra

2002 Chi tiêu và thu nh p (c t lõi - core) + thông tin c  b n v  các m c
khác

2004 Core + t ai và các ho t ng phi nông nghi p (mô- un quay
vòng - rotating module)

2006 Core + Y t  và Giáo d c (rotating module)
2008 Core + M c  d  b  t n th ng + qu n tr

i u tra VHLSS 2004

i v i toàn b  các mô- un : 9189 h  gia ình t i 3 100 xã
M u i di n  c p qu c gia, ô th /nông thôn và 8 vùng

Ch n m u
- L a ch n t  m u ch

M u ch   = m u ng u nhiên c a các vùng th c hi n th ng kê (ZD) c a cu c
i u tra n m 1999)

L a ch n theo ba giai o n
1. Ch n các xã (phân t ng t nh & ô th /nông thôn)
2. Ch n 3 vùng i u tra t i t ng xã
Ch n ng n nhiên v i xác su t t  l  v i quy mô các xã và ZD (quy mô = s
h  gia ình tu  theo cu c i u tra)
3. Ch n các h  gia ình t i các ZD theo danh sách c p nh t các h  gia ình

n v  th ng kê :
Các h  gia ình (và các thành viên trong h ) và các xã
T ng th i u tra : Nh ng ng i c  trú th ng xuyên

i u tra t i th c a :
2 t : tháng 5 và tháng 9 2004
Th i gian ph ng v n : 2,5 ngày i v i b n h i dài (1,5 ngày i v i b n h i

ng n)

Hai chi n l c ch n m u o l ng ho t ng
trong khu v c phi chính th c

Chi n
l c
th  hai

i u tra s  s  kinh 
t  phi chính th c

T ng i u tra
 c  s  kinh t (giàn ch n m u)

Chi n
l c th
nh t

T ng i u
tra

 dân s

i u tra 
h  gia ình v

ho t ng cá th

( n v  tham chi u
 hi n h u: n i )

i u tra 
n v  s n xu t

phi chính th c(giàn ch n m u) ( i u tra l c)

Giai
o n 1

Giai
o n 2



168 Khóa học Tam Đảo 2008

biết: hoạt động sản xuất trong nhà hay bán hàng rong. 
Tôi muốn đưa các bạn trở lại lớp học chuyên đề 3 mà 
chúng ta đã tiến hành năm 2007.
Phương pháp thứ hai là thực hiện ngay một cuộc điều 
tra các hộ gia đình, phỏng vấn các cá nhân về các 
hình thức sản xuất kinh doanh của họ: đặc điểm, địa 
bàn hoạt động, đăng ký kinh doanh... Điều này sẽ cho 
phép xác định danh tính của những người điều hành 
một hoạt động sản xuất kinh doanh phi chính thức. 
Rất tiếc là cuộc điều tra VHLSS không đáp ứng được 
mô hình này vì nó không thu thập được mọi chỉ số trên 
thị trường lao động và không đưa ra được những thông 
tin đặc thù cho phép xác định xem một cá nhân làm việc 
ở một đơn vị kinh tế phi chính thức hay chính thức.
Một trong những nhược điểm của cuộc điều tra này là 
người ta sẽ không biết chính xác ai trong hộ gia đình 
làm việc tại đơn vị kinh tế của hộ gia đình và ai làm 
việc ở ngoài, ai là người làm thuê cho các hộ kinh tế 
gia đình. 

Đây là những nội dung mà chúng tôi đã lựa chọn cho 
lớp học chuyên đề này:

Định dạng và cấu trúc thông tin
Chúng tôi đề xuất 3 hướng suy nghĩ tương đối đơn 
giản để cùng khảo sát thị trường lao động và khu vực 
phi chính thức tại Việt Nam. 

nh d ng và c  c u thông tin

Ba h ng suy lu n

1 - c i m các cá th  và ph ng th c gia nh p th  tr ng lao ng
: tu  theo khu v c th  ch  (vi c làm nông nghi p, khu v c công, các doanh nghi p t
nhân trong n c l n, các doanh nghi p t  nhân n c ngoài, « Household business »
chính th c và phi chính th c, không ho t ng), và theo a v  vi c làm (ch , ng i
lao ng t  làm vi c cho mình, ng i làm công n l ng, ng i h c ngh , ng i lao

ng làm vi c t i gia ình....)

2 - c i m các cá th  và i u ki n lao ng c a h  (m c thu nh p,
b o tr  xã h i,  b p bênh c a công vi c, s  gi  làm vi c, s
l ng các ho t ng)

3 - a ra c các c tr ng c a các « Household business » (HB)
và nh ng khó kh n mà các n v  này g p ph i, thông qua vi c phân
nhóm các HB chính th c (chính th c=có ng k  theo nh ngh a ã nêu  trên) và
các HB phi chính th c d a trên các c i m khác c a n v  kinh t  và nhân công
(quy mô n v  kinh t , ho t ng, có hay không có ng i làm công n l ng, c

i m ch n v  kinh t  (tu i, kinh nghi m, h c v n...)

 BA B  PHI U v i các bi n c l a ch n

i u tra VHLSS 2004

Nh ng h n ch  c a VHLSS

Nhi u i m m nh :
i u tra c p qu c gia, c t  ch c th ng xuyên, bao g m nhi u ch

Nh ng

- Không thích h p  có c nh ng ch  s  v  th  tr ng lao ng

-  tin c y c a các thông tin v  khu v c phi chính th c (s n xu t-kinh
doanh và thu nh p)

- không  c p n nh ng ch  quan tr ng (ngu n g c xu t x
c a nguyên li u, s n ph m làm ra  dành cho ai...),

- c bi t, các c i m nhân công trong khu v c phi chính th c
(ng i làm công n l ng trong khu v c phi chính th c hay
nh ng ng i lao ng không ph i là lao ng trong gia ình
không c xác nh). Ta ch  có các i t ng c l p.

i u tra VHLSS 2004
household

Caract.  Incom

individuals

< 6 years

unempl.

AOP

Prod.un jobs

JOB

i u tra VHLSS 2004

Các mô- un c thù c s  d ng  phân tích

M c 1: Các c i m dân s
M c 2: Giáo d c và ào t o ngh
M c 4: Thu nh p (c ng thêm n i dung Vi c làm và Thu nh p) 4a và  4c

(thu nh p t  các HB)
M c 10: Kinh doanh các ngành khác ngoài nông, lâm, ng  nghi p

M c 10: Kinh doanh các ngành khác ngoài nông, lâm, ng  nghi p
10A. THÔNG TIN V  TH I GIAN, A I M VÀ LAO NG
10B. QUÁ TRÌNH KINH DOANH
10C. THAM GIA CÁC HI P H I VÀ CÁC CÂU L C B  KINH DOANH
10D. TI P XÚC V I CÁC C  QUAN NHÀ N C
10E. CÁC C I M KHÁC
10F. CÁC HO T NG TI N HÀNH TRONG 10 N M G N ÂY
    VÀ B  NG NG TRONG 12 THÁNG G N ÂY

i u tra VHLSS 2004
household

Caract.  Incom

individuals

< 6 years

unempl.

AOP

Prod.un jobs

JOB

i u tra   2 pha
household individuals

< 6 years

unempl.

AOP

Prod.unjobs

JOB

i u tra VHLSS 2004
household

Caract.  Incom

individuals

< 6 years

unempl.

AOP

Prod.un jobs

JOB

i u tra VHLSS 2004
household

Caract.  Incom

individuals

< 6 years

unempl.

AOP

Prod.un jobs

JOB

i u tra VHLSS 2004
household

Caract.  Incom

individuals

< 6 years

unempl.

AOP

Prod.un jobs

JOB

i u tra VHLSS 2004
household

Caract.  Incom

individuals

< 6 years

unempl.

AOP

Prod.un jobs

JOB

i u tra VHLSS 2004
household

Caract.  Incom

individuals

< 6 years

unempl.

AOP

Prod.un jobs

JOB
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Hướng đi thứ nhất là kết nối các đặc điểm của các cá 
nhân với phương thức gia nhập thị trường lao động của 
họ: cá nhân nào sẽ tham gia vào khu vực nào, hướng 
tới công việc nào (tuỳ theo lứa tuổi, trình độ học vấn)? 
Chúng ta cũng sẽ xem xét các điều kiện lao động của 
các cá nhân theo từng khu vực thể chế: đặc biệt là trình 
độ và các đặc điểm của thu nhập gia đình, loại hình 
bảo hiểm xã hội của các cá nhân, tính chất thiếu ổn 
định của công việc. 
Hướng cuối cùng là xác định các đặc điểm của các 
đơn vị kinh tế: chính thức, phi chính thức, các loại khó 
khăn mà doanh nghiệp gặp phải.
Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét các dữ liệu mà chúng tôi 
đã chọn lọc. 
Chúng tôi đã lấy ngẫu nhiên 4000 nhận xét cho mỗi 
bộ phiếu trong ba bộ phiếu điều tra mà chúng ta 
sẽ sử dụng; như vậy, chúng ta sẽ tiến hành nghiên 
cứu các bộ phiếu điều tra được lấy từ cuộc điều tra 
VHLSS 2004. 
 
Bộ phiếu thứ nhất
Bộ phiếu đầu tiên trong ba bộ phiếu coi các hộ gia 
đình là một đơn vị thống kê. 36 biến được đưa ra, 
trong đó 19 biến danh nghĩa định tính và 17 biến liên 
tục định lượng (xem Phụ lục 1). Các dữ liệu có được từ 
cuộc điều tra đã được phân loại một lần nhưng vẫn cần 
được tiếp tục sắp xếp phân loại nữa để chọn ra những 
biến cần thiết nhất và tập hợp thông tin theo chủ đề 
nhằm có được những chỉ số dễ diễn giải hơn.
Tập hợp biến đầu tiên liên quan đến các đặc điểm của 
chủ hộ: giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân, nơi ở, trình 
độ học vấn, khu vực thể chế và loại công việc, dân 
tộc... Tiếp đến, chúng ta có thông tin về các loại thu 
nhập: thu nhập từ lương, thu nhập từ các đơn vị kinh tế 
phi chính thức và chính thức, thu nhập từ nông nghiệp, 
cổ tức, các khoản tiền chuyển giao của các tổ chức 
nhà nước, tư nhân, tiền từ nước ngoài, thu nhập từ đất 
đai, tổng thu nhập... Các biến có khi bị lặp lại hai lần, 
do đó cần hệ thống hoá lại các dữ liệu. 
– Để minh họa, chúng tôi xin đưa ra một số bình 

luận được rút ra từ việc phân tích các biến này. 
Nếu chúng ta quan sát việc phát sinh thu nhập của 
các gia đình tùy theo tình trạng nghèo hay giàu: 
80% thu nhập là từ lương (khu vực chính thức hay 
phi chính thức), từ các đơn vị kinh tế (chính thức 
hay phi chính thức) hay từ sản xuất nông nghiệp. 
Các khoản chuyển tiền không đáng kể, trừ thu 
nhập từ tiền chuyển từ nước ngoài về.

Bộ phiếu thứ hai
Chúng ta sẽ chuyển sang bộ phiếu điều tra thứ 2: 
SEM04 (xem Phụ lục 1). Chúng tôi lấy các biến là các 
cá nhân trong độ tuổi lao động có việc làm. Đối với 
4000 cá nhân này, chúng ta có các thông tin về các 
đặc điểm của gia đình họ, về bản thân họ và công việc 
của họ với 72 biến. 
Chúng ta có ở đây các thông tin về gia đình như: nơi 
ở, quy mô gia đình, các khoản chi tiêu dùng ngoài tiền 
ăn, các khoản chi cho ăn uống và ngoài ăn uống nói 
chung, những thông tin này cho phép biết được mức 
thu nhập chung, xác định các nhóm 20% gia đình từ 
giàu đến nghèo để định dạng các gia đình nghèo nhất 
và giàu nhất.
Chúng ta có các thông tin sau về các cá nhân: giới 
tính, tuổi, quan hệ với chủ hộ, tình trạng hôn nhân, 
trình độ học vấn (theo lớp),... Chúng ta cũng có các 
thông tin về loại việc làm của các cá nhân: thời gian 
làm việc mỗi tháng, mỗi ngày, loại thu nhập, số lượng 
hoạt động tham gia, khu vực thể chế, loại công việc 
(làm công ăn lương, tự do), sản xuất nông nghiệp hay 
phi nông nghiệp
Tôi muốn trình bày ở đây một bảng tóm tắt để các bạn 
có thể hình dung các khu vực thể chế khác nhau và 
tầm quan trọng của mỗi khu vực ở Việt Nam dựa trên 
những kết quả sơ bộ của cuộc điều tra việc làm “LES” 
do Tổng cục thống kê tiến hành năm 2007.

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%T ng s

0,3%0,4%0,2%0,1%0,2%0,4%Thu nh p t t

0,4%0,6%0,2%0,2%0,0%0,1%Thu nh  t  cho thuê nhà

4,2%7,1%2,4%1,5%0,4%0,3%Thu nh p t  ti n chuy n t  n c
ngoài

9,1%9,4%8,1%8,3%8,8%13,0%Thu nh p t  ti n chuy n trong
n c

5,1%4,0%6,2%5,7%5,8%7,4%Thu nh p t  các t  ch c xã h i

2,3%3,6%1,3%0,9%0,7%0,7%Thu nh p t  c  t c

78,6%74,9%81,5%83,3%84,0%78,1%T ng: thu nh p t  vi c làm

25,8%15,3%28,9%36,2%43,0%47,3%Thu nh p t  nông nghi p

9,9%16,0%5,8%4,5%1,6%1,2%income of formal PU

20,8%27,5%21,3%13,3%7,5%3,3%formal wage income

12,3%11,2%14,9%13,6%11,8%8,3%income of informal PU

9,9%4,9%10,6%15,6%20,1%18,0%informal wage income

T ng sNg  v  phân
V

Ng  v  phân
IV

Ng  v  phân
III

Ng  v  phân
II

Ng  v  phân
I

C u trúc thu nh p  %

Ngu n: own estimates based on VHLSS 2004

VIETNAM 2004

C u trúc thu nh p theo ngu n và ng  v  phân, c p  qu c gia, 2004
Thu nh p t  vi c làm là ngu n thu nh p chính  Vi t Nam

ViVi cc làm trong khu v làm trong khu v cc phiphi chính thchính th cc :
ng u v  cung c p vi c làm phi nông nghi p

(cao g p 3 l n so v i h  SXKD chính th c)
Số lượng việc làm phân theo khu vực thể chế ở Việt Nam năm 2007

Việc làm chính  Việc làm thứ hai  Việc làm chính và thứ
hai 

Khu vực  Số lượng
(triệu)  

Tỷ lệ
(%)  

Số lượng
(triệu)  

Tỷ lệ
(%)  

Số lượng
(triệu)  

Tỷ lệ
(%) 

Khu vực Nhà nước  4,954  10,7% 0,186  2,2% 5,140 9,4% 
Doanh nghiệp nước ngoài  0,908  2,0% 0,006  0,1% 0,914 1,7% 
Doanh nghiệp trong nước  2,646  5,7% 0,089  1,1% 2,735 5,0% 
Hộ SXKD cá thể chí nh thức  3,584  7,8% 0,151  1,8% 3,735 6,8% 
Hộ SXKD cá thể phi chính 
thức  10,866  23,5% 1,548  18,4% 12,413 22,7% 
Khu vực nông nghiệp 23,118  50,0% 6,428  76,3% 29,546 54,1%  
Không xác định  0,136  0,3% 0,016  0,2% 0,153 0,3% 
Tổng  46,211  100.0% 8,425  100.0% 54,636 100.0%
Tổng (trừ KV nông nghiệp)* 22, 957  47,3% 1,981  78,1% 24,938  49,8% 
Tổng (tư nhân phi nông 
nghiệp )* 18,003  60,4% 1,794  86,2% 19,798  62,7% 

Ngu n: i u tra Lao ng và Vi c làm 2007, TCTK; Theo tính toán c a các tác gi .
*: C t t  l  trong t ng lo i vi c làm (chính và th  hai) t ng ng v i t  l  % KV phi
chính th c trên t ng s .
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Bảng tóm tắt này phân biệt khu vực nhà nước, khu 
vực doanh nghiệp tư nhân trong nước và đầu tư nước 
ngoài, các hộ kinh tế gia đình chính thức và phi chính 
thức, khu vực nông nghiệp. Nếu chúng ta chỉ quan 
tâm đến đóng góp của khu vực phi chính thức (trên 
cơ sở xem xét việc làm chính của các cá nhân) thì khu 
vực này tạo ra khoảng 50% việc làm phi nông nghiệp 
ở Việt Nam. 
 
Bộ phiếu thứ ba
Bộ phiếu thứ ba bao gồm 111 biến số và liên quan 
đến các đơn vị kinh tế. 80 biến mang tính chất định tính 
và 20 biến liên tục. Những thông tin nào được lưu giữ 
trong bộ phiếu điều tra này:
- những đặc điểm chung của các cơ sở SXKD;
- kết quả sản xuất kinh doanh ; sự tham gia vào các 

hiệp hội, mạng lưới...; 
- các phương tiệp truy cập thông tin;
- các khó khăn gặp phải. 
Những đặc điểm nào được xem xét? Đó có phải là 
những đơn vị kinh tế phi chính thức hay không? Các 
ngành sản xuất kinh doanh nào? Các gia đình đã học 
nghề này như thế nào? Hoạt động sản xuất kinh doanh 
bắt đầu từ bao giờ? 
Chúng ta có các biến kinh tế như: tổng quỹ tiền lương, 
giá trị gia tăng, doanh thu. Các biến được hệ thống 
hoá, mã hoá (theo từng lớp) để sử dụng các phân tích 
đa tương ứng (ACM). Chúng ta cũng có các thông tin 
về nơi bán các sản phẩm của các hộ sản xuất kinh 
doanh: chợ tại xã, ngoài xã và xuất khẩu. 
Ví dụ cuối cùng về thông tin có thể khai thác: một biến 
định tính cho phép chúng ta thấy được cách nhìn nhận 
của các chủ hộ SXKD về biến động của thu nhập từ 
hai năm trở lại đây. 
Để kết thúc ngày học đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau 
xem kết quả của một cuộc điều tra về các hộ SXKD phi 
chính thức và chính thức được Tổng cục thông kê thực 
hiện tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2007. Cuộc điều tra 
này phân loại các đơn vị kinh tế theo ngành nghề: chế 
biến, thương mại và dịch vụ. Các đơn vị thuộc lĩnh vực 
chế biến có quy mô lớn hơn nhưng số lượng các đơn vị 
này ít. 40% hoạt động của các đơn vị kinh tế phi chính 
thức không được thực hiện tại một trụ sở nghề nghiệp 
(bán rong hay tại các chợ).

[François Roubaud]
Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu các dữ liệu: 
đề nghị các bạn xem bảng câu hỏi điều tra để có thể 
hiểu rõ các biến khác nhau.

Stéphane Lagrée
Tối nay, các bạn sẽ xem ba bộ phim tài liệu dân tộc học 
của Georges Condominas. Đây là những bộ phim ngắn 
giới thiệu các công trình nghiên cứu đầu tiên của nhà 
dân tộc học tại khu vực Tây Nguyên Việt Nam: 
• “Sarluk, các công trình và cuộc sống hàng ngày 

của một bản người Mnông, Việt Nam” (1984) ; 
• “Xa lạ là chuyện thường ngày” của đạo diễn Jean 

Lallier (1996) 
• “Tạm biệt Việt Nam” của đạo diễn Pierre Chappat 

(2006).
 

Ngày thứ hai, thứ ba 15.7
Phân tích dữ liệu
[Jean-Pierre Cling]
Sau ngày làm việc hôm qua, các bạn có câu hỏi gì 
không, đặc biệt là liên quan đến phần giới thiệu các dữ 
liệu của Mireille? Dường như là các bạn đã quen với tất 
cả cá biến được đưa ra. 
Chương trình của ngày làm việc hôm nay sẽ xoay 
quanh các nội dung sau: 
- nửa đầu của buổi sáng sẽ dành để nghiên cứu 

“cách thức phân tích các dữ liệu”;
- sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho các bạn các dữ liệu 

để các bạn có thể tự mình phân tích trên máy tính 
cá nhân. 

Hôm qua, các bạn đã nghe giới thiệu về các kỹ thuật 
phân tích dữ liệu – phân tích thành tố chính, kỹ thuật 
phân loại... – và một số kết quả thống kê từ cuộc điều 
tra VHLSS về Việt Nam. Bây giờ, chúng ta quan tâm đến 
các câu hỏi để nghiên cứu ba bộ phiếu điều tra về: các 
hộ gia đình, những người trong độ tuổi lao động có 
việc làm và các đơn vị kinh tế.
 
Chúng tôi đề nghị các bạn chia thành nhóm hai hoặc 
ba người và cùng suy nghĩ về những điều mà các bạn 
muốn phân tích: Những câu hỏi nào cần được đặt ra? 
Các giả thuyết nghiên cứu như thế nào? Hiện đã có 
những nhóm hộ gia đình nào rồi, cần phải phân nhóm 
theo cách nào khác nữa? Những biến tích cực và bổ 
sung nào cần được xem xét? 
Ví dụ: Trong ngày hôm qua, chúng ta đã đề cập đến 
khu vực phi chính thức. Phải phân tích các đặc điểm 
của khu vực này dựa trên cơ sở ba bộ phiếu điều tra và 
kỹ thuật được trình bày như thế nào.
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Các học viên thảo luận theo nhóm trong vòng nửa tiếng với sự trợ giúp của các giáo viên theo định hướng chung là các 
câu hỏi sau:
1- Giả thuyết nào?
2- Đối tượng tham chiếu nào? 
3- Phương pháp nào (phân tích theo thành phần chính ACP, phân tích đa tương ứng ACM)? 
4- Các biến số nào (tích cực, bổ sung)? 
5- Kết quả mong đợi là gì? 
Các nhóm tự đề xuất các ví dụ phân tích trong khuôn khổ đã đề ra

Đối tượng 
phân tích

Giả thuyết/ Kết quả
mong đợi

Đối tượng 
tham chiếu

Phương 
pháp

Các biến 

Nhóm 1 Thu nhập từ lao 
động 

Thu nhập ở thành thị cao hơn; 
những người làm việc trong 
khu vực nhà nước được trả 
lương cao hơn.

Các cá nhân/ 
dân số trong độ 
tuổi lao động có 
việc làm

ACM Tích cực: thu nhập từ lao động, 
vùng, thành thị nông thôn

Bổ sung: giới tính, tuổi, khu vực thể 
chế

Nhóm 2 Kinh tế hộ gia 
đình và đô thị 
hóa

Đặc điểm của hoạt động xuất 
khẩu lao động ra nước ngoài

8 vùng kinh tế 
của Việt Nam

ACP Tích cực: thu nhập từ lao động, thu 
nhập của các sơ sở SXKD chính 
thức, cổ tức, thu nhập từ các khoản 
tiền chuyển, thu nhập từ đất đai

Bổ sung: giới tính của chủ hộ, quy 
mô hộ gia đình, vùng

Nhóm 3 Thu nhập từ lao 
động 

Những người lao động trong 
khu vực chính thức được trả 
lương cao hơn; trình độ học 
vấn của chủ hộ ảnh hưởng 
đến mức thu nhập của gia 
đình 

Các hộ gia đình ACP Tích cực : khu vực thể chế, tổng thu 
nhập của hộ gia đình, loại việc làm, 
loại thu nhập

Bổ sung: nông thôn, thành thị, quy 
mô hộ gia đình

Nhóm 4 Thị trường lao 
động và khu 
vực phi chính 
thức 

Những người làm việc trong 
khu vực phi chính thức đa 
phần là phụ nữ? Trình độ học 
vấn và thu nhập thấp? 

Những người 
trong độ tuổi lao 
động có việc 
làm 

ACM Tích cực: các biến được mã hoá lại 
từ 64 đến 92 (học vấn, tuổi, khu vực 
thể chế, thời gian công tác), đặc 
điểm của các cá nhân và hộ gia đình

Bổ sung: 

Nhóm 5 Việc làm phi 
nông nghiệp 

Việc làm phi nông nghiệp 
chính thức mang lại thu nhập 
cao hơn so với việc làm phi 
nông nghiệp phi chính thức, 
các gia đình đa phần tập trung 
ở thành thị, nhiều phụ nữ và 
có trình độ học vấn thấp. 

Các hộ gia đình ACM và 
ACP

Tích cực : giới tính, tuổi, hộ gia đình 
nông thôn, thành thị, mức thu nhập, 
loại việc làm, khu vực thể chế

Bổ sung: 

Nhóm 6 Thu nhập của 
các đơn vị 
kinh tế gia đình 
(« Household 
Business ») 

Thu nhập của các cơ sở SXKD 
phi chính thức thay đổi tuỳ 
theo lĩnh vực hoạt động, khu 
vực nông thôn hay thành thị. 

Các hộ gia đình 
phi nông nghiệp 

AC Tích cực : doanh số, lợi nhuận, 
ngành hay lĩnh vực hoạt động, địa 
bàn hoạt động

Bổ sung: thuế, khó khăn gặp phải, 
trình độ học vấn, chính trị

Các tiêu thức phân tích và các phương pháp tiếp cận được các nhóm đề xuất
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Đối tượng 
phân tích

Giả thuyết/ Kết quả
mong đợi

Đối tượng 
tham chiếu

Phương 
pháp

Các biến 

Nhóm 7 Thu nhập của 
các hộ gia 
đình trên khắp 
Việt Nam 

Đô thị hóa tại các thành phố 
lớn trong nước cho phép cải 
thiện thu nhập. 

Các hộ gia đình ACP Tích cực : loại thu nhập (lương, cho 
thuê nhà đất)

Bổ sung : giới tính, nghề nghiệp 

Nhóm 8 Khó khăn trong 
phát triển các 
sơ sở SXKD

Khó khăn mà các cơ sở SXKD 
(tham nhũng, đăng ký kinh 
doanh) gây ảnh hưởng nhiều 
hơn trong khu vực phi chính 
so với khu vực chính thức. 

Cơ sở SXKD ACM Tích cực : tham nhũng, đăng ký kinh 
doanh, lựa chọn lĩnh vực hoạt động, 
cơ sở SXKD chính thức hay phi chính 
thức

Bổ sung : lĩnh vực hoạt động, địa 
phương, trình độ tay nghề và học vấn 

[François Roubaud]
Chúng ta đã nghe tất cả các đề xuất của các nhóm; 
bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về các câu hỏi và vấn 
đề đặt ra từ đây. 

[Marie Piron]
Tôi xin được nêu rõ hai điểm. Trước hết, khi chúng ta đề 
cập đến việc phân tích thu nhập (ACM) thì phải nhớ rằng 
chúng ta sẽ xem xét thu nhập được phân tách thành các 
lớp. Thứ hai, cần phải lập luận theo các biến được tập 
hợp theo chủ đề. Các biến tích cực được đề xuất ở đây 
theo tôi có lẽ hơi tản mạn, thiếu sự thống nhất. 

[François Roubaud]
Tôi xin được bổ sung một vài nhận xét chung tiếp theo 
lời của Marie. Nhìn chung, các bạn đã hiểu được ý 
nghĩa của phương pháp phân tích. Các chủ đề mà các 
bạn lựa chọn có sự giao thoa với các chủ đề mà lẽ ra 
chúng tôi đã chọn. Tất nhiên, sự lựa chọn của các bạn 
không hoàn toàn tự do vì các bạn phải cung cấp tập 
hợp các biến theo từng loại đối tượng.  
Một trong số các bước phải tiến hành trước khi bắt đầu 
phân tích đó là phải xác định các không gian chủ đề 
đảm bảo sự thống nhất nội tại. 
- Xin lấy ví dụ của nhóm 1 là nhóm đề xuất phân tích 

thu nhập. Các biến tích cực gồm các thu nhập, 
vùng và sự phân loại theo nhóm thành thị/nông 
thôn; các biến bổ sung là các đặc điểm của các cá 
nhân và hộ gia đình. Chúng ta có thể tự đặt câu hỏi 
là tại sao không xoá bỏ không gian giới hạn đối với 
các thu nhập và biểu diễn các đặc điểm khác bằng 
các biến bổ sung (vị trí địa lý của các cá nhân, giới 
tính, học vấn…) 

Việc phân tích nhân tố có lợi ích gì? Nó cho phép tính 
đến tính đa chiều của các biến mà chúng ta có. Tuy 
nhiên trong một số trường hợp, các giả thuyết đặt ra 
lại đơn chiều.
- Nhóm 3 muốn thử nghiệm giả thuyết đơn giản: Thu 

nhập trong các doanh nghiệp chính thức có cao 
hơn so với thu nhập trong các doanh nghiệp phi 

chính thức không? Đây là một giả thuyết về một 
biến trong đó người ta so sánh hai thành tố của 
tổng thể chung; như vậy chúng ta không còn ở 
trong một không gian đa chiều nữa.

Hãy đảm bảo sự thích hợp giữa các câu hỏi, phương 
pháp, các biến sử dụng và các dữ liệu sẵn có.
- Nhóm 7 quan tâm đến quá trình chuyển đổi, đô thị 

hoá trong nền kinh tế Việt Nam. Vấn đề kiểu này 
đặt ra cùng với thời gian. Nếu chúng ta có nhiều 
cuộc điều tra, giả thuyết đặt ra ra là hoàn toàn 
chính đáng. Tuy nhiên, trường hợp của chúng ta 
lại khác.

Sự không thích hợp giữa các giả thuyết và đối tượng 
tham chiếu 
- Nhóm 2 đề nghị thực hiện một nghiên cứu trong 

đó đối tượng tham chiếu là tập hợp 8 vùng địa lý. 
Tại sao lại không sử dụng các dữ liệu cá nhân và 
các hộ gia đình khi mà tiềm năng phân tích các dữ 
liệu rất phong phú (thay vì chỉ giới hạn trong phân 
tích các vùng kinh tế)?

- Nhóm 5 quan tâm đến sự khác biệt giữa việc làm 
phi nông nghiệp chính thức và phi chính thức 
trong khi đối tượng tham chiếu là hộ gia đình. 
Nói đến việc làm là người ta nghĩ ngay đến dân số 
trong độ tuổi lao động có việc làm. Mối quan hệ 
giữa việc làm với các hộ gia đình gián tiếp hơn, vì 
thế sẽ khó kiểm nghiệm được giả thuyết. 

Về phương diện phương pháp, không nhóm nào nêu 
ra phương pháp phân loại. 
Hai nhận xét có ý nghĩa kết luận: 1/ nhiều người trong 
số các bạn đặt ra những vấn đề mang tính quan hệ 
nhân quả trong khi phân tích các dữ liệu không bao 
giờ cho phép nói “sự kiện A kéo theo sự kiện B”. 
Không có giả thuyết mang tính nhân quả ; 2/ Thông 
thường, những người theo quan điểm định lượng, đặc 
điểm là các nhà kinh tế, thường có xu hướng cho rằng 
cơ sở, tức là các biến tích cực phải bao gồm các các 
biến cơ bản, khách quan (thu nhập, việc làm). Nhưng 
ta cũng có thể biểu diễn các biến cơ bản như các biến 
bổ sung. 
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[Marie Piron]
Các phương pháp phân tích nhân tố và phân loại hoàn 
toàn có thể bổ sung cho nhau, phần mền DTM tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự kết hợp hai phương pháp 
trên. Phân tích nhân tố giúp cấu trúc thông tin, còn 
phân loại giúp đọc các kết quả trên cơ sở tổng hợp 
toàn bộ các nhân tố. 

[Mireille Razafindrakoto]
Bước tiếp theo là cùng nhau xem xét từng dự án được 
đề xuất. Mục đích là xem xem phương pháp lựa chọn 
có phù hợp với kết quả mong đợi không, các biến 
lựa chọn có thích đáng không. Chúng ta sẽ cố gắng 
cùng nhau suy nghĩ để cải thiện các đề xuất của các 
nhóm.

Đối tượng 
phân tích

Giả thuyết/kết quả mong đợi Đối tượng tham 
chiếu

Phương 
pháp

Các biến

Nhóm 
1

Thu nhập từ 
lao động

Thu nhập ở thành thị cao hơn; 
những người làm việc trong khu 
vực nhà nước được trả lương 
cao hơn

Các cá nhân/ dân 
số trong độ tuổi lao 
động có việc làm

(lao động hưởng 
lương)?

ACM Tích cực: thu nhập từ lao động, những 
đặc điểm khác của việc làm 

Bổ sung: giới tính, tuổi, khu vực thể 
chế, vùng, thành thị nông thôn

Nhóm 
2

Kinh tế hộ gia 
đình và đô thị 
hóa

Đặc điểm của hoạt động xuất 
khẩu lao động ra nước ngoài 

8 vùng kinh tế của 
Việt Nam.

Các hộ gia đình

ACP Tích cực: thu nhập từ lao động, thu 
nhập của các sơ sở SXKD chính thức, 
cổ tức, thu nhập từ các khoản tiền 
chuyển giao (từ khu vực thể chế và/
hoặc nước ngoài), thu nhập từ đất đai

Bổ sung: giới tính của chủ hộ, quy mô 
hộ gia đình, vùng

Nhóm 
3

Thu nhập từ 
lao động 

Các hộ gia đình có thu nhập cao 
hơn khi chủ hộ làm việc trong  
khu vực chính thức; trình độ học 
vấn của chủ hộ ảnh hưởng đến 
mức thu nhập của gia đình

Các  hộ gia đình ACP Tích cực: khu vực thể chế, tổng thu 
nhập của các hộ gia đình, loại việc làm, 
loại thu nhập

Bổ sung: nông thôn, thành thị, quy mô 
hộ gia đình, khu vực thể chế

Nhóm 
4

Thị trường lao 
động và khu 
vực phi chính 
thức 

Những người làm việc trong khu 
vực phi chính thức đa phần là 
phụ nữ? Trình độ học vấn và thu 
nhập thấp? 

Những người trong 
độ tuổi lao động có 
việc làm 

ACM Tích cực: các biến đặc trưng cho việc 
làm (thu nhập, thời gian làm việc), khu 
vực thể chế

Bổ sung: đặc điểm của các cá nhân và 
các hộ gia đình.

Nhóm 
5

Việc làm phi 
nông nghiệp 

Việc làm phi nông nghiệp chính 
thức được có thu nhập cao hơn 
so với việc làm phi nông nghiệp 
phi chính thức. Các chủ hộ trong 
khu vực phi chính thức thường ở 
thành thị, là phụ nữ và có trình 
độ học vấn thấp

Các hộ gia đình ACM và 
ACP

Tích cực: mức thu nhập

Bổ sung: giới tính, khu vực thể chế 
của chủ hộ, hộ gia đình nông thôn, 
thành thị 

Các tiêu thức phân tích có thể chấp nhận và các phương pháp tiếp cận (sau khi chỉnh sửa) 

Trong thời gian còn lại của buổi học, các nhóm sẽ thảo 
luận với nhau về sự thích hợp của những lựa chọn. Dưới 
sự hướng dẫn của các giáo viên, các học viên sẽ tự chỉnh 
sửa sao cho phù hợp.
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[François Roubaud]
Đến đây, các bạn đã có trong tay phần mềm DTM và 
các bạn cũng đã bắt đầu khảo sát thống kê mô tả dữ 
liệu của 3 bộ phiếu điều tra. Ngày mai, chúng ta sẽ 
chuyển sang nội dung phân tích nhân tố, công việc 
đầu tiên chúng ta sẽ làm là áp dụng phương pháp 
phân tích theo thành phần chính để phân tích thu nhập 
và các hộ gia đình. 
 

Ngày thứ ba, thứ tư 16.7
Phân tích dữ liệu (tiếp)
[François Roubaud]
Công việc mà các bạn sắp thực hiện cho đến nay sẽ 
ngày trở nên quan trọng: mục tiêu của lớp học chuyên 
đề này là để các bạn làm quen với các phương pháp 
và những ứng dụng của chúng. 
Sáng nay, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc áp dụng 
các phương pháp. Trước tiên, phương pháp phân tích 
đơn giản nhất mà đa số các bạn đã lựa chọn ngay 
từ đầu hay sau khi hiệu chỉnh: Phương pháp thành 
phần chính (ACP) và các phương pháp phân loại phái 
sinh trên không gian của toàn bộ thu nhập các hộ 
gia đình. 
Tệp thông tin về hộ gia đình thông qua các biến cung 
cấp thông tin chi tiết về thu nhập của từng hộ gia đình; 
theo từng nguồn thu nhập, chúng ta có tất cả mức thu 
nhập từ:

- lao động, 
- làm công ăn lương,
- các đơn vị kinh tế phi nông nghiệp,
- các hoạt động nông nghiệp,
Cũng như các thu nhập không liên quan đến việc làm:
- khoản tiền chuyển giao từ nhà nước,
- thu nhập từ đất đai (cho thuê đất),
- thu nhập từ cổ tức,
- thu nhập từ việc cho thuê tài sản,
- thu nhập nhờ tiền chuyển giao giữa các hộ gia đình 

(quốc gia và quốc tế).
Chúng ta sẽ nghiên cứu không gian thu nhập: không 
gian thu nhập của các hộ gia đình theo các thành 
phần. Chúng ta sẽ áp dụng phương pháp ACP để 
phân tích thu nhập bình quân đầu người: chúng ta đã 
tính thu nhập bình quân bằng cách chia thu nhập cho 
số lượng thành viên trong hộ gia đình. 
Trước khi bắt đầu, chúng tôi đề nghị các bạn thực hiện 
giai đoạn đầu tiên: sau khi xác định được không gian 
mà các bạn sẽ nghiên cứu, cần phải xem xem cơ cấu 
thu nhập ở cấp độ quốc gia đối với các hộ gia đình thể 
hiện như thế nào. Câu hỏi được đặt ra là: Ta mong đợi 
cơ cấu thu nhập thể hiện như thế nào? 
Chúng ta sẽ tiến hành phân tích thành phần chính đối 
với các biến liên tục – thu nhập bình quân theo từng 
nguồn thu nhập -, chúng ta sẽ chiếu với tư cách là biến 
bổ sung tất cả những biến trong thông tin. Không gian 
vừa được tạo ra giống cái gì? Chúng ta sẽ thu được gì 
trên trục 1 hoặc trục 2? Đâu là mối tương quan giữa 
chúng? Những biến bổ sung sẽ được chiếu vào đâu 
trên không gian này (ví dụ như trình độ học vấn của 
chủ hộ)?

Nhóm 
6

Thu nhập của 
các hộ SXKD 
(“Household 
Business”) 

Thu nhập của các cơ sở SXKD 
phi chính thức thay đổi tuỳ theo 
lĩnh vực hoạt động, khu vực 
nông thôn hay thành thị

Các hộ gia đình phi 
nông nghiệp 

Các cơ sở SXKD 
hay “Household 
Business”

ACM 
hoặc 
ACP 

(với các 
biến đã 
số hóa) 

Tích cực: doanh số, lợi nhuận, ngành 
hay lĩnh vực hoạt động, địa bàn hoạt 
động

Bổ sung: thuế, khó khăn gặp phải, trình 
độ học vấn, chính trị. 

Nhóm 
7

Thu nhập 
của các 
hộ gia đình 
trên khắp 
Việt Nam 

Đô thị hóa tại các thành phố lớn 
trong nước cho phép cải thiện 
thu nhập

Các hộ gia đình ACP Tích cực: loại thu nhập (lương, cho thuê 
nhà đất)

Bổ sung: giới tính, vùng, thành thị/nông 
thôn. 

Nhóm 
8

Khó khăn 
trong phát 
triển các sơ 
sở SXKD 

Khó khăn mà các đơn vị kinh 
tế gặp phải (tham nhũng, đăng 
ký kinh doanh) gây ảnh hưởng 
nhiều hơn trong khu vực phi 
chính so với khu vực chính thức.

Cơ sở SXKD ACM Tích cực : tham nhũng, đăng ký kinh 
doanh, khó khăn khác, lựa chọn lĩnh 
vực hoạt động, cơ sở SXKD chính thức 
hay phi chính thức

Bổ sung : lĩnh vực hoạt động, phi chính 
thức/chính thức, VA, EBE, qui mô, địa 
phương, trình độ tay nghề và học vấn 

Buổi chiều là thời gian cài đặt phần mềm DTM và thực 
hiện các chuyển đổi và nhập dữ liệu lưu trữ dưới dạng file 
excel vào từng máy tính của học viên..
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Do đó ta tiến hành phân tích đối với 5 nhóm trên tổng 
số 8 nhóm. Các bạn mong chờ kết quả gì? Thu nhập 
từ đất đai liệu có tương quan với thu nhập từ hoạt động 
nông nghiệp? Liệu thu nhập từ lương của các hộ gia 
đình có đông thành viên là người làm công ăn lương 
cũng là của các hộ gia đình nhận được nhiều thu nhập 
từ tiền chuyển giao của nhà nước? 
Đâu là những mối tương quan thuận chiều hay nghịch 
chiều? Đâu sẽ là những khoảng cách lớn nhất, những 
khác biệt lớn nhất giữa các nguồn thu nhập? 

Nguyễn Hữu Chí
Sẽ đối lập với nhau trên trục đầu tiên giữa một bên là tất 
cả thu nhập từ lao động và một bên là tất cả các nguồn 
thu nhập khác – thu nhập từ vốn, từ đất đai, khoản tiền 
chuyển giao của các tổ chức nhà nước và tư nhân. Như 
vậy, trục 1 phân biệt các hộ gia đình có thu nhập chủ 
yếu từ lao động với các hộ gia định có thu nhập không 
liên quan đến lao động của người khác. 

[François Roubaud]
Các bạn có đồng ý không? Ai có nhận xét khác?

Nguyễn Ngọc Thúy Anh
Trục 1 sẽ thể hiện thu nhập từ lương, thu nhập của các 
đơn vị kinh tế chính thức so với thu nhập của các đơn 
vị kinh tế phi chính thức, thu nhập từ canh tác nông 
nghiệp. 

Nguyễn Hữu Chí
Chúng ta có thể giả thiết rằng thu nhập phi chính thức 
và thu nhập từ hoạt động nông nghiệp có được là do đa 
dạng hóa sản xuất nông nghiệp. Những người có thu 
nhập từ hoạt động nông nghiệp nhiều sẽ có nhiều thu 
nhập phi chính thức; những người có nhiều thu nhập 
phi chính thức sẽ có nhiều thu nhập từ tiển chuyển giao 
tư nhân. 

[François Roubaud]
Trước hết, khi chúng ta có dữ liệu, vô cùng khó để biểu 
diễn trục 1, trục 2 và hình dạng các tập hợp điểm trong 
không gian mà chúng ta đang phân tích bởi vì điều này 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Điều quan trọng trong công 
việc này là đưa ra các giả thuyết như những giả thuyết 
của Chí và Thúy Anh để diễn giải các kết quả. Dần dần, 
các bạn sẽ đi sâu vào dữ liệu và mục tiêu của chúng ta 
là giúp các bạn có khả năng đưa ra các giả thuyết. 

Dưới sự hướng dẫn của Marie Piron và Ludovic Lebart, 
lớp học đã dành buổi sáng để khám phá phần mềm DTM, 
các dữ liệu và quy trình diễn giải. Các giảng viên đưa ra 
những bình luận giúp học viên – thông qua việc chiếu trên 
màn hình các ứng dựng với phần mềm DTM – sự phân 
bố trong không gian các biến, khả năng sắp xếp theo trục 
(mô-đun Axe View của DTM) và khoảng tin cậy của các 
biến tích cực.
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Đồ thị 1. Biểu diễn theo hình Ê-líp: thu nhập các hộ gia đình (các biến tích cực)
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[François Roubaud]
Chúng ta đã bắt đầu xem xét mặt phẳng nhân tố đầu 
tiên từ góc độ các biến tích cực và các biến bổ sung. 
Hãy cùng thử mô tả một cách tổng hợp điều mà chúng 
ta vừa cùng nhau thảo luận. Làm thế nào để đưa vào 
đằng sau những biểu diễn đồ thị các từ, các diễn giải 
kinh tế? 
Ta nhận thấy trên đồ thị hình ê-líp ở phía dưới, điểm 
đầu mút - trục 1 bên trái – xác định thu nhập từ lương, 
tiếp đó là thu nhập từ cổ tức, thu nhập từ khoản tiền 
chuyển giao tư nhân, thu nhập từ bất động sản… và 
phía bên phải là thu nhập từ hoạt động nông nghiệp. 
Tất cả những loại hình thu nhập này được so sánh với 
thu nhập từ hoạt động nông nghiệp. Trục này cho thấy 
sự đối chiếu giữa một Việt Nam truyền thống, nông 
nghiệp, nông thôn và một Việt Nam đô thị. 
Xuất hiện một vài suy đoán trực giác. Ví dụ, những người 
nhận được nhiều nhất từ các khoản tiền chuyển giao 
giữa các hộ gia đình trên thực tế là những hộ gia đình 
chính thức, giàu có. Những hộ gia đình này có thu nhập 
từ lao động cũng như từ cổ tức, bất động sản, khoản 
tiền chuyển giao từ các tổ chức nhà nước và tư nhân.
Lĩnh vực nông nghiệp cũng được xác định trên trục 2. 
Lĩnh vực này có đặc điểm là những cá nhân có thu 
nhập từ đất đai và đối lập với khu vực phi chính thức. 
Hiện nay tại Việt Nam tồn tại một khu vực phi chính 
thức ở đô thị, phi nông nghiệp và không liên quan đến 
các hoạt động truyền thống. Ngoài ra, nếu ta nhìn vào 
mức thu nhập của các đơn vị kinh tế chính thức và phi 
chính thức, có sự khác biệt căn bản về vị trí tương đối 
của chúng trong không gian các loại thu nhập ; những 
đơn vị kinh tế chính thức này thuộc về khu vực chính 
thức của những người làm công ăn lương, các doanh 
nghiệp lớn, thuộc đô thị… trong khi đó những đơn vị 
kinh tế phi chính thức có vị trí hoàn toàn khác biệt so 
với phần còn lại, dù đó là khu vực nông nghiệp hay 
chính thức.

Ngày thứ tư, thứ năm 17.7 
Kết quả và diễn giải các dữ liệu

[François Roubaud]
Chúng ta đang xem xét khu vực phi chính tại Việt Nam. 
Trong cuộc điều tra VHSLS 2004, chúng tôi nhận thấy 
có ba nhóm dữ liệu liên quan đến tổng thể thống kê. 

Nhóm dữ liệu về hộ gia đình, với không gian các biến 
“thu nhập” trong đó có thu nhập từ khu vực phi chính 
thức; phân tích mà chúng tôi đã tiến hành khi so sánh 
khu vực chính thức và phi chính thức cho thấy thu 
nhập của các đơn vị kinh tế chính thức thường tương 
đối khác biệt so với thu nhập của các đơn vị kinh tế 
phi chính thức. Điều này dường như củng cố định 
nghĩa chính thức về khu vực phi chính thức – “các 
doanh nghiệp cá thể không đăng ký” – khi so sánh 
với các doanh nghiệp cá thể có đăng ký. 
Hiện tại, chúng ta sẽ tập trung vào nhóm các đơn vị 
kinh tế cá thể để đi sâu phân tích. Chúng ta chuyển 
từ cách tiếp cận theo hộ gia đình sang cách tiếp cận 
theo doanh nghiệp. Chúng ta sẽ thử xem xét trong số 
các đơn vị kinh tế này liệu việc phân tách theo chính 
thức/phi chính thức có thực sự có tác dụng. Chúng ta 
cũng sẽ tiến hành phân tích năng lực kinh tế của các 
đơn vị kinh tế cá thể dựa vào một số đặc điểm: doanh 
thu, giá trị gia tăng, lợi nhuận, số lượng nhân công… 
Sau khi xác định đặc điểm của không gian này rồi, 
chúng ta sẽ chiếu các biến bổ sung lên đó để xem xét 
các loại hình đơn vị kinh tế chính thức và phi chính thức 
và theo từng lĩnh vực hoạt động – công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ. 
Trong không gian thể hiện năng lực kinh tế này, chúng 
ta vừa có các biến định tính và biến định lượng; do đó 
chúng ta chuyển sang áp dụng phương pháp phân 
tích đa tương ứng – ACM, được thực hiện trên các 
bảng được chia làm hai phần: các biến định lượng 
được nhóm theo tổ. Khi đó ta vẫn giữ nguyên hệ thống 
chủ đề đồng thời áp dụng một phương pháp mới. 
Chúng ta sẽ dành ngày học hôm nay để cùng nhau 
thực hiện bài tập này. Sau đó kể từ ngày mai, các 
bạn sẽ chia thành từng nhóm 4 người. Các bạn sẽ 
xây dựng 4 dự án. Một dự án đã được xác định, đó là 
không gian những khó khăn và chiếu các biến thể hiện 
năng lực kinh tế. Do chúng ta đã xử lý những dự án về 
thu nhập, tôi đề nghị các bạn không lặp lại chủ đề này 
nữa. Do đó, tối nay các bạn sẽ phải xác định trước ba 
chủ đề để ngày mai các bạn sẽ thực hiện. 
Cụ thể, sáng mai, các bạn sẽ tự thực hiện với những 
công cụ mà các bạn đã biết, sau đó từng nhóm sẽ giới 
thiệu dự án của mình.

[Mireille Razafindrakoto]
Tôi muốn các bạn không tập trung quá vào các quy 
trình, điều cốt yếu ở đây là làm chủ các dữ liệu và có 
thể rút ra được điều gì đó: đâu là những kết quả ta thu 
được và diễn giải những kết quả đó như thế nào? 

Ngày học bắt đầu bằng việc ôn lại và đi sâu nghiên cứu 
phương pháp phân tích thành phần chính; lớp học cũng 
nghiên cứu các cách tiếp cận kỹ thuật khác nhau và cách 
biểu diễn các dữ liệu: loại bỏ các cá thể không đồng tâm và 
có tính thiểu số (ví dụ các hộ nông dân rất giàu – thu nhập 
từ cổ tức và/hoặc từ đất đai -, những sai sót trong đánh giá 
khi nhập dữ liệu từ cuộc điều tra, quản lý các tệp thông tin 
bổ trợ với phần mềm DTM, sử dụng “zoom” trên các hình 
biểu diễn để tránh các điểm lặp.

Các giảng viên đề cập đến giai đoạn bắt buộc trong phân 
tích mang tính mô tả các biến để nắm rõ những đặc điểm 
của các biến (các biến dạng số hay phân đôi, phân bổ, các 
giá trị còn thiếu…) và đặt lại mã cho chúng một cách phù 
hợp trước khi tiến hành xử lý bằng phương pháp phân tích 
đa tương ứng ACM. 
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Chúng ta sẽ lựa chọn các biến thể hiện năng lực kinh 
tế của các đơn vị kinh tế, chúng ta sẽ lựa chọn các 
biến theo tổ. Những biến tích cực là những biến sau: 
giá trị gia tăng, doanh thu, diễn biến thu nhập trong 
hai năm qua, loại thị trường mà các đơn vị kinh tế 
hướng tới (bán hàng trong nội bộ tỉnh, ngoài tỉnh, xuất 
khẩu), tỷ trọng sản phẩm mà các hộ gia đình dành để 
sử dụng. 
Biến đầu tiên mà chúng ta quan tâm là biến giúp phân 
biệt chính thức/phi chính thức. Chúng ta cũng sẽ tập 
trung vào các ngành để phân biệt các đơn vị kinh tế 
hoạt động trong ngành sản xuất, ngành dịch vụ và 
thương mại. Cũng cần lưu ý ba đặc điểm sau: quy mô 
hộ gia đình phân theo ba nhóm, số lượng việc làm 
trong đơn vị kinh tế phân theo ba nhóm và số lượng 
người làm công ăn lương.

Đâu là những yếu tố khác có thể tác động đến năng lực 
của những đơn vị kinh tế này? Đó có thể là kinh nghiệm 
trước đây của các hộ gia đình, số năm hoạt động của 
đơn vị kinh tế, địa điểm sản xuất kinh doanh – khu vực 
đô thị hay nông thôn –, đơn vị kinh tế do một hay nhiều 
hộ gia đình sở hữu. 
Ví dụ chúng ta sẽ lựa chọn 7 tổ để phân loại các đơn vị 
kinh tế. Trước tiên chúng ta xem xét các biến tích cực 
có tác động nhiều nhất trên các trục. Đối với trục 1, 
chúng ta có một bên là các tổ nơi doanh thu và giá trị 
gia tăng ở mức thấp nhất và phía bên kia là các tổ có 
giá trị cao nhất (đồ thị 2). Trục hai phân tách các nhóm 
trái ngược nhau trong đó doanh thu và giá trị gia tăng 
thấp nhất hay cao nhất (nhóm 1 và nhóm 4) và các 
nhóm trung bình (nhóm 2 và 3).

Đồ thị 2. Không gian năng lực kinh tế của các đơn vị kinh tế (ACM: trục 1 và 2)
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Nếu ta xem xét vị trí của các nhóm (từ thấp nhất đến cao nhất) đối với doanh thu và Lợi nhuận trước thuế và lãi, 
chúng ta sẽ có minh hoạt rất rõ ràng về cái mà người ta gọi là hiệu ứng Guttman1 (đồ thị 4).

Bây giờ chúng ta xem xét các biến bổ sung (đồ thị 3). Trục 1 dường như phân biệt các đơn vị kinh tế theo quy 
mô của chúng:

Đồ thị 3. Không gian năng lực kinh tế của các đơn vị kinh tế (ACM: trục 1 và 2)

44

 th  3. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

NbRegulLab :_ s  l ng lao ng th ng xuyên t i n v  kinh t  (bi n c ánh mã l i theo 3 nhóm t  th p (1) n

cao nh t (3)) 

NbPaidLab :_  s  l ng lao ng làm công n l ng (bi n c ánh mã l i theo 2 nhóm : không có lao ng làm công 

n l ng (no) và có lao ng làm công n l ng (yes))  

N u ta xem xét v  trí c a các nhóm (t  th p nh t n cao nh t) i v i doanh thu và L i

nhu n tr c thu  và lãi, chúng ta s  có minh ho t r t rõ ràng v  cái mà ng i ta g i là 

hi u ng Guttman1 (  th  4). 

                                               
1 M t t p h p các i m hình pa-ra-bôn cho th y s  trùng l p gi a hai bi n c nghiên c u : bi t c

dòng i s  m c nhiên bi t c c t j. Trong tr ng h p nh  v y, t t c  thông tin c ch a trong nhân t

u tiên. Ta g p ph i c u hình này khi hai bi n theo th  t  l n l t, và phân nhóm các i t ng theo cách 

t ng t . Trong tr ng h p này, tr c u tiên phân tách các giá tr  t i a và phân nhóm các giá tr , còn tr c

th  hai phân tách các giá tr  trung bình v i các giá tr  t i a (trích t  Claude Flament và Laurent Milland, « 

Hi u ng Gutman trong Phân tích thành ph n chính», Toán h c và Khoa h c nhân v n, s  171, Mùa thu 

2005). [ghi chú c a ng i xu t b n]

Ghi chú:

44

 th  3. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

NbRegulLab :_ s  l ng lao ng th ng xuyên t i n v  kinh t  (bi n c ánh mã l i theo 3 nhóm t  th p (1) n

cao nh t (3)) 

NbPaidLab :_  s  l ng lao ng làm công n l ng (bi n c ánh mã l i theo 2 nhóm : không có lao ng làm công 

n l ng (no) và có lao ng làm công n l ng (yes))  

N u ta xem xét v  trí c a các nhóm (t  th p nh t n cao nh t) i v i doanh thu và L i

nhu n tr c thu  và lãi, chúng ta s  có minh ho t r t rõ ràng v  cái mà ng i ta g i là 

hi u ng Guttman1 (  th  4). 

                                               
1 M t t p h p các i m hình pa-ra-bôn cho th y s  trùng l p gi a hai bi n c nghiên c u : bi t c

dòng i s  m c nhiên bi t c c t j. Trong tr ng h p nh  v y, t t c  thông tin c ch a trong nhân t

u tiên. Ta g p ph i c u hình này khi hai bi n theo th  t  l n l t, và phân nhóm các i t ng theo cách 

t ng t . Trong tr ng h p này, tr c u tiên phân tách các giá tr  t i a và phân nhóm các giá tr , còn tr c

th  hai phân tách các giá tr  trung bình v i các giá tr  t i a (trích t  Claude Flament và Laurent Milland, « 

Hi u ng Gutman trong Phân tích thành ph n chính», Toán h c và Khoa h c nhân v n, s  171, Mùa thu 

2005). [ghi chú c a ng i xu t b n]

1 Một tập hợp các điểm hình pa-ra-bôn cho thấy sự trùng lặp giữa hai biến được nghiên cứu : biết được dòng i sẽ mặc nhiên 
biết được cột j. Trong trường hợp như vậy, tất cả thông tin được chứa trong nhân tố đầu tiên. Ta gặp phải cấu hình này khi hai 
biến theo thứ tự lần lượt, và phân nhóm các đối tượng theo cách tương tự. Trong trường hợp này, trục đầu tiên phân tách các 
giá trị tối đa và phân nhóm các giá trị, còn trục thứ hai phân tách các giá trị trung bình với các giá trị tối đa (trích từ Claude 
Flament và Laurent Milland, « Hiệu ứng Guttman trong Phân tích thành phần chính», Toán học và Khoa học nhân văn, số 
171, Mùa thu 2005). [BT]

Đồ thị 4. Không gian năng lực kinh tế của các đơn vị kinh tế (ACM: trục 1 và 2)

45

 th  4. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

CA : Doanh thu 

EBE : L i nhu n tr c thu  và lãi 

Cat : nhóm 1 n 4 t  th p nh t (1) n cao nh t (4)

Chúng ta c ng có th  xem xem nh ng n v  kinh t  phân b  th  nào tu  theo m c u t

ban u, chi u h ng phân b  theo sát ng cong i t  các giá tr  th p nh t (1, 2 và 3) 

t i các giá tr  cao nh t (  th  5). T ng t , nh  ta có th  mong i, các n v  kinh t

tuyên b  thu nh p di n bi n theo chi u h ng tích c c th ng n m v  phía các n v

kinh t  có n ng l c (  th  6). 

45

 th  4. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

CA : Doanh thu 

EBE : L i nhu n tr c thu  và lãi 

Cat : nhóm 1 n 4 t  th p nh t (1) n cao nh t (4)

Chúng ta c ng có th  xem xem nh ng n v  kinh t  phân b  th  nào tu  theo m c u t

ban u, chi u h ng phân b  theo sát ng cong i t  các giá tr  th p nh t (1, 2 và 3) 

t i các giá tr  cao nh t (  th  5). T ng t , nh  ta có th  mong i, các n v  kinh t

tuyên b  thu nh p di n bi n theo chi u h ng tích c c th ng n m v  phía các n v

kinh t  có n ng l c (  th  6). 

Ghi chú:
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Chúng ta cũng có thể xem xem những đơn vị kinh tế phân bổ thế nào tuỳ theo mức đầu tư ban đầu, chiều hướng 
phân bổ theo sát đường cong đi từ các giá trị thấp nhất (1, 2 và 3) tới các giá trị cao nhất (đồ thị 5). Tương tự, như 
ta có thể mong đợi, các đơn vị kinh tế tuyên bố thu nhập diễn biến theo chiều hướng tích cực thường nằm về phía 
các đơn vị kinh tế có năng lực (đồ thị 6).

Đồ thị 5. Không gian năng lực kinh tế của các đơn vị kinh tế (ACM: trục 1 và 2)

46

 th  5. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

Tamountc : T ng m c u t  ban u

Cat : nhóm 1 n 4 t  th p nh t (1) n cao nh t (4) 

Cat5 : không tr  l i (giá tr  còn thi u) 

 th  6. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

ReveChan_ : Di n bi n thu nh p trong hai n m v a qua 

Các nhóm : _Unch (không thay i) ;  _Incr (t ng) ; _Decr (gi m) 

ReveChan_canr4 : không tr  l i hay n v  kinh t  m i thành l p (giá tr  còn thi u)

46

 th  5. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

Tamountc : T ng m c u t  ban u

Cat : nhóm 1 n 4 t  th p nh t (1) n cao nh t (4) 

Cat5 : không tr  l i (giá tr  còn thi u) 

 th  6. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

ReveChan_ : Di n bi n thu nh p trong hai n m v a qua 

Các nhóm : _Unch (không thay i) ;  _Incr (t ng) ; _Decr (gi m) 

ReveChan_canr4 : không tr  l i hay n v  kinh t  m i thành l p (giá tr  còn thi u)

Ghi chú:

Đồ thị 6. Không gian năng lực kinh tế của các đơn vị kinh tế (ACM: trục 1 và 2)

46

 th  5. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

Tamountc : T ng m c u t  ban u

Cat : nhóm 1 n 4 t  th p nh t (1) n cao nh t (4) 

Cat5 : không tr  l i (giá tr  còn thi u) 

 th  6. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

ReveChan_ : Di n bi n thu nh p trong hai n m v a qua 

Các nhóm : _Unch (không thay i) ;  _Incr (t ng) ; _Decr (gi m) 

ReveChan_canr4 : không tr  l i hay n v  kinh t  m i thành l p (giá tr  còn thi u)

46

 th  5. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

Tamountc : T ng m c u t  ban u

Cat : nhóm 1 n 4 t  th p nh t (1) n cao nh t (4) 

Cat5 : không tr  l i (giá tr  còn thi u) 

 th  6. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

ReveChan_ : Di n bi n thu nh p trong hai n m v a qua 

Các nhóm : _Unch (không thay i) ;  _Incr (t ng) ; _Decr (gi m) 

ReveChan_canr4 : không tr  l i hay n v  kinh t  m i thành l p (giá tr  còn thi u)

Ghi chú:
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Bây giờ chúng ta xem xét các biến bổ sung.

Các đơn vị kinh tế chính thức ở đây nằm về phía các đơn vị kinh tế hiệu quả hơn (đồ thị 7).
Ở phía dưới (đồ thị 8), các đơn vị sản xuất phân theo đô thị/nông thôn: chúng ta có được sự phân biệt rất rõ ràng, 
các đơn vị kinh tế ở khu vực nông thôn nằm về phía các đơn vị kinh tế ít hiệu quả hơn. 
Ta cũng có thể xét xem liệu các đơn vị kinh tế có sự khác biệt theo lĩnh vực hoạt động hay không. Ta có thể nhận thấy 
rằng các đơn vị kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuộc về các doanh nghiệp yếu kém nhất (đồ thị 8).

Đồ thị 7. Không gian năng lực kinh tế của các đơn vị kinh tế (ACM: trục 1 và 2)

47

Bây gi  chúng ta xem x t các bi n b  sung. 
 th  7. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

INFORMEL_info : n v  kinh t  không chính th c ;  

INFORMEL_form : n v  kinh t  chính th c.  

Các n v  kinh t  chính th c ây n m v  phía các n v  kinh t  hi u qu  h n (  th

7). 

 phía d i (  th  8), các n v  s n xu t phân theo ô th /nông thôn : chúng ta có c

s  phân bi t r t rõ ràng, các n v  kinh t  khu v c nông thôn n m v  phía các n v

kinh t  ít hi u qu  h n.  

Ta c ng có th  xem xem li u các n v  kinh t  có s  khác bi t theo l nh v c ho t ng 

hay không. Ta có th  nh n th y r ng các n v  kinh t  ho t ng trong l nh v c s n xu t

thu c v  các doanh nghi p y u kém nh t (  th  8). 

Ghi chú:

47

Bây gi  chúng ta xem x t các bi n b  sung. 
 th  7. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

INFORMEL_info : n v  kinh t  không chính th c ;  

INFORMEL_form : n v  kinh t  chính th c.  

Các n v  kinh t  chính th c ây n m v  phía các n v  kinh t  hi u qu  h n (  th

7). 

 phía d i (  th  8), các n v  s n xu t phân theo ô th /nông thôn : chúng ta có c

s  phân bi t r t rõ ràng, các n v  kinh t  khu v c nông thôn n m v  phía các n v

kinh t  ít hi u qu  h n.  

Ta c ng có th  xem xem li u các n v  kinh t  có s  khác bi t theo l nh v c ho t ng 

hay không. Ta có th  nh n th y r ng các n v  kinh t  ho t ng trong l nh v c s n xu t

thu c v  các doanh nghi p y u kém nh t (  th  8). 

Đồ thị 8. Không gian năng lực Kinh tế  của các Đơn vị Kinh tế  (acM: trục 1 và 2)

48

 th  8 

Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

URBRU_crur_1 : n v  kinh t  khu v c nông thôn  

URBRU_curb_2 : n v  kinh t  khu v c ô th

BRANCHse_manu_1 : n v  kinh t  trong l nh v c s n xu t             

Trong s  các bi n t o ra s  khác bi t, vi c có c kinh nghi m hay c ào t o t i m t

n v  s n xu t khác cùng lo i d ng nh  có tác ng n n ng l c kinh t  (  th  9). 

 th  9. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú: 

LearnExp: h  gia ình ã c ào t o hay ã có kinh nghi m trong l nh v c ho t ng.    

48

 th  8 

Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

URBRU_crur_1 : n v  kinh t  khu v c nông thôn  

URBRU_curb_2 : n v  kinh t  khu v c ô th

BRANCHse_manu_1 : n v  kinh t  trong l nh v c s n xu t             

Trong s  các bi n t o ra s  khác bi t, vi c có c kinh nghi m hay c ào t o t i m t

n v  s n xu t khác cùng lo i d ng nh  có tác ng n n ng l c kinh t  (  th  9). 

 th  9. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú: 

LearnExp: h  gia ình ã c ào t o hay ã có kinh nghi m trong l nh v c ho t ng.    

Ghi chú:
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Trong số các biến tạo ra sự khác biệt, việc có được kinh nghiệm hay được đào tạo tại một đơn vị sản xuất khác 
cùng loại dường như có tác động đến năng lực kinh tế (đồ thị 9).

Đồ thị 9. Không gian năng lực kinh tế của các đơn vị kinh tế (ACM: trục 1 và 2)

48

 th  8 

Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

URBRU_crur_1 : n v  kinh t  khu v c nông thôn  

URBRU_curb_2 : n v  kinh t  khu v c ô th

BRANCHse_manu_1 : n v  kinh t  trong l nh v c s n xu t             

Trong s  các bi n t o ra s  khác bi t, vi c có c kinh nghi m hay c ào t o t i m t

n v  s n xu t khác cùng lo i d ng nh  có tác ng n n ng l c kinh t  (  th  9). 

 th  9. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú: 

LearnExp: h  gia ình ã c ào t o hay ã có kinh nghi m trong l nh v c ho t ng.    

48

 th  8 

Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

URBRU_crur_1 : n v  kinh t  khu v c nông thôn  

URBRU_curb_2 : n v  kinh t  khu v c ô th

BRANCHse_manu_1 : n v  kinh t  trong l nh v c s n xu t             

Trong s  các bi n t o ra s  khác bi t, vi c có c kinh nghi m hay c ào t o t i m t

n v  s n xu t khác cùng lo i d ng nh  có tác ng n n ng l c kinh t  (  th  9). 

 th  9. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú: 

LearnExp: h  gia ình ã c ào t o hay ã có kinh nghi m trong l nh v c ho t ng.    

Ghi chú:

Có vẻ như những đơn vị kinh tế thuộc về nhiều hộ gia đình là những đơn vị hiệu quả nhất (đồ thị 10). 

Đồ thị 10. Không gian năng lực kinh tế của các đơn vị kinh tế (ACM: trục 1 và 2)

49

Có v  nh  nh ng n v  kinh t  thu c v  nhi u h  gia ình là nh ng n v  hi u qu  nh t

(  th  10).  

 th  10. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

OwnedWholeAct: h  gia ình là ch  s  h u duy nh t c a n v  kinh t

OwnedWho_cano_1 : nhi u h  gia ình là ch  s  h u

OwnedWho_cyes_2 : h  gia ình là ch  s  h u duy nh t           

Cu i cùng, khi ta xem xét làm th  nào  chi u bi n th  hi n n m thành l p các n v

kinh t , ta quan sát th y r ng hai n v  kinh t  lâu n m nh t n m v  phía nh ng n v

hi u qu  nh t. Hai gi  thuy t c t ra : ho c c n thêm chút th i gian  các n v

kinh t  tr  nên hi u qu  ; ho c các n v  kinh t  kém hi u qu  nh t d n bi n m t theo 

th i gian, và do ó nh ng n v  kinh t  t n t i lâu dài là nh ng n v  hi u qu  nh t.  

49

Có v  nh  nh ng n v  kinh t  thu c v  nhi u h  gia ình là nh ng n v  hi u qu  nh t

(  th  10).  

 th  10. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

OwnedWholeAct: h  gia ình là ch  s  h u duy nh t c a n v  kinh t

OwnedWho_cano_1 : nhi u h  gia ình là ch  s  h u

OwnedWho_cyes_2 : h  gia ình là ch  s  h u duy nh t           

Cu i cùng, khi ta xem xét làm th  nào  chi u bi n th  hi n n m thành l p các n v

kinh t , ta quan sát th y r ng hai n v  kinh t  lâu n m nh t n m v  phía nh ng n v

hi u qu  nh t. Hai gi  thuy t c t ra : ho c c n thêm chút th i gian  các n v

kinh t  tr  nên hi u qu  ; ho c các n v  kinh t  kém hi u qu  nh t d n bi n m t theo 

th i gian, và do ó nh ng n v  kinh t  t n t i lâu dài là nh ng n v  hi u qu  nh t.  

Ghi chú:
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Bây giờ ta cùng nhau xem các tổ khác nhau (đồ thị 12).

Đồ thị 12. Không gian năng lực kinh tế của các đơn vị kinh tế 
Chiếu các tổ lên trục 1 và 2 của ACM

Cuối cùng, khi ta xem xét làm thế nào để chiếu được biến thể hiện năm thành lập các đơn vị kinh tế, ta quan sát 
thấy rằng hai đơn vị kinh tế lâu năm nhất nằm về phía những đơn vị hiệu quả nhất. Hai giả thuyết được đặt ra: 
hoặc cần thêm chút ít thời gian để các đơn vị kinh tế trở nên hiệu quả; hoặc các đơn vị kinh tế kém hiệu quả nhất 
dần biến mất theo thời gian, và do đó những đơn vị kinh tế tồn tại lâu dài là những đơn vị hiệu quả nhất. 

Đồ thị 11. Không gian năng lực kinh tế của các đơn vị kinh tế (ACM: trục 1 và 2)
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StartBAc  N m n v  kinh t  b t u ho t ng   

4 nhóm : t  nhi u n m nh t (1) n m i nh t (4) ; không tr  l i (5) 

Bây gi  ta cùng nhau xem các t  (  th  12). 
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 th  8 

Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú : 

URBRU_crur_1 : n v  kinh t  khu v c nông thôn  

URBRU_curb_2 : n v  kinh t  khu v c ô th

BRANCHse_manu_1 : n v  kinh t  trong l nh v c s n xu t             

Trong s  các bi n t o ra s  khác bi t, vi c có c kinh nghi m hay c ào t o t i m t

n v  s n xu t khác cùng lo i d ng nh  có tác ng n n ng l c kinh t  (  th  9). 

 th  9. Không gian n ng l c kinh t  c a các n v  kinh t  (ACM : tr c 1 và 2) 

Ghi chú: 

LearnExp: h  gia ình ã c ào t o hay ã có kinh nghi m trong l nh v c ho t ng.    

Ghi chú:
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7 tổ tôn trọng đường cong đã hiển thị trước đó:
- tổ 4 gồm 157 đơn vị kinh tế, tổ này được xác định 

bởi: thu nhập đã giảm trong hai năm vừa qua, năng 
lực về giá trị gia tăng và lợi nhuận đặc biệt thấp, các 
đơn vị kinh tế phi chính thức, các hoạt động trong 
ngành sản xuất;

- tổ 3 gồm 191 đơn vị kinh tế, tổ này được xác định 
bởi: lợi nhuận thấp, địa bàn tại khu vực nông thôn;

- tổ 5 gồm 654 đơn vị kinh tế. Chúng ta luôn ở phía các 
đơn vị kinh tế ít hiệu quả nhưng đây là đơn vị kinh tế 
mới được thành lập trong hai năm vừa qua;

- tổ 6 gồm 178 đơn vị kinh tế. Một phần sản phẩm sản 
xuất ra đem bán ngoài tỉnh, lợi nhuận thu được đáng 
kể, các đơn vị này sử dụng lao động làm công ăn 
lương, luôn có hơn 3 lao động làm việc trong đơn vị 

kinh tế. Mức đầu tư ban đầu cao, những đơn vị kinh 
tế này thuộc khu vực chính thức và có đăng ký;

- tổ 7 gần với tổ trước đó ; đó là các đơn vị kinh tế ở 
khu vực đô thị, hoạt động trong ngành dịch vụ;

- tổ 2 đạt hiệu quả ở mức trung bình; đây là những 
đơn vị kinh tế đã khai thu nhâp tăng lên trong hai 
năm qua, đặt tại khu vực đô thị và hoạt động trong 
ngành dịch vụ; 

- tổ cuối cùng phân tách với tổ 1; đây là những hoạt 
động thương mại và liên quan đến các đơn vị không 
chính thức.

Cuối cùng, khi phân tích sự phân bố các đơn vị kinh tế 
trên không gian các năng lực kinh tế (đồ thị 13), ta có 
thể nhận thấy rằng chúng ta đã có thể lựa chọn 4 tổ 
thay vì 7 tổ như ban đầu.

 50 

- la classe 4 regroupe 157 unités de production, cette classe est déterminée par : des 
revenus qui ont chuté au cours deux dernières années, des performances en terme 
de valeur ajoutée et de bénéfice particulièrement faibles, des UP informel, des 
activités dans la branches manufacturières ; 

- la classe 3 regroupe 191 unités de production, cette classe est déterminée par : des 
bénéfices faibles, une localisation en milieu rural ; 

- la classe 5 regroupe 654 unités de production. Nous sommes toujours du coté des 
unités peu performantes mais il s‟agit d‟unité de création récente – au cours des 
deux dernières années ; 

- la classe 6 regroupe 178 unités de production. Une partie de la production est 
vendue en dehors de la province, les bénéfices sont assez conséquents, les unités 
emploient des travailleurs salariés, plus de trois personnes travaillent 
régulièrement au sein de l‟unité. Les investissements initiaux sont élevés, elles 
appartiennent au secteur formel, enregistré ;  

- la classe 7 est proche de la classe précédente ; il s‟agit plutôt d‟UP en milieu 
urbain, ayant des activités dans les branches des services ; 

- la classe 2 est moyennement performante ; il s‟agit d‟unités qui ont déclaré une 
augmentation des revenus au cours des deux dernières années, en milieu urbain et 
plutôt dans le secteur des services ; 

- cette dernière classe s‟oppose à la classe 1 ; il s‟agit d‟activités de commerce et 
surtout d‟unités informelles. 

Enfin, en analysant la répartition des UP sur l‟espace des performances (graphique 13), 
on peut noter  que nous aurions pu sélectionner quatre classes au lieu de sept au départ. 

Graphique 13. Espace des performances économiques des UP. 
Densité des points des unités de production (axe 1 et 2) 

Đồ thị 13. Không gian năng lực kinh tế của các đơn vị kinh tế 
Mật độ các điểm của các đơn vị kinh tế (trục 1 và 2)

[François Roubaud]
Phần đào tạo do chúng tôi hướng dẫn xin được dừng 
lại đây. Bây giờ chúng ta sẽ thành lập 4 nhóm sẽ phát 
triển một dự án và sẽ giới thiệu vào đầu giờ chiều thứ 
sáu. Tôi xin nhắc lại là các bạn có ba loại tệp thông tin 
có thể truy cập: hộ gia đình, đơn vị kinh tế và việc làm 
được trả lương. Giai đoạn đầu tiên sẽ là xác định chủ 
đề, đặt vấn đề, xây dựng phương pháp, sau đó bắt tay 
vào triển khai trên cơ sở các dữ liệu có được. Mỗi giảng 
viên sẽ hướng dẫn một hoặc hai nhóm. 

Thời gian cuối buổi học dành cho việc biểu diễn bản đồ các 
dữ liệu - bản đồ của Kohonen – với phần mềm DTM và toàn 
bộ các chức năng xử lý của phần mềm. 
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Ngày thứ năm, thứ sáu 18.7
Giới thiệu kết quả của các nhóm

[François Roubaud]
Xin mời các nhóm trình bày kết quả theo cách trình bày 
của một bài báo khoa học. Có thể tham khảo nội dung 
trình bày như sau:
- Giới thiệu vấn đề: Các đề tài đưa ra nghiên cứu? 

Đề tài này phục vụ gì cho Việt Nam? 
- Giới thiệu phương pháp: Đã lựa chọn phương pháp 

gì? Thực hiện nghiên cứu trên tổng thể nào? Các 
biến đã sử dụng? 

- Trình bày kết quả có gắn với vấn đề nghiên cứu;
- Kết luận: đề xuất về chính sách kinh tế. Những hạn 

chế của nghiên cứu? Làm thế nào để cải thiện chất 
lượng phân tích?

[François Roubaud]
Chúng tôi xin nhường lời cho các giảng viên và sau 
đó xin mời cả lớp tham gia thảo luận. Chúng tôi sẽ cố 
gắng nhận xét cả phần nội dung phân tích và phần 
phương pháp luận.

[Jean-Pierre Cling]
Tôi muốn quay lại đồ thị 2 – “Các khó khăn, khu vực 
chính thức và khu vực phi chính thức” - bước 1 trong 
phân tích nhằm tìm hiểu cách hình thành trục 1 và 
2: đâu là những biến góp phần hình thành mỗi trục? 
Tôi xin nhắc lại là trên đồ thụ này, “Yes” có nghĩa là khó 
khăn và “No” là không gặp khó khăn.

GiGi thuythuy tt 1:  1: CácCác c c  s s phi phi chínhchính th th cc th th nngg g g pp
phph ii nhi nhi uu khókhó kh kh n (hn (h nn soso v v ii chínhchính th th cc))

GiGi thuythuy tt 2:  2: CácCác c c  s s  phi  phi chínhchính th th cc cócó k k t qut qu
hoho tt ngng kinhkinh doanhdoanh th th ngng th th p hp h nn soso v v ii
chínhchính th th cc..

GiGi thuythuy tt nghiênnghiên c c uu

PhPh ngng pháppháp

MCA (MCA (phânphân tíchtích aa tt ngng ngng)) vìvì xemxem xétxét quanquan h h
gigi aa cáccác bi bi nn nhnh tínhtính

BiBi nn tíchtích c c cc (11 bi (11 bi n)n)
•• PbInfrastruPbInfrastru VV nn cc ss hh tt ngng gâygây trtr ngng ii chocho phátphát tritri nn hoho tt

ngng CóCó KhôngKhông 2  2 nhómnhóm
•• PbLandPbLand                  VV nn tt aiai gâygây trtr ngng ii chocho phátphát tritri nn hoho tt ngng

CóCó KhôngKhông 2  2 nhómnhóm
•• PbAccFinPbAccFin VV nn  chi  chi phíphí tàitài chínhchính gâygây trtr ngng ii chocho hoho tt ngng CóCó

KhôngKhông 2  2 nhómnhóm
•• PbRegulTPbRegulT VV nn quyquy nhnh hay  hay thuthu gâygây trtr ngng ii chocho hoho tt ngng

CóCó KhôngKhông 2  2 nhómnhóm
•• PbSkillPbSkill VV nn kk nn ngng vàvà trìnhtrình hh cc vv nn cc aa ngng ii laolao

ngng gâygây trtr ngng ii chocho phátphát tritri nn hoho tt ngng CóCó KhôngKhông 2  2 nhómnhóm
•• PbEcoPolPbEcoPol VV nn chínhchính sáchsách kinhkinh tt  hay  hay kinhkinh tt vv mômô gâygây trtr

ngng ii chocho hoho tt ngng CóCó KhôngKhông 2  2 nhómnhóm
•• PbCorrupPbCorrup            VV nn thamtham nhnh ngng gâygây trtr ngng ii chocho hoho tt ngng CóCó

KhôngKhông 2  2 nhómnhóm
•• PbCrimSecPbCrimSec        VV nn tt nn nn xãxã hh ii gâygây trtr ngng ii chocho hoho tt ngng CóCó

Không2Không2 nhómnhóm
•• PbUnfCompPbUnfComp VV nn cc nhnh tranhtranh khôngkhông lànhlành mm nhnh gâygây trtr ngng ii chocho

hoho tt ngng CóCó KhôngKhông 2  2 nhómnhóm
•• GoVStvisitGoVStvisit        ss ll nn cáncán bb nhànhà nn cc nn làmlàm vivi cc & 2  & 2 ll  do do 33

nhómnhóm
•• Difficat5Difficat5 khókhó khkh nn khikhi khkh ii ss  5 5 nhómnhóm

BiBi n bn b sungsung
•• 110 . INFORMEL_V110           ( 2 110 . INFORMEL_V110           ( 2 nhómnhóm)   )   HH  SXKD phi  SXKD phi chínhchính thth cc hay hay

khôngkhông
•• 111 . BRANCHservices_V111     ( 3 111 . BRANCHservices_V111     ( 3 nhómnhóm)   branch3    )   branch3    ll nhnh vv cc hoho tt

ngng 1= 1=ss nn xuxu tt
•• 112112 VAclassVAclass GiáGiá tr tr giagia tt ngng  4   4 nhómnhóm
•• 116116 TamountclTamountcl        SS  ti ti nn u tu t  ban  ban u 2nhómu 2nhóm
•• 119119 NbRegLabNbRegLab SS laolao ngng thth ngng xuyênxuyên 3  3 nhómnhóm
•• 122122 ReveChangeReveChange ThayThay ii thuthu nhnh pp 4  4 nhómnhómkhôngkhông cócó câucâu trtr ll ii

thíchthích hh pp
•• 124 LocalOp4124 LocalOp4 aa ii mm kinhkinh daonhdaonh 4 4 nhómnhóm
•• 136136 KhóKhó kh kh n khi khn khi kh ii s s
•• 137137 VùngVùng
•• 138138 ThànhThành thth /nông/nông thônthôn

KK tt q quu
HìnhHình 2.  2. QuanQuan hh gigi aa cáccác khókhó khkh nn vàvà chínhchính

thth cc/phi/phi chínhchính thth cc

Các elip tin c y c a các bi n tích c c u nh  th  hi n c s
tin c y c a các bi n

Giới thiệu kết quả và phân tích kết quả của 4 nhóm: 20 phút 
trình bày và 15 phút thảo luận

Các nhóm được mời lên trình bày nói kết quả phân tích, 
thông qua slides PowerPoint.
Kết quả phân tích của các nhóm được giới thiệu tại 
Phụ lục 2

Nhóm 1 - Hoạt động sản xuất và kinh doanh của các hộ 
gia đình: ràng buộc đối với lĩnh vực chính thức và phi chính 
thức
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Hà Tuấn Anh
Chúng ta đang phân tích khoảng cách giữa các biến và 
trục. Các biến càng gần trục thì có đóng góp lớn nhất 
trong việc hình thành trục. 

[Jean-Pierre Cling]
Chúng ta cần cụ thể hơn nữa trong việc giải thích các 
trục. Thông tin ở đây đưa ra rất rõ ràng: bên phải của 
trục, các đơn vị kinh tế gặp nhiều khó khăn - biến khó 
khăn “Yes” –, ở ngoài cùng bên phải, phía trên là khó 
khăn về tham nhũng, phía bên kia là các biến “No”. 
Ta thấy ở đó có mối quan hệ tương liên rất rõ ràng. 

[Marie Piron]
Các biến “Không gặp vấn đề” được tập trung ở phần 
gốc tọa độ; sơ đồ này cho phéo quan sát sự khác biệt 
giữa các cá thể sản xuất gặp khó khăn. 

[François Roubaud]
Xin đưa ra lời khuyên chung cho cả phần trình bày và 
đọc kết quả: điều đầu tiên cần làm trước khi quan sát 
vị trí của các biến giải thích là nêu đặc điểm không gian 
đang phân tích.
Trong trường hợp này, đó là các khó khăn mà các hộ 
sản xuất cá thể gặp phải. Trạng thái đối lập mà ta vừa 
phân tích cấu thành không gian này: các đơn vị gặp 
khó khăn và các đơn vị không hoặc ít gặp khó khăn.
Ở trục hai và trục ba, đó là sự đối lập giữa các loại 
khó khăn gặp phải. Chúng ta thấy rằng khó khăn về 
tham nhũng là biến hình thành lên trục hai. Vấn đề 
này đối lập với các khó khăn trong tiếp cận mặt bằng 
hoặc nguồn tài chính. Chúng ta có thể hiểu rằng có 
vấn đề về quản lý công, về tham nhũng và phía bên 
kia là vấn đề về dịch vụ cơ bản hay các cơ sở hạ tầng 
công cộng.

[Jean-Pierre Cling]
Tôi thấy dường như thiếu việc tập hợp theo nhóm để 
kiểm tra xem có các biến khác thường không.
Các bạn đã kết luận rằng khu vực phi chính thức gặp 
rất nhiều khó khăn và hiệu quả kinh tế thấp, nhưng 

qua phân tích, tôi thấy dường như là quá vội khi khẳng 
định điều này. Vì sao? Vì khó có thể phân biệt khu vực 
chính thức và khu vực phân tích nếu chỉ thông qua 
các biến giải thích; chúng ta có thể suy nghĩ tìm cách 
cải thiện hơn nữa các phương pháp và cách phân loại 
và tìm hiểu các tác động của việc thực thi các chính 
sách công.

[Mireille Razafindrakoto]
Tôi nhận thấy phần phân tích này rất hay vì nhóm đã 
bắt đầu bằng việc đưa ra một giả thiết- các đơn vị kinh 
tế phi chính thức gặp nhiều khó khăn hơn so với các 
đơn vị thuộc khu vực chính thức- và phân kết luận đã 
bác bỏ giả thiết ban đầu. 

Một vài lời nhận xét.
Các bạn nói rằng các đơn vị kinh tế khu vực phi chính 
thức tập trung ở khu vực nông thôn và các đơn vị kinh 
tế chính thức tập trung ở khu vực thành thị. Nhận định 
này không có căn cứ vì cả hai biến này đều được coi 
là các biến giải thích. Tuy nhiên, ta có thể nói rằng các 
đơn vị kinh tế ở khu vực nông thôn thường được xếp 
vào các nhóm tuyên bố không gặp khó khăn, các đơn 
vị kinh tế ở khu vực thành thị cho rằng mình thường 
gặp khó khăn.
Nhóm đã trình bày một bootstrap về các khu vực rất 
khó để có thể đọc kết quả (đồ thị 6). Trên thực tế, đồ thị 
này cho thấy các khu vực không khác biệt nhau dưới 
góc độ các khó khăn gặp phải.

[Ludovic Lebart]
Tôi muốn khen ngợi các bạn đã có phần trình bày thú 
vị sau chỉ vài ngày được nghe giảng. Tôi không nắm rõ 
về tình hình kinh tế của Việt Nam nhưng trục 1 đã chỉ 
ra những khó khăn và cho thấy có thể chỉ ra các đơn vị 
kinh tế cụ thể phải đối mặt với tất cả các khó khăn.
Nhận xét khác: rất lạ khi thấy các khó khăn không đối 
lập với nhau trên trục 1. Có thể tồn tại một xu hướng 
theo đó một vài cá thể nêu gặp một số khó khăn nhất 
định và số khác thì cảm thấy khó khăn để đưa ra ý 
kiến. Ta có thể tự hỏi liệu khái niệm khó khăn không 

HìnhHình 6 6.. QuanQuan h h khókhó kh kh nn ––
chínhchính th th cc/phi /phi chínhchính th th cc –– VùngVùng

HìnhHình 2. 2. titi pp
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phải là một khái niệm chính thức: một số cá nhân nghĩ 
rằng họ không có quyền được phàn nàn, số khác lại 
thấy mình có quyền làm vậy 

[François Roubaud]
Để kết luận, chúng tôi đánh giá phần phân tích này 
rất hay. Vấn đề này được cả nhóm nêu ra ngay từ đầu 
khóa đào tạo, đó là vấn đề căn bản. Các bước xử lý đã 
được thực hiện một cách rất thông minh. 
Việc đưa ra kết luận phi trực giác là việc làm đầy thú vị 
vì nó khuyến khích suy ngẫm. Một câu hỏi lớn được đặt 
ra: vì sao các doanh nghiệp thuộc khu vực phi chính 
thức lại thường là các doanh nghiệp có vốn ít, hiệu quả 
kinh doanh thấp lại là những doanh nghiệp tuyên bố 
ít gặp khó khăn? Các hướng giải thích đã được thầy 
Ludovic đưa ra, trong kinh tế, hiện tượng này được 
gọi là “rút gọn quyền hưởng ưu đãi”, có nghĩa là người 
nghèo thường có xu hướng hài lòng với mức thu nhập, 
trình trạng sức khỏe...

[François Roubaud]
Trước tiên xin có nhận xét về thời gian dành cho phần 
trình bày của nhóm. Cần thiết phải biết cách tuân thủ 
thời gian trong các buổi hội thảo.

[Mireille Razafindrakoto]
Phân tích của các bạn rất phong phú và các kết quả 
rất hay.
Quả thực, rất tiếc là thiếu thời gian để đưa ra phần bình 
luận cho các nhóm để phân tích các đặc điểm của 
từng nhóm cá thể: nhóm cá thể nào được trả lương cao 
nhất? nhóm nào có điều kiện lao động tốt nhất? các 
nhóm còn lại có đặc điểm gì? Rõ ràng việc phân tích 
này còn nhiều hạn chế do thiếu các biến, vì mục đích 
ban đầu khi tiến hành điều tra không phải là thu thập 
các chỉ số về thị trường lao động.
Giống như phần trình bày trước, ta thấy ở đây cũng có 
một bộ phận hội đủ các điều kiện lao động tốt: lương, 
bảo hiểm xã hội, thưởng, làm việc toàn thời gian... 

Nhóm đã đưa ra các giả thiết nhưng lại không đi đến 
cùng trong phân tích: các giải thiết được khẳng định 
hay bị bác bỏ? 
Sẽ rất thú vị nếu có được thông tin về nhóm tuổi để 
có thể đưa ra một vài giả thiết về quỹ đạo của các cá 
thể. Các biểu diễn trên đồ thị có xu hướng chỉ ra rằng 
nếu cá thể ở nhóm tuổi cao hơn thì điều kiện lao động 
được thuận lợi hơn.
Liệu có khác biệt về giới không? Theo phân tích, dường 
như không có khác biệt giữa nam và nữ.

[François Roubaud]
Bài trình bày của các bạn rất độc đáo ở chỗ các bạn 
phân tích trên tổng thể mà chúng ta chưa có dịp đề cập 
đến từ đầu đến giờ: số người trong độ tuổi lao động có 
việc làm và đặc biệt là lao động hưởng lương. 
Tôi có cảm giác là chúng ta đưa ra các giả thiết về cách 
thức các biến giải thích có thể “giải thích” các biến 
chính. Các bạn đưa ra giả thiết lao động hưởng lương 
của Đồng bằng sông Hồng có mức lương cao hơn và 

PhPh ngng pháppháp

•• PhPh ngng pháppháp ACM ACM

•• CácCác bibi nn tíchtích cc cc (8) :  (8) : ll ngng,, thth ngng,, côngcông táctác
phíphí,, bb oo hihi mm xãxã hh ii,, thth ii giangian làmlàm vivi cc......

•• CácCác bibi nn bb  sung (9) :  sung (9) : thànhthành thth  /  / nôngnông thônthôn,,
vùngvùng,, nghngh làmlàm thêmthêm,, tutu ii,, trìnhtrình hh cc
vv n,vùngn,vùng..

Gi i thi u

- Nghiên c u v i u ki n làm vi c và thu nh p
c a lao ng

- Tham s : vùng, gi i, hoàn c nh gia ình, tu i,
trình  h c v n, ngh , th i gian làm vi c,…

- Thông qua nghiên c u a ra m t b c tranh
toàn c nh v  lao ng Vi t Nam n m 2004.

- S  li u : file Semp04

BiBi nn tíchtích cc cc :  : trtr cc 1  1 –– LL ngng vàvà phph cc pp chocho nhómnhóm cócó thuthu nhnh pp caocao ;  ; trtr cc
22 –– ll ngng vàvà thth ii giangian làmlàm vivi cc chocho nhómnhóm cócó thuthu nhnh pp trungtrung bìnhbìnhNhóm 2 - Điều kiện làm việc và thu nhập của lao động 

hưởng lương
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lao động hưởng lương khu vực công có thu nhập nhiều 
hơn so với lao động trong các khu vực thể chế khác. 
Nhưng khi ta đưa ra giải thiết theo các đám mây điểm, 
có thể “kiểm thử” nguyên lý “bù lương”. Có nghĩa là 
các cá nhân chấp nhận được trả lương ít đi để nhận 
được các ưu đãi khác gắn với công việc và đặc biệt là 
các chế độ, đặc biệt là chế độ bảo hiểm xã hội và bảo 
hiểm y tế. Các bạn không nêu ra giả thiết này nhưng 
đã trả lời được câu hỏi, vì trục 1 cho thấy những cá thể 
có thu nhập cao cũng chính là những người có chế 
độ bảo hiểm tốt hơn. Kết quả đầu tiên trong nghiên 
cứu của các bạn là chứng minh nguyên lý “bù lương” 
không đúng với Việt Nam. Đây chính là nguồn gốc gây 
ra sự bất bình đẳng. 
Một vài gợi ý và nhận xét. Các bạn đã không trình bày 
quy mô cỡ mẫu. Hãy áp dụng những gì thầy Ludovic 
và cô Marie đã giới thiệu: ví dụ, sử dụng các mối quan 
hệ giữa các biến: đối với trình độ giáo dục, ta thấy có 
sự tương liên với trục 1. Đó là cách tiếp cận trực quan 
giúp trình bày rõ hơn các kết quả. 
Thêm một khuyến cáo nữa đối với hai nhóm còn lại: 
hãy cố gắng gắn phần kết luận với phần giới thiệu. 
Phần kết luận của nhóm này quá xa với những gì các 
bạn giới thiệu.
Để kết luận, xin hoan nghênh hai nhóm đã có phần 
trình bày buổi sáng nay. Điều này chứng tỏ các bạn đã 
hiểu rất rõ nội dung khóa đào tạo. Hẹn gặp lại nhau 
vào hai giờ chiều nay.

[Jean-Pierre Cling]
Xin chúc mừng nhóm, các bạn đã có phần trình bày rất 
tốt. Tôi thấy rằng các bạn đã biết đúc rút kinh nghiệp 
qua những phần trình bày trước đây.
Tôi xin có ba bình luận sau: 
- bài trình bày rất đầy đủ, nhưng tôi chưa rõ lắm cách 

các bạn xử lý giả thiết thứ hai-chất lượng công việc 
và lĩnh vực hoạt động;

- về ý kiến cho rằng nông dân làm việc ít hơn, ta cần 
đặt câu hỏi về cách tính thời gian lao động đối với 
nhóm lao động này. Liệu điều này có thực sự đúng 
theo kinh nghiệm của các bạn không? Liệu nó có 
thực sự đúng với những gì các bạn biết về khu vực 
nông thôn? Ngoài ra còn phải xem xét tính thời vụ 
trong công việc này cũng như thời điểm tiến hành 
cuộc điều tra; 

- cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh đến việc cần thiết 
phải miêu tả các đặc tính của không gian làm việc 
và cách hình thành hai trục.

[François Roubaud]
Bài trình bày được cấu trúc tốt và các bạn đã tuân thủ 
tốt thời gian dành cho phần trình bày.
Để có thể phân tích được số liệu, không nên chỉ hạn 
chế đưa ra các giả thiết chỉ xoay quanh hai biến. Đối 
với câu hỏi đầu tiên “Tôi chọn một không gian làm 
việc tích cực ứng với các giả thiết cần chứng minh”, 
nhất thiết các giả thiết phải được đặt trong môi trường 
tích cực này. 
Tôi không thấy rõ lắm đâu là các biến tích cực được lựa 
chọn. Yếu tố ngành và số giờ lao động tác động thế 
nào đến điều kiện lao động tại Việt Nam?
Các bạn đã đi sâu phân tích việc sử dụng phương 
pháp phân loại và đưa ra các đánh giá. Vì sao các bạn 
lại phân ra làm 5 loại? Thường người ta phân loại các 
nhóm dân cư để thực hiện một chính sách kinh tế ; việc 
phân loại trong phân tích số liệu là kết quả của việc 
tổng hợp nhiều biến khác nhau và có thể không phù 
hợp với yêu cầu thực tế.

1

Gi i thi u

-Lao ng và i u ki n làm vi c luôn là m i quan tâm
c a các nhà l p chính sách  phát tri n th  tr ng lao

ng, nâng cao hi u qu  lao ng, c i thi n môi tr ng
làm vi c t ó nâng cao hi u qu  kinh t  xã h i;

Câu h i t ra:

- Li u các nhóm lao ng có c i m cá nhân, i u ki n
làm vi c khác nhau thu c các n v  th  ch , lo i công
vi c khác nhau có t o nên s  khác bi t hay không?

- Gi  thuy t 1: Có s  khác bi t v  th i gian lao ng
gi a các ngành?

- Gi  thuy t 2: L a ch n làm vi c trong các ngành khác
nhau có b nh h ng b i trình  h c v n không?

2

Ph ng pháp

- S  d ng s  li u VHLSS 2004: t p s  li u SEM04

- Ph ng pháp phân tích nhân t a t ng ng (ACM)

- Các bi n tích c c:

 Khu v c th  ch  (làm công, h p tác xã, nông nghi p,
chính th c, phi chính th c, t  nhân, nhà n c)

 Lo i công vi c (vi c làm chính th c, phi chính th c,
ngh  nông, làm công n l ng)

 Khu v c kinh t  (NN, CN, TM và D ch v )
 S  gi  làm vi c m i tu n
 Có làm ngh  nông

- Các bi n b  sung:

 Nhóm c i m cá nhân: gi i tính, nhóm tu i, tình
tr ng hôn nhân, nhóm trình  h c v n; nhóm chi tiêu

 Bi n a l : Thành th /nông thôn;

Nhóm 3 - Lao động và điều kiện lao động
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Nhận xét cuối cùng về việc đa dạng hóa các hoạt 
động. Các bạn đã đi chệch hướng trong việc đưa ra 
kết luận trong phân tích và xử lý số liệu khi các bạn 
đề cập đến vấn đề thiểu dụng nhân lực trong khu vực 
nông thôn. Cần tìm hiểu định nghĩa thời gian làm việc 
và cách đo lường thời gian này. Vấn đề đó chính là 
thời gian lao động của công việc chính. Thời gian lao 
động này phụ thuộc rất nhiều đặc điểm của lao động 
nông nghiệp. Thời gian này có thể tăng lên khi có thể 
đa dạng hóa hoạt động (nghề phụ thứ hai hoặc thứ 
ba). Đây là điều mà các bạn bỏ qua không phân tích. 
Điều này cũng dễ hiểu vì các bạn không có số liệu và 
cần kiểm tra xem tổng thể các bạn nghiên cứu có thực 
sự trong tình trạng thiểu dụng hay không. 

[Mireille Razafindrakoto]
Chúng ta có ít biến, nhưng có thể miêu tả các công 
việc trong các lĩnh vực thể chế khác nhau. Trên trục 
thứ nhất, lao động nông nghiệp đối lập với các lĩnh vực 
khác. Chúng ta thấy có hình tam giác được tạo ra đối 
với người lao động trong khu vực nông nghiệp (bên trái 
của đồ thị). Các lao động tự do trong các đơn vị khu 
vực chính thức và phi chính thức (bên phải, phía dưới 
của đồ thị) và các lao động hưởng lương (bên phải, 
phía trên). Trên trục hai, khu vực chính thức đối lập với 
khu vực phi chính thức.

[Mireille Razafindrakoto]
Kết luận ban đầu có thể rút ra qua bài trình bày này là 
phương pháp Phân tích đa tương ứng (ACM) cho ta 
nhiều thông tin hơn, nhưng tôi tin rằng các bạn chưa 
khai thác triệt để phần phân tích trong Phân tích theo 
thành phần chính (ACP). 
Toàn bộ các thông tin sử dụng trong Phân tích theo 
thành phần chính (ACP) tạo lập các biến có quan hệ 
tương liên rất chặt chẽ với nhau: doanh thu, giá trị gia 
tăng... Như vậy, có thể xem liệu việc lựa chọn các biến 
có thể mang lại nhiều thông tin không, vì qua phân tích 
số liệu, điều ta cần tìm hiểu là cách thức các biến miêu 
tả đặc điểm của các đơn vị kinh tế. Chúng ta có thể 
thêm biến “số tiền đầu tư” vốn không tương liên với kết 
quả: “Có phải những đơn vị đầu tư nhiều là những đơn 
vị có kết quả hoạt động tốt nhất không?”.
Các bạn đã sử dụng hai biến không thể sử dụng trực 
tiếp trong Phân tích đa tương ứng (ACM): tiền lãi mà 
các đơn vị kinh tế phải trả và các khoản thuế. Hai biến 
này cấu thành nên trục thứ hai. Cuối cùng, khu vực 
chính thức và khu vực phi chính thức không được nêu 
trong phần phân tích và đọc kết quả. 

[François Roubaud]
Bài trình bày rất thú vị vì nó chính là tâm điểm của việc 
nghiên cứu khoa học – tính bền vững và ổn định trong 
phân tích kết quả: thông qua một phương pháp, ta có 
được các kết quả và ta xem liệu các kết quả có giữ 
nguyên nếu ta thay đổi phương pháp. Việc so sánh 
các phương pháp khác nhau cho phép ta quan sát 
được thuộc tính của từng phương pháp trên một tổng 
thể duy nhất với các vấn đề giống nhau.
Để thực hiện tốt được việc này, cần phải kiểm soát tốt 
quá trình thực hiện. Cô Mireille có nói rằng sự khác 
biệt trong kết quả có thể là do các bạn không sử dụng 
chính xác các biến như nhau. Phương pháp Phân tích 
đa tương ứng (ACM) làm giảm thông tin gốc – đơn giản 

3

K t qu

Nhóm 1: g m 2126 cá th  mang c i m:

- i u ki n làm vi c: Ch  y u làm ngh  nông, s  gi  làm vi c bình quân m t
tu n th p (nông nhàn);

- Cá nhân: Trình  h c v n th p, n , ã k t hôn ho c goá, già, nhóm nghèo (xét
theo tiêu dùng);

- Ch  y u s ng  nông thôn.

GiGi ii thithi uu
•• PhânPhân tíchtích cáccác cc ii mm vàvà ánhánh giágiá hihi uu ququ

kinhkinh doanhdoanh cc aa cáccác hh  SXKD SXKD
•• SoSo sánhsánh gigi aa haihai phph ngng pháppháp phânphân tíchtích MCA MCA

vàvà PCA PCA
•• KK vv ngng haihai phph ngng pháppháp ss chocho cùngcùng mm tt

kk tt ququ
PhPh ngng pháppháp

•• MCA & PCAMCA & PCA
•• Data file: Sampup04Data file: Sampup04

Nhóm 4 - So sánh phương pháp Phân tích đa tương ứng 
(ACM) và Phân tích theo thành phần chính (ACP). Phân 
tích các hoạt động sản xuất của các hộ gia đình
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hóa do việc phân nhóm – còn phương pháp Phân tích 
theo thành phần chính (ACP) sử dụng phân phối sẵn 
có của cơ sở dữ liệu. Đối với các biến liên tục, tôi thấy 
rằng dường như phương pháp Phân tích theo thành 
phần chính (ACP) ưu việt hơn phương pháp ACM. 
Các bạn đã đưa ra các giả thiết và kết luận điều ngược 
lại với lập luận như sau: phương pháp Phân tích theo 
thành phần chính (ACP) không cho phép áp dụng với 
những biến phi tuyến tính.

[Ludovic Lebart]
Sẽ là tham vọng nếu muốn phân tích một vấn đề 
kinh tế đồng thời với việc so sánh các phương pháp 
phân tích.
Khi ta phân các giá trị liên tục vào các nhóm, ta bị mất 
thông tin thô nhưng ta thu được thông tin có thể sử 
dụng được. Đối với mẫu 4000 cá thể, có thể phân ra 
các nhóm khác nhau để loại bỏ các quan hệ tuyến tính 
vốn không thực sự tồn tại trong kinh tế. Tôi ngờ rằng 
chính các cá thể ở phía xa đã đóng vai trò chính trong 
phương pháp Phân tích theo thành phần chính (ACP). 
Cũng như ý kiến của cô Mireille và thầy François, tôi 
thấy rằng việc so sánh các phương pháp chưa được 
thực hiện một cách chặt chẽ. 

[François Roubaud]
Tôi xin cám ơn các bạn đã ủng hộ và tham gia rất nhiệt 
tình vào lớp học. Chúng tôi, cả những giáo viên đến 
từ Pháp và những người công tác tại Việt Nam đều rất 
khâm phục các bạn đã nắm rất nhanh các phương 
pháp được giới thiệu.

Tổng kết và đánh giá
Mục tiêu và cách tiếp cận 

Khóa học này được tổ chức trên cơ sở tiếp nối của hai 
lớp học của Khóa học mùa hè năm ngoái. Mục tiêu 
của lớp học này là để đi giới thiệu sâu và thực hành 
các kiến thức đã được giới thiệu trước đây. Mục tiêu cụ 
thể như sau:
- làm quen với các phương pháp phân tích số liệu;
- thực hành công cụ ứng dụng: phần mềm DTM;
- tìm hiểu các hạn chế và thách thức liên quan đến 

thị trường lao động và khu vực phi chính thức tại 
Việt Nam;

- phát triển các kỹ năng cần thiết để thực hiện công 
tác nghiên cứu từ bước đặt vấn đề đến kế hoạch 
phân tích, lựa chọn phương pháp và đọc kết quả 
của phân tích số liệu.

Việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu nêu trên đã giúp 
các học viên được làm việc trong môi trường thực tế 
khi thực hiện các đề tài nghiên cứu, trên cơ sở hỗ trợ 
của giáo viên cả về mặt kỹ thuật và phân tích. Các số 
liệu sử dụng đều liên quan đến kinh tế Việt Nam, đây 
là lĩnh vực mà các học viên quan tâm và có hiểu biết 

(do kinh nghiệm thực tiễn hay trong quá trình học tập 
trước đây). Đây là yếu tố quan trọng giúp các học viên 
tham gia và trao đổi một cách tích cực. 
 
Kết quả đạt được về phương pháp luận

Năm ngày đào tạo đã cho phép giới thiệu và thực hành 
các bước trong nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở công 
cụ phân tích (phân tích số liệu áp dụng phần mềm 
DTM) và số liệu thống kê (điều tra mức sống dân cư 
VHLSS 2004), các bước thực hiện cụ thể như sau:
- xác định các loại phân tích mà công cụ (công cụ 

phân tích số liệu sử dụng DTM) cho phép thực hiện 
và các hạn chế;

- rà soát lại toàn bộ thông tin (dữ liệu thống kê) đã có 
và xác định các đặc điểm (độ tin cậy, độ chính xác) 
và các hạn chế;

- xác định cụ thể nội dung nghiên cứu (bối cảnh và 
thách thức, bảng hỏi, giả thiết, đơn vị liên quan) có 
tính đến tính khả thi (căn cứ vào các kiến thức và 
phương pháp nêu trong lớp học);

- lựa chọn phương pháp phù hợp, các biến cần sử 
dụng (xem xét mối quan hệ giữa các biến để xác 
định rõ không gian tiến hành phân tích đề tài) và 
tạo cấu trúc thông tin (gộp theo nhóm, loại) đảm 
bảo phù hợp nhất với nội dung nghiên cứu;

- đọc và thảo luận kết quả, nêu ra các hạn chế, 
sai số (ví dụ như không có thông tin về toàn bộ 
tổng thể);

- đưa ra các giải thích cụ thể cho các khuyến cáo về 
chính sách;   

- liệt kê các hướng cần đi sâu trong phân tích, các 
cách thức kiểm định tính ổn định của kết quả (ví dụ 
thông qua việc sử dụng một phương pháp khác).

Các kết quả phân tích

Các loại phân tích khác nhau đã được đưa ra xem xét 
và thảo luận. Đầu tiên, đó là hai ví dụ phân tích được 
các giáo viên giới thiệu rất chi tiết, đó là:
- các phân biệt các hộ gia đình theo tiêu chí nguồn 

thu nhập (Phân tích theo thành phần chính ACP);
- miêu tả đặc điểm các đơn vị kinh tế và phân loại 

chúng theo nhóm trong phân tích hiệu quả sản 
xuất kinh doanh (Phân tích đa tương ứng ACM) và 
phân loại).

Sau phần trình bày hai ví dụ này, các học viên bắt đầu 
tiến hành các phân tích và thảo luận các kết quả:
- nhóm 1 phân tích các khó khăn mà các đơn vị kinh 

tế (trong khu vực chính thức và phi chính thức) và 
phân tích đặc điểm của các đơn vị này theo loại 
khó khăn mà họ gặp phải;

- nhóm 2 lại quan tâm đến không gian điều kiện 
lao động của các lao động hưởng lương để phân 
tích cách thức phân bố trong không gian của các 
đơn vị này (thu nhập, bảo hiểm xã hội và y tế, 
thưởng...);
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-	 nhóm	3	đã	phân	tích	không	gian	xác	định	theo	loại	
lao	động	(lao	động	hưởng	lương	và	không	hưởng	
lương,	lĩnh	vực	thể	chế,	ngành	hoạt	động)	để	xem	
xét	cách	thức	phân	bố	trong	không	gian	của	các	cá	
thể	(trong	độ	tuổi	lao	động	và	có	việc	làm)	tùy	theo	
các	đặc	điểm	của	chúng;	

-	 nhóm	4	đã	so	sánh	hai	phương	pháp	(Phân	tích	đa	
tương	ứng	ACM)	và	Phân	tích	theo	thành	phần	chính	
ACP)	để	phân	tích	hiệu	quả	kinh	doanh	của	các	đơn	
vị	kinh	tế	(khu	vực	chính	thức	và	phi	chính	thức).

Có	thể	thấy	rõ	trong	lớp	học	chỉ	có	thể	giới	thiệu	và	
thảo	luận	các	kết	quả	chính.	Phần	trình	bày	của	các	
nhóm	cho	thấy,	về	tổng	thể	các	học	viên	đã	nắm	được	

kỹ	thuật	phân	tích	số	liệu,	sử	dụng	phần	mềm	DTM	và	
cách	tiếp	cận	vấn	đề	khi	nghiên	cứu.	Đối	với	một	số	
nhóm,	việc	đọc	kết	quả	làm	chưa	được	tốt.	Tuy	nhiên,	
các	lớp	học	trong	khuôn	khổ	Khóa	học	mùa	hè	sẽ	tiếp	
tục	đi	sâu	nâng	cao	khả	năng	phân	tích	của	các	học	
viên	song	song	với	việc	tích	lũy	các	kỹ	năng	kỹ	thuật.	
Nếu	như	một	số	nhóm	không	thể	 tiếp	 tục	 thực	hiện	
các	nghiên	cứu	trong	tương	lai,	cần	nhấn	mạnh	mục	
tiêu	đặt	ra	là	đã	đưa	ra	được	những	hướng	nghiên	cứu	
chính,	cần	thiết	phải	tìm	hiểu	sâu	hơn	đối	với	những	
nhóm	có	mong	muốn	tiếp	tục	thực	hiện	phương	pháp	
phân	tích	này	(đối	với	cùng	đề	tài	nghiên	cứu	hoặc	các	
đề	tài	tương	tự).

Làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên - Lớp chuyên đề 1
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Phụ lục
Phụ lục 1 - Danh sách các biến trong ba bộ phiếu phân tích, bảng hỏi

Sampup04
Đơn vị thống kê Cơ sở sản xuất hay Hộ SXKD 

  1 . TỈNH__TEXTE/V1 (mã số)  
  2 . HUYỆN__TEXTE/V2 (mã số)  
  3 . XÃ__TEXTE/V3 (mã số)  
  4 . ĐỊA BÀN__TEXTE/V4 (mã số)  
  5 . HỒ SÔ_V5  (mã số)  

  6 . OrderActivities_V6         (4 nhóm) m4c1ma   thứ tự việc làm
  7 . NonFarmAct_V7          (43 nhóm)      m4c1c2    mã công việc phi nông nghiệp
  8 . OwnedWholeAct_V8       (2 nhóm)     m4c1c5    toàn bộ công việc có thu nhập?     
  9 . nbOwnedHH_V9        (8 nhóm)      m4c1c6    số hộ gia đình có thu nhập 
 10 . %ownedHH_V10         (9 nhóm)      m4c1c7    % hộ gia đình có thu nhập từ công việc này 
 11 . SoldGivenProd_V11     (2 nhóm m4c1c9   sản phẩm có được bán/đổi/cung cấp dịch vụ không?
 12 . AverageT_V12           (bằng số)     m4c1c10 doanh thu trung bình tháng 
 13 . RevenuYe_V13           (bằng số)     m4c1c11 thu nhập một năm       
 14 . exchang-prod_V14        (3 nhóm)      m4c1c12 các sản phẩm được trao đổi?
 15 . ValExchP_V15            (bằng số)     m4c1c13 giá trị các sản phẩm được trao đổi
 16 . HHSelfConsumption_V16 (3 nhóm)      m4c1c14   tự tiêu dùng của các hộ gia đình?
 17 . ValHHSel_V17            (bằng số)     m4c1c15 giá trị tự tiêu dùng của các hộ gia đình
 18 . UsedProd_V18           (2 nhóm)      m4c1c16 có sản phẩm phụ nào được hộ sử dụng/bán 
 19 . ValUsedP_V19            (bằng số)     m4c1c17 giá trị sản phẩm phụ được hộ sử dụng/bán?
 20 . RevTot_V20              (bằng số)     m4c1c18 tổng thu nhập trong 12 tháng qua
 21 . AllocRev_V21             (bằng số)     m4c1c18a thu nhập được dùng cho hộ  
 22 . ExpTotUP_V22            (bằng số)     m4c2exp tổng tiêu dùng của hộ SXKD
 23 . OperatAct_V23           (2 nhóm)      m10c2 hoạt động diễn ra trong cả 12 tháng 
 24 . NActOp_V24             (9 nhóm) m10c3 nguyên nhân hoạt động không diễn ra cả năm
 25 . HomeLocOper_V25       (8 nhóm)     m10c4a hoạt động diễn ra tại nhà
 26 . NbRegulLabors_V26       (28 nhóm) m10c5 số lao động thường xuyên tham gia hoạt động    
                      này trong trong 12 tháng qua
 27 . NbPaidLabor_V27         (26 nhóm) m10c6 số lao động được trả lương?
 28 . StartBusiness_V28        (50 nhóm) m10c7 năm bắt đầu hoạt động?
 29 . OpenHHOp_V29         (2 nhóm) m10c8 việc kinh doanh này được sáng lập bởi hộ gia   
                      đình hay có sẵn từ trước 
 30 . OwnerBusiness_V30      (7 nhóm)       m10c9 ai là chủ sở hữu của hoạt động này?
 31 . ComHH_V31             (3 nhóm)       m10c10 có hộ gia đình nào trong xã sản xuất kinh doanh   
                       cùng loại hàng hóa 
 32 . NbHHCom_V32          (117 nhóm)     m10c11 số hộ gia đình?       
 33 . DiffBusin_V33            (13 nhóm)      m10c14a khó khăn lớn nhất khi bắt đầu hoạt động 
                                                      kinh doanh
 34 . 2DiffBus_V34             (13 nhóm) m10c14b khó khăn lớn thứ hai khi bắt đầu hoạt động 
                      kinh doanh
 35 . Tamount_V35            (bằng số)       m10c15 tổng số tiền hộ đã bỏ ra để mở hoạt động 
                       kinh doanh
 36 . FarmActAmount_V36      (13 nhóm)       m10c16a nguồn chính của số tiền này? 
 37 . TutLearn_V37            (3 nhóm)       m10c17a hộ gia đình đã học công việc này qua kèm việc
 38 . FormLearn_V38         (3 nhóm)       m10c17b hộ gia đình đã học công việc này qua đào tạo 
                       chính quy
 39 . PaidJob_V39             (3 nhóm)       m10c17c hộ gia đình đã học công việc này qua là người 
                  làm công trong công việc có liên quan
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 40 . PartBusi_V40          (3 nhóm)    m10c17d hộ gia đình đã học công việc này qua tham gia 
   vào hoạt động có lĩnh vực kinh doanh khác 
 41 . MembAssoc_V41      (2 nhóm)    m10c18 hội viên của câu lạc bộ hoặc hiệp hội kinh doanh 
 42 . MbVcci_V42          (3 nhóm)    m10c19a hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp VN       
 43 . MbOthAss_V43        (3 nhóm)    m10c19b hội viên của các hiệp hội/câu lạc bộ khác  
 44 . MbUnofGr_V44        (3 nhóm)    m10c19c hội viên của nhóm các doanh nghiệp/hộ gia đình 
   không chính thức 
 45 . MangTrain_V45        (3 nhóm)    m10c20a đào tạo về quản lý     
 46 . ProcTrain_V46         (3 nhóm) m10c20b đào tạo về cách thức/phương pháp sản xuất
 47 . AssistServ_V47        (3 nhóm)     m10c20c hỗ trợ về chất lượng sản phẩm và phát triển đa dạng 
   hóa sản phẩm
 48 . MarkAdvert_V48       (3 nhóm)     m10c20d tiếp thị, quảng cáo, tạo đầu ra tiêu thụ sản phẩm
 49 . SeekContI_V49       (3 nhóm)     m10c20e tìm kiếm và liên hệ các nhà cung cấp đầu vào 
 50 . PolLegInf_V50        (3 nhóm)     m10c20f thông tin về chính sách và các vấn đề pháp luật 
 51 . TimeGvStaf_V51      (16 nhóm)    m10c21 bao nhiêu lần cán bộ nhà nước đến làm việc
 52 . SafetReas_V52        (4 nhóm)     m10c22a lý do an toàn lao động
 53 . LaborReas_V53       (4 nhóm)     m10c22b lý do vấn đề về người lao động
 54 . FinancReas_V54      (4 nhóm)     m10c22c lý do vấn đề về tài chính 
 55 . CheckReas_V55       (4 nhóm)     m10c22d lý do kiểm tra giấy phép kinh doanh
 56 . EnvirReas_V56        (4 nhóm)     m10c22e lý do vấn đề về môi trường
 57 . QlProdReas_V57      (4 nhóm)     m10c22f lý do vấn đề về chất lượng sản phẩm    
 58 . OtherReas_V58       (4 nhóm)     m10c22g lý do các vấn đề khác         
 59 . WayHHInp_V59       (2 nhóm)     m10c23 cách hộ gia đình nhập nguyên vật liệu?         
 60 . SellBring_V60         (4 nhóm)     m10c24a người bán hàng mang đến tận nơi
 61 . OwnMatUsing_V61 (4 nhóm)     m10c24b dùng phương tiện của mình để vận chuyển 
 62 . HirMeanTransp_V62 (4 nhóm)     m10c24c thuê phương tiện để vận chuyển     
 63 . BuyerTransp_V63      (3 nhóm)     m10c25a người mua tự vận chuyển 
 64 . OwnTransp_V64       (3 nhóm)     m10c25b dùng phương tiện của mình để vận chuyển 
 65 . HirTMTransp_V65      (3 nhóm)     m10c25c thuê phương tiện để vận chuyển
 66 . SoldGSWi_V66        (2 nhóm) m10c26 hộ gia đình có bán hàng hóa/dịch vụ ở thị trường 
   trong tỉnh không 
 67 . ImpMarkW_V67       (5 nhóm)     m10c27 mức độ quan trọng của thị trường trong tỉnh?  
 68 . SoldGSOth_V68       (2 nhóm)     m10c28 hộ có bán hàng hóa/dịch vụ ở thị trường tỉnh khác không
 69 . ImpMarkOth_V69      (5 nhóm)     m10c29 mức độ quan trọng của thị trường tỉnh khác? 
 70 . SoldGSIn_V70        (2 nhóm)     m10c30 hộ có bán hàng hóa/dịch vụ ở thị trường quốc tế
 71 . ImpMarkIn_V71       (4 nhóm)     m10c31 mức độ quan trọng của thị trường quốc tế?   
 72 . NewpapInf_V72       (3 nhóm)     m10c32a hộ đã lấy thông tin từ báo chí để làm căn cứ đơn giá
 73 . RadioInf_V73          (3 nhóm)     m10c32b hộ đã lấy thông tin từ đài để làm căn cứ đơn giá
 74 . TVInform_V74         (3 nhóm)     m10c32c hộ đã lấy thông tin từ tivi để làm căn cứ đơn giá
 75 . InternInf_V75          (3 nhóm)     m10c32d hộ đã lấy thông tin từ internet để làm căn cứ đơn giá
 76 . TraderInf_V76         (3 nhóm)     m10c32e hộ đã lấy thông tin từ các thương nhân để làm căn cứ 
   đơn giá
 77 . OthSamInf_V77        (3 nhóm)     m10c32f hộ đã lấy thông tin từ các doanh nghiệp cùng loại 
   hoạt động để làm căn cứ đơn giá
 78 . OthSouInf_V78        (3 nhóm)     m10c32g hộ đã lấy thông tin từ các nguồn khác để làm căn 
                cứ đơn giá
 79 . StartB0Yes_V79        (2 nhóm)     m10c33 hoạt động bắt đầu từ năm 2001 trở về trước?  
 80 . ReveUnchangyear_V80 (5 nhóm) m10c34 so với 2 năm trước đây doanh thu của hộ thế nào?
 81 . MIncreas0CDecreas5_V81 (5 nhóm) m10c35  so với 2 năm trước đây số lao động của hộ thế nào? 
 82 . ElectPrev_V82         (8 nhóm)     m10c36a vấn đề về điện gây trở ngại cho hoạt động như thế nào?
 83 . PostServ_V83         (8 nhóm)     m10c36b vấn đề về thông tin liên lạc gây trở ngại cho hoạt động 
 84 . TranspPrev_V84       (8 nhóm)     m10c36c vấn đề về giao thông gây trở ngại cho hoạt động 
 85 . LandProdPrv_V85      (8 nhóm)    m10c36d vấn đề về đất dùng cho SXKD gây trở ngại cho hoạt động 
 86 . EmitWater_V86        (8 nhóm)     m10c36e vấn đề về xử lý nước thải và chất thải rắn gây trở ngại cho 
   hoạt động 
 87 . AccFinan_V87         (8 nhóm)     m10c36f vấn đề về tiếp cận tài chính gây trở ngại cho hoạt động 
 88 . CostFinan_V88        (8 nhóm) m10c36g vấn đề về chi phí tài chính gây trở ngại cho hoạt động 
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 89 . TaxePrev_V89         (8 nhóm)      m10c36h vấn đề về thuế gây trở ngại cho hoạt động 
 90 . RegLicBusi_V90       (8 nhóm)       m10c36i vấn đề về đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt 
                   động gây trở ngại cho hoạt động 
 91 . LabRegPrev_V91      (8 nhóm)       m10c36j vấn đề về quy định lao động gây trở ngại cho 
                  hoạt động 
 92 . SkillEduc_V92         (8 nhóm)      m10c36k vấn đề về kỹ năng và trình độ học vấn gây trở ngại 
                   cho hoạt động 
 93 . TradConstReg_V93     (8 nhóm)      m10c36l vấn đề về quy định thương mại và hải quan gây 
                   trở ngại cho hoạt động 
 94 . UnstPolEco_V94       (8 nhóm)      m10c36m vấn đề về chính sách kinh tế không ổn định gây 
                   trở ngại cho hoạt động 
 95 . UnstMacEco_V95      (8 nhóm)      m10c36n vấn đề về không ổn định của kinh tế vĩ mô gây trở 
                   ngại cho hoạt động 
 96 . CurrPrev_V96         (8 nhóm)      m10c36o vấn đề về tệ nạn tham nhũng gây trở ngại cho hoạt động 
 97 . CrimSecur_V97        (8 nhóm)      m10c36p vấn đề về tội phạm trộm cắp gây trở ngại 
                   cho hoạt động 
 98 . UnfairComp_V98       (8 nhóm)      m10c36q vấn đề về thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh 
                   gây trở ngại cho hoạt động 
 99 . HHWT_V99           (bằng số)       hhwt quyền số hộ gia đình
 100 . TAIL_V100           (5 nhóm)       tail quy mô hộ SXKD 4 nhóm          
 101 . INTPAY_V101        (bằng số)       intpay lợi nhuận được trả               
 102 . CCF_V102           (bằng số)       ccf  khấu hao tài sản cố định          
 103 . TAX_V103           (bằng số)       tax thuế đóng                  
 104 . MSAL_V104          (bằng số)       msal bảng lương          
 105 . IDUPI_V105          (bằng số)       idupi        xác định mã hộ SXKD    
 106 . CI_V106             (bằng số)       ci           tiêu dùng trung gian          
 107 . EBE_V107           (bằng số)       ebe         thặng dư gộp thu nhập hỗn hợp của cơ sở sản xuất
 108 . VA_V108            (bằng số)       va          giá trị gia tăng                
 109 . CA_V109            (bằng số)       ca          doanh thu                  
 110 . INFORMEL_V110      (2 nhóm)      Hộ SXKD    phi chính thức hay không      
 111 . BRANCHservices_V11 (3 nhóm) branch3     lĩnh vực hoạt động 1=sản xuất      

VAclass      giá trị gia tăng 4 nhóm
CAclass      CA doanh thu 4 nhóm
EBEclass    thặng dư gộp thu nhập hỗn hợp 4 nhóm 
TAXclass   có hay không đóng thuế 2 nhóm
Tamountcl   số tiền đầu tư ban đầu 2 nhóm
Sourcinv     Nguồn đầu tư 4 nhóm
TAIL3cat    quy mô hay kích cỡ 3 nhóm
NbRegLab   số lao động thường xuyên 3 nhóm
NPaidLab    lao động thường xuyên có không 2 nhóm
LearnExp    học việc hay kinh nghiệm có không 2 nhóm
ReveChange  thay đổi thu nhập 4 nhóm không có câu trả lời thích hợp
Difficat5     khó khăn khi khởi sự 5 nhóm
LocalOp4    Địa điểm kinh doanh 4 nhóm
GoVStvisit   số lần cán bộ nhà nước đến làm việc & 2 lý do 3 nhóm
Sourcinfo    nguồn thông tin 4 nhóm
PbInfrastru   Vấn đề cơ sở hạ tầng gây trở ngại cho phát triển hoạt động Có Không 
 2 nhóm
PbLand      Vấn đề đất đai gây trở ngại cho phát triển hoạt động Có Không 2 nhóm
PbAccFin    Vấn đề chi phí tài chính gây trở ngại cho hoạt động Có Không 2 nhóm
PbRegulT    Vấn đề quy định hay thuế gây trở ngại cho hoạt động Có Không 
 2 nhóm
PbSkill      Vấn đề kỹ năng và trình độ học vấn của người lao động gây trở ngại 
 cho phát triển hoạt động  Có Không 2 nhóm
PbEcoPol    Vấn đề chính sách kinh tế hay kinh tế vĩ mô gây trở ngại cho hoạt động 
 Có Không 2 nhóm
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PbCorrup    Vấn đề tham nhũng gây trở ngại cho hoạt động Có Không 2 nhóm
PbCrimSec   Vấn đề tệ nạn xã hội gây trở ngại cho hoạt động Có Không 2 nhóm
PbUnfComp  Vấn đề cạnh tranh không lành mạnh gây trở ngại cho hoạt động 
 Có Không 2 nhóm
StartBAct4   Bắt đầu hoạt động SXKD 4 nhóm
Region      Vùng VN 8 nhóm

CÁC BIẾN ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁC NGUỒN THU NHẬP CỦA HỘ

FICHIER smenrev04

ĐƠN VỊ THỐNG KÊ: hộ gia đình
Hộ gia đình và thu nhập của hộ (các nguồn thu nhập khác nhau) 
(với các đặc điểm của chủ hộ 

36 biến: 19 biến định danh – 17 biến liên tục

 1 . Sex_V1             (2 nhóm)    m1ac2    giới tính của thành viên trong hộ                   
 2 . Hhead_V2          (bằng số)    m1ac3    quan hệ với chủ hộ              
 3 . Age_num_V3        (bằng số)    m1ac5    Tuổi                         
 4 . Age_cat_V4         (69 nhóm)             tuổi                         
 5 . Marital_V5          (5 nhóm)     m1ac6    tình trạng hôn nhân?                   
 6 . PlaceRes_V6        (4 nhóm)    m1ac8    nơi đăng ký hộ khẩu?           
 7 . ComplGrade_V7     (13 nhóm)    m2c1     học hết lớp mấy                   
 8 . ReadWrite_V8       (3 nhóm)    m2c2     [Tên] có biết đọc biết viết không?               
 9 . HighDip_V9         (11 nhóm)    m2c3a    Bằng cấp cao nhất đạt được?            
10 . High_Voc_V10      (5 nhóm)    m2c3b    Bậc đào tạo nghề cao nhất đạt được?      
11 . EDU5_V11          (5 nhóm)    edu5     giáo dục 5 nhóm                  
12 . EDU3_V12          (3 nhóm)    edu3     giáo dục 3 nhóm                  
13 . SECTINST_V13      (7 nhóm)    sectinst   khu vực thể chế                 
14 . TYPWORK_V14     (4 nhóm)     typwork   loại công việc nông nghiệp tự làm phi chính thức 
            hay chính thức hoặc lao động được trả công 
15 . DANTOC_V15      (38 nhóm)    dantoc    dân tộc hay nhóm dân tộc                

16 . QUINT04_V16       (5 nhóm)    quint04    ngũ phân vị thu nhập 2004 so với 2002      
17 . REVWTT_V17      (bằng số)     revwtt     thu nhập từ lương                  
18 . REVUPINF_V18     (bằng số)     revupinf    thu nhập từ hộ SXKD phi chính thức         
19 . REVUPFOR_V19    (bằng số)    revupfor    thu nhập từ hộ SXKD chính thức         
20 . REVAGRT_V20      (bằng số)    revagrt     thu nhập từ nông nghiệp               
21 . REVDIVID_V21      (bằng số)    revdivid    thu nhập từ cổ tức                 
22 . REVTRPUB_V22    (bằng số)    revtrpub    thu nhập từ các tổ chức xã hội, công cộng
23 . REVTRPRI_V23     (bằng số)    revtrpri     thu nhập từ nguồn cá nhân khác          
24 . REVREMIT_V24     (bằng số)    revremit    thu nhập từ tiền chuyển khoản               
25 . REVIMMOB_V25    (bằng số)    revimmob   thu nhập từ cho thuê nhà               
26 . REVTERRE_V26    (bằng số)     revterre     thu nhập từ đất           
27 . REVTOT_V27       (bằng số)    revtot       tổng thu nhập                     
28 . TINH__TEXTE/V2    (bằng số)    tinh        tỉnh 
29 . URBAN04_V29      (2 biến phân loại) urban04   thành thị/nông thôn                     
30 . REG_V29          (8 biến phân loại) reg8     vùng                        
31 . HHSIZE_V31       (15 biến phân loại) hhsize    quy mô hộ                  
32 . HHWT_V32        (biến số)   hhwt     quyền số hộ                   
33 . PCEX2NOM_V33   (bằng số)   pcex2nom   mức chi tiêu danh nghĩa bình quân đầu người 2004.            
34 . PCEXP2RL_V34    (bằng số)   pcexp2rl   mức chi tiêu thực tế bình quân đầu người 2004.          
35 . HHSIZE           (10 biến phân loại)                                 
36 . AGE              (9 biến phân loại)
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CÁC BIẾN ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC LOẠI VIỆC LÀM 

FICHIER smenrev04

ĐƠN VỊ THỐNG KÊ: cá thể có tham gia lao động
Những cá thể có tham gia lao động + loại việc làm của các cá thể 
REM đối với phiếu này, chúng ta không có thu nhập của tất cả mọi người vì không có thu nhập của lao động 
tự làm.

Những biến rút ra từ phiếu về các đặc điểm của cá nhân 
  1 . TINH__TEXTE/V1       (bằng số)              Tỉnh 
  2 . HUYEN__TEXTE/V2     (bằng số)             Huyện
  3 . XA__TEXTE/V3         (bằng số)              Xã
  4 . DIABAN__TEXTE/V4    (bằng số)             địa bàn
  5 . HOSO__TEXTE/V5      (bằng số)             Hộ số
  6 . URBAN04_V6          (2 nhóm)              thành thị/Nông thôn
  7 . REG8_V7             (8 nhóm)              Vùng
  8 . HHSIZE_V8           (16 nhóm)  quy mô hộ
  9 . HHWT_V9            (bằng số)  quyền số 
  10 . RCPIF_V10           (bằng số)  chỉ số giá tiêu dùng thực phẩm theo vùng
  11 . RCPINF_V11          (bằng số)  chỉ số giá tiêu dùng phi thực phẩm theo vùng 
  12 . RCPI_V12            (bằng số)              chỉ số giá tiêu dùng toàn bộ theo vùng
  13 . FOODNOM_V13       (bằng số)              tiêu dùng danh nghĩa cho thực phẩm
  14 . PCFDXNOM_V14      (bằng số)              tiêu dùng danh nghĩa trên đầu người về thực phẩm 
  15 . NONFOOD2_V15      (bằng số)              tiêu dùng danh nghĩa phi thực phẩm 2004 
  16 . NONFD2RL_V16      (bằng số)              tiêu dùng thực tế phi thực phẩm 2004.
  17 . HHEX2NOM_V17      (bằng số)              tổng tiêu dùng danh nghĩa 2004.
  18 . HHEXP2RL_V18       (bằng số)              tổng tiêu dùng thực tế 2004
  19 . PCEX2NOM_V19      (bằng số)              tiêu dùng danh nghĩa trên đầu người 2004.
  20 . PCEXP2RL_V20       (bằng số)              tiêu dùng thực tế trên đầu người 2004 
  21 . QUINT0richB_V21      (5 nhóm)  ngũ phân vị 2004
               các biến rút ra từ phiếu điều tra về đặc điểm việc làm 
                                                của cá nhân 
  22 . MATV__TEXTE/V22    (bằng số)  Mã thành viên
  23 . WageWork_V23        (2 nhóm)  m4ac1a      Đi làm để nhận tiền lương/tiền công? 
  24 . AgrSEmp_V24         (2 nhóm)  m4ac1b      Tự sản xuất, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp?
  25 . NoFarmSEmp_V25     (2 nhóm)   m4ac1c      Tự SXKD trong lĩnh vực phi nông nghiệp?
  26 . Work_V26            (bằng số)   m4ac2      Có làm việc hay không?
  27 . ReasNoWork_V27     (bằng số)   m4ac3      Lý do không làm việc 
  28 . TimeConsJob_V28    (30 nhóm)   m4ac4      Công việc nào chiếm nhiều thời gian nhất?
  29 . IndCod_V29          (54 nhóm)   m4ac5      Mã nghề
  30 . NoWorkMo_V30       (bằng số)   m4ac6      Số tháng làm việc mỗi năm
  31 . NoWorkMonth_V31    (12 nhóm)  
  32 . NoWorkDa_V32       (bằng số)   m4ac6       Số ngày làm việc mỗi tháng  
  33 . NoWorkDay_V33      (29 nhóm)  
  34 . NoWorkHo_V34       (bằng số)   m4ac6      Số giờ làm việc mỗi ngày   
  35 . NoWorkHours_V35    (16 nhóm)  
  36 . NoWorkYe_V36      (bằng số)    m4ac6      Số năm làm việc
  37 . NoWorkYear_V37     (60 nhóm) 
  38 . Empl-Owner_V38     (7 nhóm)    m4ac10a    làm thuê hay tự làm 
  39 . OfficStat_V39      (3 nhóm)    m4ac10b    có là cán bộ công chức hay không?
  40 . TotWageY_V40      (bằng số)    m4ac11     tổng tiền công/tiền lương nhận được trong 
   12 tháng qua
  41 . TotBonus_V41      (bằng số)    m4ac12a    Tổng các khoản tiền thưởng dịp lễ tết 
  42 . IncSocia_V42      (bằng số)    m4ac12a    Thu nhập từ các khoản trợ cấp xã hội
  43 . IncDomOv_V43 (bằng số)  Thu nhập từ các khoản tiền lưu trú đi công tác trong  
                   nước/nước ngoài
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  44 . IncOther_V44         (bằng số)                   các khoản thu nhập khác 
  45 . TotIncWa_V45        (bằng số)                   Tổng thu nhập từ lao động
  46 . OthJob_V46          (3 nhóm)   m4ac13         có việc làm thêm nào khác?
  47 . IDIND04__TEXTE/V47 (bằng số)                 xác định mã cá nhân

Các biến rút ra từ phiếu điều tra về các đặc điểm cá nhân
  48 . Sex_V48             (2 nhóm)   m1ac2          Giới tính của các thành viên trong hộ
  49 . RelHead_V49         (7 nhóm)   m1ac3          Quan hệ với chủ hộ
  50 . Age_V50            (72 nhóm)   m1ac5         Tuổi
  51 . Marital_V51           (5 nhóm)   m1ac6         Tình trạng hôn nhân?
  52 . RegistRes_V52        (4 nhóm)   m1ac8         Nơi đăng ký hộ khẩu?
  53 . CompletedGrad_V53  (13 nhóm)   m2c1          Học hết lớp mấy
  54 . ReadWrit_V54         (3 nhóm)   m2c2          [TÊN] có biết đọc biết viết?
  55 . HighDipl_V55         (9 nhóm)    m2c3a         Bằng cấp cao nhất đạt được?
  56 . HighVocTrain_V56     (5 nhóm)    m2c3b         Bằng hướng nghiệp cao nhất đạt được?
  57 . EnrollSchool_V57      (3 nhóm)    m2c4          hiện nay có đi học không?
  58 . AttendSchool_V58     (3 nhóm)    m2c5          trong 12 tháng qua có đi học không?
  59 . LevelEnroll_V59      (11 nhóm)    m2c6          hiện nay đang học hệ/cấp/bậc học nào?
  60 . SchTypEnroll_V60      (6 nhóm)    m2c7          Loại trường đang học
  61 . ExemptTuition_V61     (3 nhóm)    m2c8          tiền học phí được giảm và những đóng góp khác?
  62 . ReasExemptionRed_V62 (12 nhóm)  m2c9a        Lý do miễn, giảm?
  63 . ReasExemptionCont_V63 (7 nhóm)  m2c9b        Lý do miễn, giảm các khoản đóng góp?
  
Các biến được mã hóa lại
  64 . CLAGE_V64          (5 nhóm)   clage7          phân loại tuổi
  65 . EDU5_V65            5 nhóm)   edu5           giáo dục 5 nhóm
  66 . EDU3_V66            (3 nhóm)   edu3           giáo dục 3 nhóm
  67 . FarmAct_V67          (2 nhóm)                 làm nghề nông hay không 
  68 . NBJSEM_V68         (bằng số)                  số ngày mỗi tuần
  69 . NBHSEM_V69        (bằng số)                 số giờ mỗi tuần
  70 . SSEMPV_V70         (2 nhóm)                 thấp hơn thời gian lao động quy định <35giờ
  71 . SECTINST_V71        (8 nhóm)                 khu vực thể chế 
  72 . TYPWORK_V72       (4 nhóm)                  loại công việc làm ruộng tự làm phi chính thức
   hay chính thức hay người làm công 
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Lớp chuyên đề 1 – Trao chứng chỉ cho học viên
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PCA : PCA : PhânPhân tíchtích thànhthành ph ph nn chínhchính..
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Phụ lục 3 - Giới thiệu điều tra Mức sống hộ gia đình VHLSS
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Khái quát
Trong những năm 1990, Việt Nam đã tiến hành hai 
cuộc điều tra lớn về gia đình để khảo sát về mức sống 
hộ gia đình: Điều tra về gia đình tổng hợp (MPHS) và 
Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VLSS). 
-  Đợt điều tra MPHS là hoạt động chìa khóa của 

chương trình khảo sát và thống kê tổng thể vì thông 
tin và dữ liệu thu thập được được sử dụng phục vụ 
cho nhiều mục đích trong đó có việc tính toán CPI, 
thống kê kế toán toàn quốc và đánh giá mức độ 
nghèo đói. Cuộc điều tra này được tiến hành 01 
hoặc 02 năm một lần kể từ năm 1994 với số hộ gia 
đình được điều tra từ 25.000 đến 47.000 hộ. 

-  Hai cuộc điều tra khảo sát về mức sống tại Việt 
Nam VLSS được thực hiện vào năm 1992-93 và 
1997-98. Trọng tâm là khảo sát mức thu nhập và 
chi tiêu của các hộ gia đình; bên cạnh đó một số 
yếu tố khác liên quan đến mức sống như giáo dục, 
y tế, việc làm cũng được khảo sát qua các đợt điều 
tra khác nhau. 

Việc thực hiện hai cuộc điều tra khác nhau nhưng chỉ 
phục vụ cho các mục đích tương tự như vậy dẫn đến 
tình trạng trùng lặp và lãng phí. Với sự hỗ trợ kỹ thuật 
của UNDP và Ngân hàng Thế giới WB, Tổng cục thống 
kê đã xây dựng chiến lược điều tra VHLSS cho 10 năm 
tới (2000- 2010), chương trình điều tra về hộ gia đình 
trong chiến lược này được tiến hành 2 năm một lần. 
Chiến lược VHLSS đã được thông qua và được thực 
hiện theo lịch trình như sau:

Năm   Nội dung điều tra, khảo sát
2002  Mức chi tiêu và thu nhập (phần lõi - core) +  
 thông tin cơ bản về các lĩnh vực khác 
2004  Core + Đất đai và các hoạt động phi nông  
 nghiệp (mô đun quay vòng)
2006  Core + Y tế và giáo dục (mô đun quay vòng)
2008  Core + Đất đai và các hoạt động phi nông  
 nghiệp 
2010  Core + Y tế và giáo dục 
 
1. Mục đích điều tra VHLSS
Thu thập thông tin về mẫu hộ gia đình và xã/phường 
để đánh giá mục tiêu và đưa ra các chính sách, kế 
hoạch và chương trình quốc gia về cải thiện mức sống 
của người dân cả nước cũng như mỗi vùng, chuơng 
trình này bao gồm cả đánh giá tình hình nghèo đói và 
bất bình đẳng. 

Đánh giá việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ và chiến 
lược quốc gia xoá đói giảm nghèo.
Cung cấp dữ liệu cho việc tính toán chỉ số giá tiêu 
dùng CPI và xây dựng hệ thống thống kê kế toán 
quốc gia. 

2. Nội dung của VHLSS2004
VHLSS2004 sử dụng hai bảng hỏi để thu thập dữ liệu. 
Một bảng hỏi điều tra cấp hộ gia đình (đối với mẫu Mức 
thu nhập và chi tiêu) gồm khoảng 400 câu hỏi chia 
theo 10 mục lớn sau:
− Mục 1: Đặc điểm dân số
 Một số đặc trưng về dân số của thành viên các hộ 

gia đình, như: tuổi, giới tính, dân tộc, tình trạng hôn 
nhân.

− Mục 2: Giáo dục và đào tạo nghề (đối với mỗi thành 
viên của hộ)

− Mục 3: Y tế và chăm sóc sức khoẻ.
− Mục 4: Thu nhập (cộng thêm nội dung Việc làm và 

thời gian lao động).
 Thu nhập hộ gia đình, bao gồm: các mức thu nhập, 

thu nhập phân loại theo nguồn (thù lao, lương; các 
hoạt động nông lâm ngư nghiệp; các nguồn khác); 
thu nhập phân loại theo vùng và lĩnh vực kinh tế. 

− Mục 5: Chi tiêu
 Chi tiêu hộ gia đình: mức chi tiêu, chi tiêu phân loại 

theo mục đích và mục (chi tiêu cho ăn, mặc, ở, đi 
lại, giáo dục, y tế, văn hoá… và chi tiêu khác).

− Mục 6: Tài sản cố định và đồ dùng gia đình
− Mục 7: nhà ở, nước sạch và vệ sinh
 Nhà và các tài sản khác bao gồm tài sản cố định, 

hệ thống điện, nước và vệ sinh.
− Mục 8: tham gia vào chương trình xoá đói giảm 

nghèo và tín dụng 
− Mục 9: Nông, lâm, ngư nghiệp (mở rộng)
− Mục 10: kinh doanh các sản phẩm khác ngoài 

nông lâm thuỷ hải sản (mở rộng)
Bảng hỏi điều tra cấp xã gồm 10 mục:
− Mục 0: Thông tin về cuộc điều tra khảo sát
− Mục 1: Đặc điểm dân số và tình hình chung của 

xã
− Mục 2: Tình hình kinh tế nói chung và các chương 

trình hỗ trợ 
− Mục 3: Cơ hội việc làm phi nông nghiệp
− Mục 4: Nông nghiệp và đất canh tác
− Mục 5: Hạ tầng cơ sở
− Mục 6: Giáo dục
− Mục 7: Y tế

Phụ lục 4 - VHLSS 2004: Giới thiệu bản điều tra1

1 Thông tin trong tài liệu này trích từ Phung, D.T. và N. Phong (2006), ‘Vietnam Household Living Standard Survey (VHLSS), 
2002 and 2004: Basic Information’, mimeo, Tổng cục Thống kê - General Statistics Office. Hanoi.
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− Mục 8: An ninh trật tự và các vấn đề xã hội 
− Mục 9: Tín dụng và tiết kiệm
 
3. Mẫu khảo sát thu nhập và chi tiêu và mức độ 
đại diện của mẫu 
Mẫu khảo sát về thu nhập và chi tiêu cho cả 10 mục 
liệt kê ở trên bao gồm 9,189 hộ tại khoảng 3,100 xã 
đại diện cho cả nước, khu vực nông thôn, thành thị và 
8 vùng trong cả nước. Trong số đó, 4.476 hộ đã được 
điều tra từ VHLSS2002. 

4. Thông tin chung về cuộc khảo sát và điều tra 
tại địa bàn
Đối tượng, đơn vị và phạm vi khảo sát:
Phạm vi của cuộc khảo sát là các hộ gia đình và xã/
phường lựa chọn trong 64 tỉnh thành. 
Đối tượng khảo sát gồm các hộ gia đình, thành viên 
các hộ gia đình và các xã/phường. Mỗi đơn vị khảo sát 
là một hộ hay một xã/phường được chọn. 

Thiết kế mẫu
Loạt khảo sát VHLSS thực hiện từ năm 2002 đến năm 
2010 sẽ dựa trên mẫu cơ bản để lựa chọn mẫu. Mẫu 
cơ bản là mẫu ngẫu nhiên từ các khu vực được liệt kê 
(EA) của cuộc điều tra dân số năm 1999. Từ các vũng 
mẫu này, nhiều mẫu hộ gia đình sẽ được lựa chọn 
cho các cuộc điều tra khác nhau hoặc cho các năm 
điều tra khác nhau đối với các panel quay vòng như 
VHLSS. Mẫu cơ bản sử dụng cho VHLSS là mẫu có 
hai cấp độ, cấp độ 1 là cấp xã và cấp độ 2 là 3 EA mỗi 
xã. Các xã được phân tầng theo tỉnh và khu vực nông 
thôn/thành thị. Cả hai cấp độ xã và EA được lựa chọn 
theo xác xuất tỷ lệ với quy mô (PPS), quy mô của mỗi 
xã hay mỗi EA được tình theo số hộ dựa trên kết quả 
của cuộc Điều tra dân số năm 1999. Các hộ trong diện 
khảo sát tại mỗi EA trong diện khảo sát được lựa chọn 
trên cơ sở danh sách hộ mới nhất của EA đó (3 tháng 
trước đợt khảo sát). 
Mẫu thiết kế bao gồm 3 cấp độ: xã/phường ở cấp độ 1, 
EA là đơn vị điều tra cấp độ 2 (SSUs) và hộ gia đình 
là cấp độ 3.

Đối tượng điều tra khảo sát
Đối tượng điều tra khảo sát của VHLSS bao gồm dân 
thường, những người không làm trong các cơ quan 
nhà nước của Việt Nam. Để nắm rõ được đối tượng 
điều tra, các cuộc phỏng vẫn đã được tiến hành ở cấp 
hộ. Vì các đối tượng khảo sát không ở cố định tại một 
nơi, nên quan trọng là phải ghi rõ nơi đối tượng sẽ 
được khảo sát để tránh việc tính thành 2 lần. Chỉ những 
người được coi là thành viên thường trú tại hộ đó mới 
được xếp vào diện khảo sát. Cả những người là thành 
viên thường trú của hộ nhưng tạm thời không có mặt 
cũng được xếp vào diện khảo sát. Đó là những người 
vắng mặt vì lý do đi nghỉ, ốm nhập viện, sinh viên xa 
nhà trong thời gian đi học. Tuy nhiện, các khu cho sinh 
viên thuê không nên đưa vào diện khảo sát, vì dữ liệu 

liên quan đến những sinh viên này có thể có được từ 
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của họ. 

Các hộ không thuộc diện khảo sát
Tống cục Thống kê đã quyết định đưa ra các tiêu chí 
lựa chọn đối tượng khảo sát cho VHLSS. Một số hộ có 
thế không thuộc diện khảo sát. Một ví dụ là các khu 
nhà cho sinh viên thuê. Mỗi hộ bao gồm nhiều phòng 
giống ký túc xá và được tính như một hộ gia đình thực 
sự. Tuy nhiên, thành viên tại các hộ không ổn định, 
thay đổi từ năm này qua năm khác. Ví dụ khác là các 
khu tập thể của các cơ quan (doanh trại quân đội, 
bệnh viện, trại giam ...).

Các EA không thuộc diện khảo sát
Một số EA bao gồm phần lớn hoặc toàn bộ các hộ 
được tính có thể xếp vào diện khảo sát. Ngược lại 
những EA có chủ yếu hoặc toàn bộ các hộ không đủ 
tiêu chuẩn thì nên, nếu có thể, loại ra khỏi mẫu điều 
tra khảo sát (ví dụ: các khu hoàn toàn là nhà cho sinh 
viên thuê).
Chủ hộ vẫn được coi là thành viên của hộ dù không 
sinh hoạt tại hộ trong vòng 6 tháng trở lên. 
1.  Trẻ em dưới 06 tháng tuổi cũng được coi là thành 

viên của hộ 
2.  Những người sẽ sống lâu dài tại hộ như con dâu, 

con rể, người thân quay về gia đình (về hưu, giải 
ngũ...) cũng được coi là thành viên của hộ dù 
những người này sống tại hộ đó dưới 6 tháng. Sinh 
viên sống xa gia đình nhưng được gia đình trợ cấp 
cũng được coi là thành viên của hộ. 

3.  Khách hay người thân sống tại hộ từ 06 tháng trở 
lên và ăn cùng gia đình cũng được coi là thành viên 
của hộ

4.  Người làm thuê, giúp việc, người ở trọ hoặc khách 
nếu là thành viên của một hộ ở nơi khác thì không 
được coi là thành viên của hộ 

5.  Các cá nhân đã chết trong khoảng thời gian 
12 tháng trước đó hoặc đã chuyển khỏi hộ và 
không có ý định quay lại không được tính là thành 
viên của hộ. 

Các phương pháp thu thập dữ liệu 
Điều tra mức sống hộ gia đình 2004 sử dụng phương 
pháp phỏng vấn trực tiếp. Các điều tra viên phải đến 
từng hộ, gặp chủ hộ và các thành viên khác trong hộ 
để phỏng vấn và viết thông tin vào bảng câu hỏi cấp hộ 
Household Questionnaire. Trong khi đó, trưởng nhóm 
điều tra sẽ phỏng vấn lãnh đạo xã/phường và các cán 
bộ có liên quan và điền thông tin vào bảng hỏi cấp xã/
phường Commune/Ward Questionnaire. Để đảm bảo 
chất lượng thông tin, phương pháp điều tra gián tiếp và 
copy thông tin không được chấp nhận. 

Tiến hành điều tra tại địa bàn
Năm 2004, cuộc điều tra được tiến hành vào tháng 05 
và tháng 09. Tuy nhiên, gần như toàn bộ đợt một được 
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thực hiện vào tháng 06 và một vài tỉnh hoàn thành 
vòng 2 vào cuối năm (thành phố Hồ Chí Minh). Bảng 
câu hỏi dài, ( bao gồm cả 2 mô đun đặc biệt) thường 
được điền đầy đủ trong vòng 2.5 ngày, và bảng câu 
hỏi ngắn được điền trong vòng 1.5. Để thực hiện điều 
tra tại địa bàn, khoảng 1500 điều tra viên, 600 trưởng 
nhóm, 200 giám sát cấp tỉnh và 20 giám sát cấp trung 
ương đã được huy động

Một vài điểm yếu của VHLSS
VHLSS có thể coi là nguồn thông tin tốt nhất về khu 
vực phi chính thức, về việc làm trong khu vực này và 
các vấn đề liên quan.. VHLSS cung cấp các chỉ số 
khác nhau về khu vực phi chính thức (chủ yếu thông 
qua yếu tố “việc làm” và “kinh tế hộ gia đình”). Do vậy, 
có thể sử dụng VHLSSs để khai thác nhiều chủ đề. 
Tuy nhiên, VHLSS không được thiết kế đặc biệt dành 
cho khảo sát khu vực phi chính thức. Vì vậy, trong lĩnh 
vực này VHLSS còn nhiều điểm yếu. Hai điểm yếu lớn 
nhất có thể liệt kê: a) độ tin cậy: các câu hỏi liên quan 
đến khu vực kinh tế phi chính thức và thu nhập không 
được soạn một cách chi tiết cụ thể nhằm thu được toàn 
bộ thông tin về khu vực phi chính thức b) thiếu đề cập 
đến một số yếu tố đặc thù: một số chỉ số quan trọng 
không được đưa vào các bảng hỏi (nguồn gốc đầu 
vào, đầu ra của các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
đầu tư, vốn, giá, khó khăn và nhu cầu...). 

Do VHLSS được thiết kế chủ yếu để thu thập thông tin 
về chi tiêu và thu nhập nên các chỉ số về thị trường lao 
động bị hạn chế. Đặc biệt, không thể xác định chính 
xác lực lượng lao động thuộc về lĩnh vực chính thức 
hay không chính thức. Hơn nữa, đối với những người 
làm việc có thù lao, chúng tôi không nắm được họ có 
được đóng bảo hiểm xã hội hay không (đây là câu 
hỏi cốt yếu để xác định việc làm phi chính thức), mà 
chỉ biết số tiền trợ cấp xã hội mà họ được nhận. Cuối 
cùng, cuộc điều tra không cung cấp thông tin về đặc 
trưng nguồn vốn con người của lực lượng lao động làm 
việc trong lĩnh vực phi chính thức (dù có được đăng ký 
hay không).
 
Các mục đặc thù sử dụng cho phân tích 
Các mục của bảng hỏi cấp hộ sử dụng cho phân tích 
được cung cấp trong phần phụ lục của tài liệu này:
− Mục 1: Đặc điểm dân số
− Mục 2: Giáo dục và đào tạo nghề 
− Mục 4: Thu nhập (từ Việc làm, thời gian làm việc).
− Mục 10: kinh doanh sản phẩm khác ngoài nông 

lâm thủy hải sản (mở rộng)

Nội dung của các mục 4 và 10 
Mục 4: Thu nhập (từ Việc làm, thời gian làm việc).
Mọi cá nhân từ 10 tuổi trở lên đều được yêu cầu trả lời 
các câu hỏi của Mục 4 liên quan đến các hoạt động 
kinh tế, bắt đầu từ các câu hỏi về tính chất công việc 
của họ trong 12 tháng gần nhất. Câu hỏi đầu tiên 

nhằm để biết người được hỏi là người làm việc có thù 
lao, người làm nông hay người có hoạt động phi nông 
nghiệp. Nếu họ có làm việc trong 12 tháng gần nhất, 
câu hỏi tiếp theo đề cập đến số giờ làm việc của họ 
trong 7 ngày gần nhất, sau khi có thông tin về công 
việc chính của họ trong 12 tháng gần nhất, sẽ tìm hiểu 
thông tin về ngành nghề, người sử dụng lao động, số 
tháng làm việc trên tổng số 12 tháng gần nhất, số giờ 
làm việc trung bình trong các tháng có làm việc và số 
giờ làm việc trung bình mỗi ngày. Sau đó các thông 
tin tương tự về tổng số tháng làm việc, số ngày làm 
việc trong tháng và số giờ làm việc trong ngày của 
toàn bộ các công việc được trả thù lao cũng được thu 
thập. Cuối cùng, thông tin về số giờ làm việc nhà và số 
ngày phục vụ cộng đồng cũng được thu thập từ mọi cá 
nhân từ 10 tuổi trở lên. Câu hỏi về việc làm từ các hoạt 
động phi nông nghiệp (mục 4C) cũng được soạn để 
thu thập các thông tin bổ sung về các hoạt động này 
tại các hộ gia đình trong năm 2004. 
Mục 10: kinh doanh sản phẩm khác ngoài nông lâm 
thuỷ hải sản (mở rộng)
10A.THÔNG TIN VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LAO 
ĐỘNG 
10B. QUÁ TRÌNH KINH DOANH
10C. THAM GIA CÁC HIỆP HỘI KINH DOANH VÀ CÂU 
LẠC BỘ 
10D. TIẾP XÚC VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 
10E. CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÁC 
10F. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH TRONG 10 NĂM 
GẦN NHẤT VÀ BỊ NGƯNG TRONG VÒNG 12 THÁNG 
GẦN NHẤT 
-  Mục 10A thu thập thông tin về việc các hoạt động 

phi nông nghiệp có được thực hiện trong mỗi tháng 
của 12 tháng gần nhất hay không, và lý do không 
được thực hiện cho cả năm, nơi thực hiện, tổng số 
lao động và số lao động được trả thù lao. 

-  Mục 10B thu thập thông tin về quá trình thực hiện 
các hoạt động phi nông nghiệp, bao gồm năm 
bắt đầu, người khởi lập, số các đối thủ cạnh tranh, 
quan hệ của hộ với các đối thủ cạnh tranh đó, các 
khó khăn chính gặp phải khi khởi lập, tổng số tiền 
đầu tư ban đầu, tiền đó có được từ nguồn nào, kinh 
nghiệm về mảng kinh doanh đó trước khi khởi lập. 

-  Mục 10C thu thập thông tin về việc hộ đó có 
phải là thành viên của VCCI, của các hiêp hội 
kinh doanh khác, hội doanh nghiệp hay không 
và những dịch vụ hỗ trợ mà hộ có được từ các tổ 
chức hiệp hội đó.

-  Mục 10D thu thập thông tin về thời gian các cán bộ 
thuế đến làm việc với hộ và lý do của những lần đến 
gặp đó.

-  Mục 10E thu thập thông tin về cách thức tìm đầu 
vào cho các hoạt động phi nông nghiệp đó và nơi 
hộ kinh doanh đó tiêu thụ sản phẩm cũng như 
đánh giá tầm quan trọng của mỗi thị trường cho 
các sản phẩm đó (thị trường trong tỉnh, ngoài tỉnh, 
cũng như thị trường quốc tế). Mục này cũng thu 
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thập thông tin về các kênh thông tin mà các hộ 
sử dụng để tìm kiếm thông tin nhằm định giá sản 
phẩm, thông tin về hiệu quả kinh doanh so sánh 
với 02 năm trước đó cũng như những thông tin liên 
quan đến những vướng mắc trong hoạt động kinh 
doanh của hộ.

-  Mục 10F là mục cuối cùng trong bảng hỏi cấp hộ, 
mục này thu thập thông tin về các hoạt động phi 
nông nghiệp mà các hộ thực hiện trong vòng 10 
năm gần nhất nhưng đã bị ngưng trong thời gian 
12 tháng gần nhất, bao gồm thông tin về năm bất 
đầu, số năm hoạt động, thành viên trong hộ thực 
hiện hoạt động đó và lý do ngưng.

Họ và tên Nơi công tác Chuyên ngành Chủ đề nghiên cứu Email
Đỗ Ngọc Hà Tổng cục thống kê Công nghệ 

thông tin
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
thông tin để phát triển cơ sở 
dữ liệu hệ thống ngành kinh tế 
ở Việt Nam

dnha@gso.gov.vn

Đỗ Thị Thúy Viện khoa học thống kê Thống kê kinh tế 
xã hội

Nghiên cứu hoàn thiện phương 
pháp tính và xây dựng quy trình 
tính chỉ số phát triển con người 
ở Việt Nam

thuydt@gso.gov.vn

Hà Tuấn Anh Viện dân số và các vấn đề 
xã hội

Xã hội học Dân số, sức khỏe và HIV havietnga03@yahoo.com

Nguyễn Duy Lợi Viện kinh tế và chính trị 
thế giới

Kinh tế quốc tế Kinh tế phát triển loinguyen_duy@hotmail.com

Nguyễn Hữu Chí ĐH kinh tế quốc dân Kinh tế Khu vực phi chính thức và 
vấn đề việc làm vùng đồng bằng 
sông Hồng

huuchi_isit@yahoo.com

Nguyễn Khánh 
Duy

Viện nghiên cứu kinh tế 
phát triển TP HCM

Kinh tế phát triển Doanh nghiệp nhỏ và việc 
làm ở Việt Nam giữa tính phi 
chính thức và hợp pháp hóa, 
ảnh hưởng đối với phát triển và 
giải pháp thích hợp

nkduy2002@yahoo.com

Nguyễn Ngọc 
Thúy Anh

Viện nghiên cứu kinh tế 
phát triển TP HCM

Kinh tế Doanh nghiệp nhỏ và việc làm 
ở Việt Nam

thuyanhnguyen@hotmail.com

Nguyễn Quang 
Giải

Trung tâm nghiên cứu 
đô thị và phát triển

Đô thị và 
phát triển

Đô thị hóa và phát triển nguyenquanggiai@yahoo.com

Nguyễn Thị Thu 
Huyền

Viện khoa học thống kê Thống kê kinh tế 
xã hội

Phát triển kinh tế, giảm nghèo 
và phân biệt xã hội

huyenhung-iss@hn.vnn.vn

Nguyễn Xuân 
Hoản

Trung tâm nghiên cứu 
và phát triển hệ thống 
nông nghiệp

Kinh tế Quá trình hình thànhcác 
cụm làng nghề ở đồng bằng 
sông Hồng

nguyenxuanhoan1@yahoo.com

Phạm Minh Tiến Viện kinh tế phát triển 
TP HCM

Kinh tế Kinh tế phi chính thức phamtien411@gmail.com

Phan Thị Ngọc 
Trâm

Viện khoa học thống kê Thống kê kinh tế 
xã hội

Các nhân tố tác động đến 
mức sống dân cư Việt Nam

tramphan-iss@hn.vnn.vn

Trần Thị Thanh 
Thủy

Viện nghiên cứu kinh tế  
TP HCM

Kinh tế Di dân, nghèo đói thuytr47@yahoo.com

Uông Thị Nga Trung tâm nghiên cứu 
và phát triển hệ thống 
nông nghiệp

Kinh tế 
nông nghiệp

Kinh tế nông thôn tỉnh Hà Tây uongnga@gmail.com

Võ Hải Minh Viện kinh tế và chính trị 
thế giới

Kinh tế Thương mại quốc tế hamivo_iwe@yahoo.com

Danh sách học viên





Lớp chuyên đề 2
Đào tạo trong xã hội học và nhân học: 

phương pháp và sự linh hoạt, điều tra điền dã
và tổ chức thu thập dữ liệu 

Christian Culas, Olivier Tessier





Đào tạo trong xã hội học và nhân học: phương pháp và sự linh 
hoạt, điều tra điền dã và tổ chức thu thập dữ liệu 
Christian Culas - CNRS, Olivier Tessier - EFEO

Giới thiệu chung  233
Mục đích của lớp chuyên đề và điều tra điền dã  237
Cơ sở phương pháp cho việc xây dựng hệ vấn đề  240
Quá trình xây dựng đối tượng nghiên cứu và giả thuyết  254
Phương pháp và phương pháp luận  256
Sản xuất dữ liệu: nguồn tài liệu và điền dã  260
Từ điền dã trở về: sản xuất và tổ chức dữ liệu, 
 hiệu chỉnh phương pháp và “feedback”  268
Tích lũy và đánh giá  273
Phụ lục  285
Bài đọc  308

Giới thiệu chung

Mục đích của chương trình này nhằm giới thiệu một 
khóa học thực hành, hướng dẫn các học viên đi qua 
những giai đoạn khác nhau của quá trình nghiên cứu. 
Khóa học thực hành này sẽ bắt đầu bằng việc xây 
dựng đối tượng nghiên cứu, tiếp theo đó, các học 
viên sẽ được hướng dẫn làm quen với các công cụ, 
các phương pháp điều tra và việc xây dựng các giả 
thiết nghiên cứu. Nhằm giúp cho các học viên có thể 
áp dụng được các phương pháp và công cụ, toàn bộ 
các học viên của lớp học thực hành này sẽ đi theo 
một cách đặt vấn đề chung, trên một thực địa chung 
là thôn Đèn Thõng, thuộc vùng chân núi Tam Đảo. 
Bốn nhóm làm việc sẽ được thành lập để tiến hành các 
điều tra điền dã theo bốn trục nghiên cứu khác nhau. 
Mục tiêu của hoạt động này là xây dựng nên một ê kíp 
nghiên cứu thực thụ, hướng đến việc mô tả mang tính 

kết nối và đưa ra các hướng phân tích về tình hình xã 
hội và kinh tế của làng được chọn này. 
Trong ba ngày nghiên cứu tại làng, những người tham 
gia sẽ làm việc trong khuôn khổ thực hành điều tra trực 
tiếp. Khi quay trở lại Tam Đảo, sẽ đề cập đến việc tái 
tạo lại các dữ kiện thu thập được và những khó khăn 
gặp phải trong quá trình điều tra. Ý thức được sự đa 
dạng về trình độ (sinh viên, nhà nghiên cứu đã có kinh 
nghiệm) và về chuyên ngành đào tạo của những người 
tham gia (xã hội học, kinh tế học, địa lý học, khảo cổ 
học, sử học, nông học), việc giảng dạy sẽ đặc biệt chú 
ý đến những câu hỏi và phản ứng của người học. 
Những phương pháp luận do Jean-Pierre Olivier de 
Sardan đưa ra trong khóa học mùa hè 2007 đã mang 
lại những kinh nghiệm rất quan trọng. Vì vậy, các giảng 
viên của lớp chuyên đề này tiếp tục dựa vào cuốn 
“sách hướng dẫn thực hành điền dã” (52 trang) của tác 
giả. Toàn bộ tập sách này đã được dịch ra tiếng Việt. 
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Các mục tiêu chính của lớp chuyên đề

• Xác định đối tượng nghiên cứu bằng cách chia 
thành bốn trục nghiên cứu, nhờ vậy có thể triển 
khai trên thực địa

• Đánh giá được mức độ nắm bắt của các học viên 
đối với việc điều tra điền dã (nhận thức về các công 
cụ khác nhau và xây dựng các phương pháp điều 
tra).

• Cung cấp một số cơ sở thực tiễn và những điểm 
mốc đề cập đến điều tra điền dã. 

• Cùng phối hợp làm việc để điều chỉnh các kỹ thuật 
điều tra thể theo đối tượng nghiên cứu. 

• Trong vòng ba ngày, tiến hành ứng dụng các công 
cụ và phương pháp đã được xác định trong ngày 
học đầu tiên và nhận xét về những hạn chế của 
chúng. 

• Tổ chức lại các dữ kiện thu thập được và chuẩn bị 
một quá trình giải thích mang tính khai phá. Cụ thể 
là đưa ra được các kết quả mang tính sơ bộ và kiến 
tạo các câu hỏi mới về đối tượng nghiên cứu và về 
các phương pháp điều tra.

• Xác định một cách tổng thể những khó khăn gặp 
phải, xây dựng các hướng và các giải pháp cụ thể 
để giải quyết những khó khăn này.

Các mục tiêu chi tiết trong ba giai đoạn của lớp 
chuyên đề

Giai đoạn thứ nhất: Xây dựng đối tượng nghiên 
cứu (cách đặt vấn đề và các giả thiết nghiên cứu) 
– các phương pháp thực hành điều tra điền dã
* Hai ngày ở Tam Đảo (thứ hai ngày 14 và sáng thứ ba 
ngày 15 tháng 7) 

a) Các công cụ và các phương pháp
Xác định các loại dữ kiện có thể thu thập được trong 
một nghiên cứu nhân học xã hội và các công cụ có thể 
được dùng cho việc thu thập mỗi loại dữ kiện. 
Xác định các nguồn (dữ kiện) khác nhau có thể được 
huy động: nguồn văn bản nguyên gốc (kho lưu trữ, 
các thống kê, phả hệ...) và nguồn văn bản đã được xử 
lý (báo cáo hành chính, các điều tra xã hội kinh tế...) 
; nguồn tư liệu qua lời kể (các phỏng vấn với các câu 
hỏi mở, bán mở và đóng); quan sát trực tiếp, sản phẩm 
của những kho dữ kiện (bản đồ, theo dõi định kỳ các 
hoạt động, kiểm kê). 
Đối chiếu được các nguồn (dữ kiện) và tiến hành thử 
nghiệm các thang bậc quan sát nhằm đa dạng hóa 
các góc tiếp cận và các góc phân tích trên cùng một 
đối tượng nghiên cứu. 
Hai tiếp cận chính trong khoa học xã hội: tiếp cận qui 
nạp và tiếp cận diễn dịch. 
Phân biệt hai loại câu hỏi mà nhà nghiên cứu tự đặt ra 
cho mình (mang tính “văn phòng”) và loại mà người đó 

đặt ra cho những chủ thể xã hội được nghiên cứu (câu 
hỏi thuộc loại “điền dã”). Trên cơ sở này, xác định các 
điều kiện cho phép nhà nghiên cứu đi được từ việc xây 
dựng một vấn đề khoa học cho chính mình đến việc 
đặt ra được những câu hỏi điều tra (cụ thể là làm rõ 
được các đặc thù mang tính bối cảnh, riêng biệt cho 
mỗi cuộc điền dã và những nhận thức cần được trang 
bị trước giúp cho việc xây dựng các phương pháp 
điều tra).

b) Cách đặt vấn đề và các trục nghiên cứu
Địa điểm nghiên cứu là thôn Đèn Thõng, nằm ở chân 
núi Tam Đảo, phía Tây Bắc dãy Tam Đảo. Thôn này 
nằm trên các sườn đồi. Vùng trồng lúa thuộc khu vực 
Nam và Tây Nam của làng. 
Dân cư của thôn gồm 60% người dân tộc Kinh và 40% 
người dân tộc Sán Dìu. Việc định cư của đa số người 
Kinh mới diễn ra trong thời gian gần đây. Giữa hai tộc 
người Kinh và Sán Dìu trong thôn dường như có những 
phân hóa trong các hoạt động nghề nghiệp. 
Việc có nhiều khách hành hương lên đền chùa Tây 
Thiên đã giúp cho những người dân Đèn Thõng đa 
dạng hóa các hoạt động của họ. Trên địa bàn của 
thôn, có nhiều điểm đỗ ô tô chở khách du lịch nội địa 
đến từ Hà Nội và Hải Phòng, cũng như tập trung nhiều 
quán ăn, khách sạn nhỏ và những người bán hàng 
rong vốn là nông dân. 
Từ một vài năm trở lại đây, có một sự năng động đáng 
ngạc nhiên xuất phát từ các hoạt động tôn giáo ở khu 
vực này. Đền chùa Tây Thiên ngày càng thu hút nhiều 
khách viếng thăm. 
Cách đặt vấn đề chung đó là: “Phân tích tình hình xã 
hội và kinh tế của thôn Đèn Thõng: lịch sử của quá 
trình này và các động năng mới đây”. 
Bốn trục nghiên cứu sẽ tạo thành cơ sở để xác định 
các giả thiết nghiên cứu và để tổ chức các nghiên cứu 
với những người dân thôn Đèn Thõng. 
Các trục nghiên cứu, mỗi trục do 5 đến 6 người tiến 
hành trong vòng ba ngày, sẽ được định nghĩa rõ để 
phục vụ cho việc thu thập các dữ kiện phù hợp và có 
thể đem ra để phân tích. Các trục này phải cho phép 
4 nhóm học viên đề cập được đến các khía cạnh khác 
nhau trong việc thu thập dữ kiện trên thực địa và chỉ ra 
được làm thế nào mà việc nối kết bốn trục nghiên cứu 
này sẽ mang lại một cái nhìn tổng thể về tình hình kinh 
tế xã hội của thôn Đèn Thõng. 
1) Quan hệ họ hàng và phả hệ: đan chéo giữa các 

nguồn tư liệu văn bản và lời kể.
2) Từ nông nghiệp đến buôn bán: sự đa dạng của các 

lộ trình kinh tế-xã hội của các gia đình.
3) Đền chùa và hoạt động du lịch: những hình ảnh 

biểu trưng về sức bật của một hoạt động kinh tế 
mới. 

4) Làm việc ở ngoài làng: khả năng cơ động trong 
chuyển dịch xã hội và mối liên kết xã hội.
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Trục 1 - Quan hệ họ hàng và phả hệ: đan chéo các 
nguồn tư liệu văn bản và lời kể (nhóm 1)
Trục nghiên cứu này sẽ tập trung vào việc thu thập các 
nguồn viết (sổ hộ tịch và gia phả) và các nguồn nói 
khác nhau (cấu trúc của dòng họ được các chủ thể kể 
lại). Mục tiêu là đối chiếu tiếp cận hành chính về dòng 
họ với các biểu trưng xã hội và kinh tế của thể chế căn 
bản – dòng họ nói chung (họ và chi) và cụ thể là của 
hộ gia đình hay của đơn vị nhóm hộ gia đình. 
Một mẫu gồm khoảng 15 hộ gia đình sống trong cùng 
một khu. 
Mục tiêu chính: so sánh các phương thức tiếp nhận 
các dữ kiện (phương pháp và các khó khăn) và đan 
chéo các hình thức và nội dung của các dữ kiện thu 
thập được (làm việc trên nhu cầu đa dạng hóa các 
nguồn dữ kiện nhằm thẩm định một thông tin). Các dữ 
kiện nói miệng và văn bản bổ sung cho nhau như thế 
nào, liên kết như thế nào hay phản chứng lại nhau như 
thế nào, để cuối cùng đem lại ý nghĩa cho một hiện 
thực mang tính địa phương, thoạt nhìn thì dường như 
có vẻ đơn giản và mang tính đơn nghĩa. 

Trục 2 - Từ nông nghiệp đến phát triển các hoạt 
động ngoài nông nghiệp: sự đa dạng của các lộ 
trình kinh tế xã hội (nhóm 2) 
Trục nghiên cứu này sẽ hướng tới việc thu thập các 
dữ kiện nói miệng định tính cho phép làm rõ được tính 
liên tục và tính đứt đoạn của các hành trình gia đình 
và nghề nghiệp của chừng 15 người làm nghề buôn 
bán tại thôn Đèn Thõng. Sự phát triển của du lịch tôn 
giáo đã làm biến đổi các hoạt động của nhiều gia đình 
trong làng.
Mục tiêu chính: a) So sánh các động thái xuất hiện, 
rồi phát triển các hoạt động thương mại (vốn xã hội và 
tài chính, các mạng xã hội, các liên hệ gia đình...) ; b) 
làm rõ các mối căng thẳng tiềm tàng gắn liền với động 
năng của sự phân hóa kinh tế được đưa vào bởi quá 
trình phát triển của các hoạt động phi nông nghiệp ; 
đề xuất một phân tích mang tính bối cảnh, đặt sự phát 
triển mang tính địa phương này vào trong khuôn khổ 
của các sáng kiến mang tính toàn thể hơn (ở qui mô 
của huyện và của tỉnh, chính sách quốc gia) nhằm hỗ 
trợ và tổ chức sự phát triển của du lịch trên các khu di 
tích lịch sử, tôn giáo và văn hóa nằm ở các vùng nông 
thôn.

Trục 3 - Đền chùa và hoạt động du lịch: những 
hình ảnh về các hoạt động tôn giáo và kinh tế mới 
(nhóm 3) 
Sự phát triển kinh tế của làng Đèn Thõng gắn liền với 
sự khôi phục của ngôi đền chùa Tây Thiên từ vài năm 
nay. Mục đích ở đây là thu thập các phát biểu về những 
quan niệm của các chủ thể khác nhau nhằm khắc họa 
được lịch sử của ngôi chùa và tác động của sự phát 
triển du lịch đến các cấu trúc kinh tế xã hội của thôn. 
Mục tiêu chủ yếu: a) thu thập một tập hợp mở rộng các 
dị bản có liên quan đến lịch sử xưa và nay của ngôi 

đền chùa Tây Thiên (đối chiếu các nguồn thông tin và 
tiến hành thẩm định); b) thu thập một loạt các nhân 
chứng để nói về tác động của sự phát triển du lịch đối 
với đời sống xã hội, kinh tế, văn hóa và tôn giáo của 
dân làng. Điều chúng ta quan tâm chủ yếu ở đây là các 
cảm nhận, quan niệm của người dân, hơn là lịch sử 
mang tính khách quan của sự phát triển du lịch. Việc 
phân tích các cuộc chuyện trò được cho phép làm rõ 
tính biến đổi và sự đa dạng của các đánh giá và biểu 
tượng về cùng một hiện tượng, đứng từ góc độ của các 
chủ thể. Và xuất phát từ đó, đánh giá được tầm quan 
trọng của việc nghiên cứu bối cảnh của phát ngôn 
trong khuôn khổ của một tiến trình điền dã mang tính 
khoa học.

Trục 4 - Làm việc ở ngoài làng: khả năng cơ động 
và mối liên kết xã hội (nhóm 4)
Trục nghiên cứu này sẽ đề cập đến việc giải mã môi 
trường xã hội, kinh tế và quan hệ của những người dân, 
đang làm việc, hoặc đã từng làm việc ở ngoài thôn 
Đèn Thõng, và xác định các lý do chủ yếu đã dẫn họ 
đến lựa chọn quyết định ra đi, dù là đi trong một thời 
gian, hoặc đi hẳn khỏi làng. Việc phân tích bối cảnh 
này sẽ hướng trước hết đến các hành trình mang tính 
cá nhân, trong khi ý thức được rằng các hành trình này 
cần phải được đặt trở lại vào trong bối cảnh của các 
gia đình và các chiến lược kinh tế xã hội được xác lập 
ở trong lòng đơn vị gia đình cơ sở. 
Ở phần lớn các thôn, làng của Việt Nam, một bộ phận 
dân cư, hoặc nhiều, hoặc ít, rời làng trong một khoảng 
thời gian dài ngắn khác nhau, để đi tìm các cơ hội kinh 
tế ở bên ngoài. Đối với làng Đèn Thõng, điều gì đã xảy 
trong quá trình phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ từ vài 
năm trở lại đây?
Mục tiêu chủ yếu: a) thu thập trên một diện lớn hành 
trình của những người di cư, do chính họ hay những 
người thân của họ kể lại ; b) nêu ra một phân tích về 
các động cơ chính của những người chuẩn bị di cư, 
trong khi một số người khác lại đến ở thôn để tìm kiếm 
các cơ hội mới. Một sự hiểu biết tổng thể hiện tượng 
sẽ bao hàm việc làm rõ được các liên quan giữa sự lựa 
chọn mang tính cá nhân và các quan hệ của những 
cá nhân này với những nhóm của họ (gia đình, hàng 
xóm, hiệp hội...) 

Giai đoạn 2: Thu thập các dữ kiện – hiểu được các 
tương tác giữa người điều tra/người được điều tra
* Ba ngày điều tra ở Đèn Thõng (từ chiều thứ ba, ngày 
15 đến 11h ngày thứ, 18 tháng 7)
Bốn nhóm tiến hành làm việc độc lập nhằm thu thập 
các dữ kiện về trục nghiên cứu của mình với những 
người dân làng và chính quyền địa phương (thôn 
và xã).
Mỗi tối, sẽ tiến hành họp để kiểm điểm quá trình tiến 
hành công việc của mỗi nhóm (trình bày các dữ kiện 
thu thập được và làm rõ các khó khăn gặp phải), rồi 
điều chỉnh hay thay đổi các phương pháp điều tra 
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Thứ hai 14-07 Thứ ba 15-07 Thứ tư 16-07 Thứ năm 17-07 Thứ sáu 18-07 Thứ bảy 19-07 

Buổi 
sáng 

Tam Đảo - Giới 
thiệu các mục 
tiêu - Xây dựng 
đối tượng nghiên 
cứu

Tam Đảo - Tiếp 
tục các giả thiết 
nghiên cứu và tập 
hợp các phương 
pháp

Đèn Thõng - Điều 
tra trong thôn  
Đèn Thõng

Đèn Thõng - Điều 
tra trong làng Đèn 
Thõng 

Đèn Thõng - Điều 
tra ở Đèn Thõng

Tam Đảo - Bốn 
nhóm trình bày 
các kết quả điền 
dã và phân tích

Buổi 
chiều 

Tam Đảo - Đặt 
vấn đề - Bốn trục 
nghiên cứu - Các 
giả thiết nghiên 
cứu - Tập hợp 
các phương pháp

Đèn Thõn - Đền 
Đèn Thõng - Tiếp 
xúc với dân làng

Đèn Thõng - Điều 
tra trong thôn Đèn 
Thõng - Họp nhận 
xét 

Đèn Thõng - Điều 
tra trong làng Đèn 
Thõng - Họp nhận 
xét 

Tam Đảo - Khôi 
phục các dữ kiện 
và soạn thảo 
các kết quả theo 
hướng dẫn

Tam Đảo - Nối 
kết giữa bốn trục 
- Nhận xét về bản 
tổng hợp và kết 
luận 

nhằm gắn một cách tốt nhất, và trong thời gian cho 
phép, các câu hỏi mới và các hướng nghiên cứu mới 
được phát lộ qua các điều tra trong ngày làm việc.

Giai đoạn 3: Sản xuất các dữ kiện – tổ chức,
lựa chọn và phát triển các dữ kiện – xây dựng các 
câu hỏi nghiên cứu mới
* Hai ngày ở Tam Đảo (từ 14h thứ sáu ngày 18 đến 16h 
thứ bảy ngày 19)
Xử lý các dữ kiện và các giải thích mang tính khai phá 
đầu tiên. Định hình khung trình bày khoa học các dữ 
kiện thu thập được với mục tiêu chuẩn bị một loạt 
nghiên cứu mới (trở đi, trở lại từ khâu xây dựng đối 
tượng đến công việc điều tra). 
Mỗi nhóm sẽ trình bày các kết quả của mình và đánh 
giá các phương pháp điều tra đã được tiến hành: các 

dữ kiện thu thập được, đánh giá các phương pháp và 
các công cụ nghiên cứu, hiện trạng tiến độ công việc 
trên thực địa so với chương trình dự kiến ban đầu, 
phân tích các điều kiện thành công hay thất bại. 
Mỗi nhóm sẽ cùng chia sẻ một số dữ kiện trên mỗi trục 
nghiên cứu, nhằm thảo ra được các phân tích và các 
giả thiết nghiên cứu mang tính đan xuyên. Vấn đề cụ 
thể ở đây là tách biệt ra được các đề tài cụ thể để xác 
lập những cầu nối giữa bốn trục nghiên cứu nhằm trả 
lời cho cách đặt vấn đề chung ban đầu. 
Kết luận: rút ra một bản tổng hợp về các khía cạnh 
mang tính phát hiện và những khả năng để thẩm định 
các giả thiết (trở đi trở lại từ các câu hỏi của người 
nghiên cứu đến các thực tế trên thực địa - là những 
điều đã được người dân [các chủ thể của nghiên cứu] 
mô tả và trải nghiệm). 

(Nội dung tách băng)

Ngày thứ nhất, sáng thứ hai, 
14.7
[Olivier Tessier]
Tôi xin phép tự giới thiệu.
Tôi từng theo học hai ngành khác nhau: đầu tiên tôi 
theo học ngành nông nghiệp nhiệt đới, và sau đó bảo 
vệ luận án tiến sĩ nhân học. Hiện giờ tôi là thành viên 
khoa học của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (École 
française d’Extrême-Orient, EFEO).
Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp gồm 42 thành viên khoa 
học làm việc tại 17 trung tâm đặt tại châu Á. Ở Hà Nội, 
trung tâm của chúng tôi gồm ba người: hai nhà sử học 
và tôi là nhà nhân học. Trung tâm của Viện Viễn Đông 
Bác cổ Pháp lớn nhất nằm ở Pondichéry (Ấn Độ). Viện 
Viễn Đông Bác cổ Pháp có mặt ở Việt Nam từ năm 
1900. Phương pháp tiếp cận của tôi có lẽ ít sử dụng 

dữ liệu nghiên cứu điền dã hơn là so với các nguồn tư 
liệu văn bản.

[Christian Culas]
Tôi là nhà nhân học, chuyên nghiên cứu dân tộc Hmông. 
Trước khi tới Việt Nam làm việc tôi đã nghiên cứu nhiều 
năm ở Thái Lan và Lào. Luận án tiến sĩ của tôi về người 
Hmông bàn về vấn đề chính trị và tín ngưỡng. Từ ba 
năm nay, tôi cùng làm việc với Emmanuel Pannier, 
nghiên cứu sinh của dự án FSP2S, về các mạng lưới 
xã hội ở nông thôn miền Bắc Việt Nam. Tôi là cán 
bộ thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia 
Pháp (CNRS), đồng thời tôi cũng tham gia giảng dạy 
ở trường Đại học Tổng hợp Provence ở Aix.

[Olivier Tessier]
Tôi đề nghị các bạn học viên lần lượt tự giới thiệu.

Danh sách các học viên tham gia ở phần cuối 

Chương trình làm việc
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Mục đích của lớp chuyên đề và điều tra 
điền dã

Mục đích

[Christian Culas]
Mục đích của lớp chuyên đề này là gì?
Đây là một lớp chuyên đề đặc biệt, vì chúng tôi sẽ làm 
việc ở đây trong một ngày rưỡi để hướng dẫn các bạn 
cách tiến hành một cuộc điều tra điền dã. Mục đích 
của chúng tôi là cung cấp cho các bạn các kiến thức 
lý thuyết, cũng như các hướng làm việc và các công cụ 
có thể sử dụng. Phương thức này là tương đối mới đối 
với tất cả mọi người. Tôi nghĩ rất ít người trong số các 
bạn từng theo một khóa học với mục đích áp dụng bài 
học vào thực hành ngay lập tức.

Ba người giơ tay (trên tổng số 17 người)

Một phần công việc của chúng ta là đánh giá trình độ 
kiến thức và trình độ thực hành điều tra điền dã của 
các học viên. Có lẽ tất cả các bạn ở đây đều đã tham 
gia một cuộc điều tra điền dã? Có ai đi điền dã lần đầu 
không?

Một học viên giơ tay

Chúng tôi sẽ dựa trên kinh nghiệm của các bạn. 
Chúng tôi sẽ cố gắng giúp các bạn tiếp cận với một số 
phương pháp tiếp cận khác với phương pháp cổ điển 
là dùng bảng hỏi soạn sẵn và đem ra áp dụng trên 
thực địa: ở đây chúng ta sẽ tìm cách tiếp cận mang 
tính tác động qua lại nhiều hơn.
Để các bạn có thể theo dõi dễ dàng hơn, chúng tôi 
đã chia chủ đề này làm bốn hướng nghiên cứu chính 
được giới thiệu trong tài liệu của khóa học mùa hè:
1) Quan hệ dòng họ và gia phả: đan chéo giữa các 

nguồn tư liệu văn bản và lời kể
2)  Từ nông nghiệp đến buôn bán: sự đa dạng của các 

lộ trình kinh tế-xã hội của các gia đình
3) Đền chùa và du lịch: những hình ảnh biểu trưng về 

sức bật của một hoạt động kinh tế mới 
4) Đi làm ngoài làng: di chuyển và mối liên hệ xã hội
Tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao nghiên cứu điền 
dã này lại phần nào bị “áp đặt” từ trước. Mục đích của 
chúng ta ở đây là đi sâu vào bên trong mỗi hướng 
nghiên cứu và cùng nhau xây dựng các giả thuyết 
nhằm đi đến xác định một đối tượng nghiên cứu.
Cuối buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ rời Tam Đảo để 
đi điền dã. Đầu tiên là phải đến Ủy ban Nhân dân xã 
Đại Đình. Chúng ta sẽ nghiên cứu các làng Đền Thõng 
và Sơn Đình. Chúng ta phải xin giấy phép và sẽ xin hẹn 
gặp vào ngày thứ tư để bắt đầu điều tra. Các bạn đều 
biết rằng ở Việt Nam bắt buộc phải đến trình diện nhà 
chức trách. Do vậy, cần tổ chức trước lịch gặp những 

người cung cấp tin tức để tránh ảnh hưởng đến lịch 
điều tra điền dã. 

[Olivier Tessier]
Tôi muốn bổ sung thêm rằng, để việc nghiên cứu 
có thể được thực hiện một cách cụ thể nhất trong 
năm ngày này, chúng tôi đã tiếp xúc với Ủy ban Nhân 
dân xã. Chúng tôi đã đề nghị các nhà chức trách địa 
phương giới thiệu một mẫu các gia đình và những 
người có trách nhiệm cần gặp.

[Christian Culas]
Đối với các nhà nghiên cứu Việt Nam thì điều này có lẽ 
là bình thường, nhưng đó là một yếu tố hạn chế trong 
quá trình điều tra và chúng ta cần có ý thức rõ ràng về 
điều đó. Đi nghiên cứu một làng được chỉ định trước và 
bắt buộc phải dự kiến những người sẽ được phỏng vấn 
trong khi chúng ta không biết gì về làng đó và không 
có điều kiện làm quen với thực địa bằng cách đến đó 
trước khi đi điền dã, đó là bước tiền điều tra, là một hạn 
chế đặc biệt nữa.
Chúng ta sẽ có ba ngày điều tra trọn vẹn trong hai làng 
này. Sau đó chiều thứ sáu và cả ngày thứ bảy chúng 
ta sẽ xử lý các dữ liệu thu thập được, sắp xếp chúng lại 
để chuẩn bị cho việc trình bày kết quả. Đó là các bước 
chính của chương trình làm việc của khóa học này.
Chúng tôi sẽ cố gắng giúp các bạn có điều kiện tham 
gia tích cực nhất bằng cách đặt câu hỏi và đề nghị các 
bạn trình bày kinh nghiệm cá nhân của mình. Nếu có 
gì đó các bạn thấy không rõ ràng hoặc khó khăn, đề 
nghị các bạn nói ngay chứ không chờ đến cuối buổi.
Để hướng dẫn các bạn, chúng tôi chia ngày đầu tiên 
và nửa ngày thứ hai của khóa học “Điều tra điền dã” 
thành bốn mục lớn:

a) điều tra điền dã;
b)  thời gian: hạn chế và sử dụng;
c)  một mối quan hệ áp đặt và đặc biệt;
d)  chu trình nghiên cứu.

Điều tra điền dã là một quá trình luôn luôn được 
ghi vào một thời gian nhất định và là một quan hệ 
đặc biệt với những người mà chúng ta nghiên cứu 
 
Điều tra điền dã là kết quả của một quá trình tư duy 
Có người có thể ngạc nhiên khi nghe nói rằng một 
cuộc điều tra điền dã là kết quả của một quá trình tư 
duy được xây dựng, kiểm tra và tổ chức. Trong nghiên 
cứu khoa học, mỗi hành động trí tuệ cần phải được 
thực hiện một cách có ý thức và có cơ sở. Quá trình 
chứng minh, xây dựng-phá dỡ, cho phép các bạn làm 
quen với các kỹ năng điều tra, đi ngược về các giai 
đoạn đầu của quá trình nghiên cứu và phân tích đâu 
là chỗ có vấn đề trong một buổi phỏng vấn. Quá trình 
này được thể hiện trong sơ đồ sau: 
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Chúng ta đi từ một hệ vấn đề chung tới việc xử lý các 
dữ liệu điền dã và sản xuất các kết quả dưới hình 
thức đầu tiên. Lô-gic của lớp học này là phân tích tỉ 
mỉ từng giai đoạn của quá trình làm việc, giải thích 
nội dung của từng giai đoạn cũng như các khó khăn 
gặp phải. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi từ lý thuyết đến 
thực hành, xác định các giả thuyết, đối tượng nghiên 
cứu, các hướng nghiên cứu, phương pháp và công cụ 
nghiên cứu.

Thời gian: hạn chế và sử dụng
Ở phía dưới bên trái của sơ đồ trên có phần “Thời gian 
và hạn chế”. Điều này sẽ có ảnh hưởng tới nghiên cứu, 
đặc biệt là các hạn chế về thời gian, tài chính, khả năng 
tiếp cận các nguồn phương tiện và năng lực của người 
đi điều tra.
Bạn nào đã theo học các môn về điều tra điền dã, 
hoặc đã đọc sách về vấn đề này, có thể thấy ngay từ 
đầu rằng đó là một quá trình dài. Khi bắt đầu làm luận 
án tiến sĩ hoặc làm khóa luận thạc sĩ, chúng ta biết 
rằng quá trình chuẩn bị cho điều tra có thể kéo dài 
nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Trong phạm vi của khóa 
học này, chúng ta sẽ thiếu mất một yếu tố quan trọng 
của điều tra điền dã, đó là phải thực sự hòa mình vào 
cuộc sống nơi điền dã. Việc tiếp xúc với một đề tài 
trong một thời gian dài, với những khó khăn và những 
yếu tố mới, với người dân và với cộng đồng địa phương 
sẽ cho phép ta cảm nhận nhiều thứ và hiểu nhiều điều 
mặc dù không thể lý giải tất cả. Thời gian là một công 
cụ chủ yếu của người nghiên cứu. 

Vấn đề ở đây là chúng ta thiếu thời gian ; chúng ta sẽ 
cố gắng thực hiện trong một tuần công việc mà bình 
thường phải cần hai hoặc ba tháng. 

Quan hệ áp đặt và đặc biệt  
Một cuộc điều tra dựa trên một quan hệ không tự 
nhiên, một tình huống do người nghiên cứu áp đặt cho 
dân chúng địa phương. Đó là một mối quan hệ đặc 
biệt, bởi người nghiên cứu áp đặt với một mục đích 
rất đặc biệt: mục đích tri thức. Người nghiên cứu gặp 
người này người kia để có được một loại thông tin và 
một loại tri thức.
Dân làng không đề nghị tiến hành điều tra làng họ, vì 
vậy có thể nói rằng đó là một quan hệ áp đặt. Cần luôn 
luôn nhớ rằng người dân có công việc và nhịp sống 
của họ. Một phần rất quan trọng của việc điều tra điền 
dã, nhưng thực tế rất ít khi được nói đến, là việc làm 
sao có thể tìm được “một chỗ đứng” trong làng mà 
không quá làm phiền người dân. 
Để có thể hiểu rõ hơn tình huống này, chúng ta hãy thử 
tưởng tượng một trường hợp ngược lại. Ví dụ bạn đang 
ở nhà cùng bố mẹ, anh chị em, đột nhiên có một người 
lạ, một người mà các bạn chưa bao giờ gặp, xuất hiện. 
Ông hoặc bà này tuyên bố rằng mình đi nghiên cứu và 
muốn biết gia đình bạn sống ra sao, các quan hệ gia 
đình diễn ra như thế nào, các quan hệ với bên ngoài, 
các hoạt động hàng ngày của gia đình... Các bạn hãy 
thử tưởng tượng một phút rằng các bạn là người phải 
“chịu đựng” cuộc điều tra này. Tình huống này có thể 
rất tế nhị và đôi khi gây phiền nhiễu. Người ta nói rằng 
một nhà xã hội học hoặc nhân học giỏi là một người 
có khả năng theo được nhịp hoạt động của người dân 
và ít làm phiền họ nhất. Nhưng để có thể theo kịp nhịp 
độ không phải là nhịp độ của bạn thì bạn cần phải hiểu 
nó, cảm nhận được nó, mà muốn làm được điều đó thì 
nhất định cần có thời gian.
Để kết luận, tôi muốn nhấn mạnh đến một điểm đặc 
biệt quan trọng: mục đích của chúng ta là cố gắng thu 
thập thông tin và dữ liệu, nhưng điều này là thứ yếu so 
với quan hệ đối với người dân bởi ba lý do: thứ nhất, là 
lý do đạo đức (chúng ta có quyền gì mà dám đến quấy 
rầy sinh hoạt của người khác!); thứ hai, nếu bạn đã làm 
phiền thì sẽ khó mà tiếp tục điều tra hiệu quả (vì vậy 
không nên làm phức tạp hóa công việc của bạn!); 
và cuối cùng, nếu bạn có thể không bao giờ quay trở 
lại địa điểm này, thì có một người khác có thể sẽ đến 
nghiên cứu, vì vậy cần phải tôn trọng đồng nghiệp !

Chu trình nghiên cứu
Sơ đồ trên (sơ đồ 1) giả định là các giai đoạn nối tiếp 
nhau theo thời gian từ trên xuống dưới. Nhưng cũng có 
những trường hợp cần phải đi từ dưới lên trên. Ta luôn 
luôn phải để ý đến công việc đang làm. Đó là cái được 
gọi là “vòng tròn phản hồi”.
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[Olivier Tessier]
Điều này được cảm nhận ngay khi ta đi điền dã. Sơ 
đồ hình dọc rất đẹp trên luôn luôn được bổ sung bởi 
các feed-back, nhằm xây dựng dần dần đối tượng 
nghiên cứu.

[Christian Culas]
Giữa các dữ liệu sách vở và thực địa luôn luôn có sự 
đan lồng. Sơ đồ này là một cách thể hiện đơn giản hóa 
và cách nhìn một chiều của quá trình. 

[Olivier Tessier]
Sơ đồ này cho thấy rằng cần thực hiện toàn bộ các 
bước cần làm trước khi đến thực địa, chúng ta mới 
nên đi điều tra điền dã. Nhưng rất tiếc trong rất nhiều 
trường hợp việc đi điền dã được thực hiện quá sớm mà 
không qua các bước này.

Điều kiện đặc biệt của lớp học này 

[Christian Culas]
Lớp học này có điểm đặc biệt là bốn hướng nghiên 
cứu chính đã được xác định trước. Chúng tôi đã phải 
xin giấy phép và nộp danh sách các câu hỏi và những 
người sẽ được phỏng vấn.
Vì vậy chúng tôi đã lập ra một khung lý thuyết với bốn 
đề tài chính để có thể xác định phần nào võ đoán các 
câu hỏi chính mà chúng ta sẽ đưa ra khi đến thực địa.
Theo sơ đồ số 1, tôi sẽ trình bày chủ yếu về đối tượng 
nghiên cứu, trước khi đến hướng nghiên cứu: hệ vấn 
đề, giả thuyết ban đầu, giả thuyết được xây dựng và 
đối tượng nghiên cứu. Sau đó Olivier Tessier sẽ tiếp tục 
cho đến phần đi điền dã.
Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến một điểm nữa. Nhân 
học và các khoa học xã hội nói chung có điểm đặc biệt 
không giống như các khoa học khác: nhân học không 
thể được học kiểu máy móc và lặp lại kiến thức, mà đó 
là một quá trình tự đào tạo.
Chúng ta có thể lấy ví dụ học nghề mộc vì nó rất rõ 
ràng. Ví dụ, bạn có thể có một quyển sách dạy nghề 
mộc rất đầy đủ, dày đến khoảng trăm trang, bạn có 
thể đọc đi đọc lại và thậm chí có thể học thuộc lòng 
nội dung cuốn sách đó, nhưng điều đó sẽ không giúp 
bạn trở thành thợ mộc. Nếu bạn chưa bắt đầu cưa gỗ, 
làm hỏng một số thứ, tự tay thử các đồ nghề thì bạn 
chưa biết làm gì cả. Đối với điều tra điền dã cũng vậy, 
có nhiều khóa học rất hay, nhưng chỉ khi đến thực địa 
và tiếp xúc trực tiếp với người dân thì chúng ta mới học 
thực sự. Nhờ đi điền dã nhiều lần mà bạn có thể trở 
thành một điều tra viên giỏi, bởi vì mỗi lần đi điền dã là 
một lần bạn cải thiện các kỹ năng của mình, bạn thấy 
chỗ nào được và chỗ nào còn chưa được. Cần phải 
liên tục để ý và tự điều chỉnh. Khi đi điền dã chúng ta 

luôn luôn ở trong tình huống quan hệ qua lại và cần 
phản ứng tùy theo thái độ và hành động của người 
dân. Ở đây không có công thức có sẵn để áp dụng, 
vì quan hệ đặc biệt giữa người nghiên cứu và người 
được phỏng vấn chính là cái quyết định cách điều tra 
khi đi điền dã. 

Dùng từ 
Một điểm quan trọng đối với điều tra điền dã nói riêng 
và đối với việc nghiên cứu khoa học nói chung, khoa 
học nhân văn cũng như khoa học chính xác: đó là việc 
sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành. 
Tôi sẽ nói về sự phân biệt giữa cái gọi là xã hội học tự 
phát và xã hội học khoa học. Một trong những điểm 
khác nhau đầu tiên của hai loại xã hội học này là từ ngữ 
và việc sử dụng các thuật ngữ. Một nhà khoa học, cho 
dù đó là nhà vật lý học, hóa học hay nhân học, khi sử 
dụng một khái niệm nào đó, đều bắt buộc phải định 
nghĩa khái niệm đó.
Ví dụ như một nhà xã hội học quan tâm đến vấn đề 
“gia đình” sẽ nói về khái niệm gia đình đặc biệt trong 
xã hội học: gia đình có thể là gia đình hạt nhân, mở 
rộng, theo chế độ phụ hệ... Chúng ta bắt đầu bước vào 
lĩnh vực khoa học khi chúng ta sử dụng đến các chi 
tiết, sắc thái chính xác đó. Một ví dụ khác là khái niệm 
“vốn xã hội”: khái niệm này được sử dụng ngày càng 
nhiều trong các bài báo ở Việt Nam, nhưng các nhà 
nghiên cứu dùng thuật ngữ này mà không đưa ra định 
nghĩa chính xác. Đó thực sự là một vấn đề, bởi điều đó 
có nghĩa là độc giả không thể hiểu nội dung cũng như 
lô-gic của tư duy được trình bày trong bài báo.
Trong lớp học này chúng tôi sẽ cố gắng thường xuyên 
xác định các khái niệm được sử dụng. Nếu không hiểu 
từ nào hoặc định nghĩa nào, các bạn cần nói ngay để 
chúng ta có thể xác định rõ từ đó được sử dụng theo 
nghĩa nào.

[Olivier Tessier]
Định nghĩa các khái niệm là cả một vấn đề. Vì vậy mới 
có các từ điển chuyên ngành. Vấn đề này được đặt 
ra cho mọi ngành khoa học. Ví dụ đây là một cuốn từ 
điển dân tộc học và nhân học được xuất bản đã lâu 
rồi1. Các định nghĩa và khái niệm trong này hoàn toàn 
không được, hoặc không còn được các nhà khoa học 
chấp nhận. Một cuốn từ điển như cuốn này không 
thể hiện một sự thật vĩnh cửu, mà nó chỉ có nhiệm vụ 
đặt cơ sở cho các cuộc tranh luận khoa học. Trong 
xã hội học cũng như nhân học, có nhiều trường phái 
tư tưởng. Ví dụ, giữa nhân học theo hướng mácxít 
rất mạnh trong những năm 1970 và nhân học xã hội 
được hiểu theo nghĩa văn hóa gần như không có điểm 
chung nào. Việc định nghĩa các khái niệm là cần thiết 
vì điều đó cho phép xác định các mã của trường phái 

1  Olivier Tessier nói đến Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie (Từ điển dân tộc học và nhân học), 1992, Bonte P. và 
Izard M.(chủ biên), Paris, PUF, tr. 484-485. 
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tư tưởng mà nghiên cứu đi theo. Nếu chúng ta lấy ví 
dụ “gia đình” chẳng hạn, thì nhân học mácxít sẽ nhấn 
mạnh đến “đơn vị sản xuất và tiêu thụ”, có nghĩa là 
khía cạnh kinh tế ; trong khi đó, nhân học văn hóa sẽ 
nghiên cứu gia đình từ góc độ biểu tượng, gia đình ở 
đây được coi là một yếu tố hoặc một đơn vị cơ bản của 
xã hội. Điều này cho thấy các nhà nhân học văn hóa và 
mácxít có cùng một đối tượng nghiên cứu, nhưng họ 
không có cùng một cách nhìn về đối tượng này.
Tính nghiêm túc trong khoa học không có nghĩa là 
đồng ý với tất cả mọi người, mà có nghĩa là trình bày 
rõ: “tôi nói về vấn đề này và tôi nói như thế này”.

[Christian Culas]
Ví dụ mà Olivier Tessier vừa đưa ra chỉ rõ vị trí của 
người nghiên cứu đối với đối tượng nghiên cứu. Đôi 
khi người ta còn bàn về sự trung lập của người nghiên 
cứu. Nhưng đặt câu hỏi về tính trung lập của nghiên 
cứu khoa học không phải là cách đặt câu hỏi đúng. 
Nghiên cứu khoa học một cách đúng đắn có nghĩa 
là nói rằng tôi nghiên cứu gia đình từ góc độ mácxít 
như một đơn vị sản xuất và tiêu thụ. Nói rõ điều này có 
nghĩa là cho phép người khác hiểu rõ cơ sở và hướng 
nghiên cứu của mình. Câu hỏi “Làm sao người nghiên 
cứu có thể giữ vị trí trung lập?” là câu hỏi thường được 
đặt ra trong các lớp học như thế này. Nhưng vấn đề là 
người nghiên cứu không thể trung lập được, bởi anh 
ta phát ngôn từ một vị trí nhất định. Vị trí đặc biệt này 
sẽ buộc anh ta nhìn theo một hướng nào đó, và đó là 
điều hoàn toàn không thể tránh khỏi: như vậy người 
nghiên cứu không có cái nhìn khách quan. Nhưng nếu 
anh ta không ở vị trí trung lập và không khách quan, thì 
anh ta phải đưa ra và giải thích khung lý thuyết dùng 
trong nghiên cứu và điều kiện nghiên cứu. Anh ta cũng 
phải trình bày các công cụ và phương pháp mà anh 
ta sử dụng, biến đổi hoặc sáng tạo. Toàn bộ các giải 
thích và chứng minh khoa học này cho phép nhận biết 
“khung” nghiên cứu và chỉ ra “giới hạn” yếu tố chủ 
quan của người nghiên cứu. Nhờ phương pháp phát 
hiện về bản thân hoạt động nghiên cứu này, chúng ta 
hiểu rằng tính khách quan không phải là một tình trạng 
xác định và ổn định, song mục đích của người nghiên 
cứu là nhận thức và lý giải các yếu tố chủ quan không 
thể xóa bỏ được trong phương pháp tiến hành riêng 
biệt của anh ta.

[Olivier Tessier]
Các khoa học tự nhiên có xu hướng nói về khoa học xã 
hội như còn ở dạng tiền-khoa học bởi các hệ biến hóa 
ban đầu không dựa trên cơ sở một định nghĩa chuẩn 
được toàn bộ giới khoa học chấp nhận và có thể được 
áp dụng ở mọi nơi mọi lúc. Nhưng trong khoa học xã 

hội thì tranh luận về tính khách quan là một cuộc tranh 
luận không hiệu quả. Ngược lại, cần phải giải thích cơ 
sở định đề và bối cảnh, và chỉ như vậy chúng ta mới có 
thể nói về phương pháp khoa học.

[Christian Culas]
Một điểm nữa cần được làm rõ: trong lớp học này 
chúng tôi sử dụng các thuật ngữ “xã hội học, nhân 
học, xã hội-nhân học”, cũng như các từ “người nghiên 
cứu, nhà xã hội học, nhà nhân học” như những từ 
đồng nghĩa.
 
Cơ sở phương pháp cho việc xây dựng 
hệ vấn đề 

“Cắt đứt khoa học luận
Một trong những xuất phát điểm trong nghiên cứu 
khoa học xã hội là cái được gọi là cắt đứt khoa học 
luận. Khái niệm này được ba nhà xã hội học người 
Pháp - Bourdieu, Chamboredon và Passeron – đưa ra 
trong một tác phẩm kinh điển có nhan đề là “Nghề xã 
hội học”.1
Ba nguyên tắc khoa học luận là cơ sở của khoa học 
xã hội:
- cắt đứt khoa học luận 
- xây dựng đối tượng
- chủ nghĩa duy lý thực hành 
Hôm nay chúng ta sẽ bàn về hai nguyên tắc đầu tiên. 
Chúng sẽ giúp chúng ta xây dựng tất cả các giai đoạn 
của quá trình xây dựng quy trình điều tra. 
Trong số các bạn ai đã được nghe về khái niệm “cắt 
đứt khoa học luận”? Có thể thuật ngữ này được dịch 
ra tiếng Việt và giải thích với một nội dung khác? Khái 
niệm này có thể được hình dung một cách đơn giản 
bằng cách so sánh sự khác nhau giữa cách tiếp cận 
khoa học xã hội một cách tự phát và cách tiếp cận 
khoa học. Các bạn đã được học về sự khác nhau giữa 
hai phương pháp tiếp cận này chưa?

Remi Bour
Thầy nói “cắt đứt khoa học luận” là có nghĩa gì?

Chủ đề nghiên cứu

> Nghĩa thông thường, xã hội học tự phát / diễn ngôn 
khoa học 

> Tính khoa học đặc thù của các khoa học xã hội 
> Vị trí của nhà xã hội học và nhân học: nhà nghiên cứu 

đồng thời là tác nhân trong xã hội được nghiên cứu

1 Bourdieu Pierre, Chamboredon Jean-Claude, Passeron Jean-Claude, 1968 [1983], Le métier de sociologue. Préalables 
épistémologiques. Paris - New York - Berlin, EHESS – Mouton, 359 tr.
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[Christian Culas]
Rõ ràng các khái niệm mà chúng tôi đưa ra ở đây là 
những khái niệm quá chuyên ngành và còn chưa có 
nghĩa gì đối với các bạn. 
Nhưng tôi cũng cần phải nói ngay là các sinh viên 
người Pháp cũng không có ý niệm rõ ràng về khái 
niệm này. Chúng ta sẽ không nói về “cắt đứt khoa học 
luận” nữa, mà sẽ bàn về sự khác nhau giữa phương 
pháp tự phát và phương pháp khoa học.

Đặng Thị Việt Phương
Tôi đã nghe nói về sự phân biệt giữa tri thức thông 
thường và tri thức khoa học.

[Christian Culas]
Một trong những khó khăn mà khoa học nhân văn gặp 
phải là chúng không khác mấy so với những từ thông 
dụng, với những điều mà người bình thường nói hàng 
ngày. Điều đó có nghĩa là nội dung trao đổi của khoa 
học xã hội có rất nhiều điểm giống với các trao đổi 
thông thường. 
Ví dụ: tất cả mọi người đều có thể đưa ra một cuộc 
chuyện trò về xã hội, kinh tế, quan hệ xã hội, về những 
điều cần làm trong xã hội, về sự biến đổi của thế 
giới, của đất nước mình hoặc của làng mình. Thường 
thường khi người ta nói chuyện với nhau, người ta nói 
về những điều thuộc về xã hội như cưới xin, kinh tế của 
làng, giá xăng dầu tăng, thuế quá cao... Các khoa học 
nhân văn ở một vị thế đặc biệt so với cuộc chuyện trò 
của người bình thường: các đề tài thường giống nhau 
và cách nói về đề tài ấy cũng giống nhau. Để có thể 
hiểu rõ hơn điểm này, chúng ta có thể lấy ví dụ các 
khoa học khác như vật lý nguyên tử hoặc toán hình 
học: ngoài các chuyên gia thì không ai trao đổi về các 
đề tài này và về cách nói về đề tài này, và nếu có người 
mới học quyết định nói về vấn đề này thì cách nói của 
họ cũng sẽ hoàn toàn khác so với cách nói của các 
nhà khoa học. Nói tóm lại trong trường hợp này, không 
ai có thể nhầm lẫn giữa một diễn ngôn thông thường 
và một diễn ngôn khoa học. Đó là các thể loại diễn 
ngôn nằm ngoài phạm vi các hoạt động thường ngày 
và người bình thường không thể hiểu các khái niệm 
được sử dụng trong đó. 
Còn trong khoa học xã hội, người nghiên cứu cũng 
là một thành viên trong xã hội. Chúng ta hoàn toàn ở 
trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta sẽ nghiên 
cứu. Chính vì vậy, từ nhiều thập kỷ nay các khoa học 
xã hội đã đưa ra các quy trình kỹ thuật và phương 
pháp để có thể đảm bảo tính khoa học ở một mức độ 
nào đó.
Một số nhà nghiên cứu khoa học có ảo tưởng rằng khi 
họ viết một văn bản khoa học xã hội, văn bản này rất 
giống với một tiểu thuyết hoặc một câu chuyện hư cấu. 
Người ta nói điều này, làm điều này bởi vì có những lý 
do này. Có một thái độ tự ti của một vài nhà nghiên cứu 
khoa học xã hội đối với khía cạnh văn học hoặc đúng 
hơn là tự sự của nghiên cứu khoa học xã hội. Chính vì 

vậy mà một số nhà nghiên cứu đã chọn (không phải 
lúc nào cũng có ý thức) nghiên cứu các đối tượng có 
thể dễ dàng “được toán hoá”, với các hình thức định 
lượng, bảng biểu, ma trận. Thật ảo tưởng khi cho rằng 
nếu chúng ta đưa ra các con số, các bảng biểu và ít 
diễn ngôn hơn thì chúng ta sẽ “khoa học” hơn! Nhưng 
các bảng biểu và ma trận không đem lại gì mới cho 
khoa học. Đó chỉ là các công cụ và chúng hoàn toàn 
không đủ để đem lại tính khoa học cho một bài báo. 
Ngược lại, tính khoa học có nghĩa là sự chuẩn bị và 
mục đích đặt ra với các phương pháp thống kê định 
lượng: các con số này đã được lấy ra từ đâu? Bảng này 
được hình thành như thế nào? Nó có phù hợp với các 
tiêu chí có thể trong thực tế hay không? Hay đó là các 
lựa chọn võ đoán cá nhân mà nhà nghiên cứu không 
trình bày rõ trong văn bản? Tác giả của các bảng biểu 
này đã xây dựng đối tượng nghiên cứu của mình như 
thế nào? Làm sao có thể chứng minh một giả thuyết 
bằng cách đưa ra các câu hỏi chính xác hơn và được 
trình bày trong hoàn cảnh rõ hơn? Chính những câu 
hỏi đó mới là cái từng bước mang lại tính khoa học cho 
một nghiên cứu. Văn bản hay bảng biểu tự thân chúng 
không có tính khoa học, mà giá trị khoa học của chúng 
phụ thuộc vào việc chúng được hình thành và được sử 
dụng trong quá trình nghiên cứu như thế nào. 
Một trong những khó khăn chủ yếu của nhà xã hội 
học hoặc nhà nhân học là khi họ nói về một xã hội, họ 
đồng thời cũng thuộc xã hội đó. Ngày mai khi xuống 
dưới làng, chúng ta sẽ vừa là “nhà nghiên cứu” vừa là 
“tác nhân” trong đời sống của làng. Trong trường hợp 
bất khả kháng này, chúng ta có hai lựa chọn: a) điều 
tra và cho rằng sự hiện diện của chúng ta không đem 
đến thay đổi nào; b) có ý thức về việc chúng ta sẽ tạo 
ra những quan hệ mới đối với người dân trong làng 
và chấp nhận rằng sự hiện diện của chúng ta sẽ ảnh 
hưởng đến đối tượng nghiên cứu, có nghĩa là đời sống 
xã hội của làng này.
Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy rằng quá trình xây dựng 
một nghiên cứu khoa học thường đưa đến việc có ý 
thức về các vấn đề được ngầm hiểu. Nếu chúng ta 
không thấy được các vấn đề này để phân tích chúng 
thì chúng sẽ ảnh hưởng tới các dữ liệu và người nghiên 
cứu không có khả năng can thiệp. Chúng ta chỉ có thể 
trở thành nhà khoa học khi chúng ta có ý thức rõ ràng 
về các vấn đề mà chúng ta gặp phải. 

Remi Bour
THầy có thể cho ví dụ minh họa về sự có mặt của thầy 
đã ảnh hưởng đến thực địa, đến thông tin thu được và 
kết quả nghiên cứu? 

[Christian Culas]
Chúng ta có thể lấy ví dụ trường hợp đơn giản như 
sau. Trong mọi cộng đồng như làng xã, tỉnh, hoặc một 
gia đình, bao giờ cũng có các quan điểm khác nhau 
về một chủ đề nhất định. Bây giờ chúng ta hãy tưởng 
tượng một làng ở Việt Nam, gần Hà Nội, có đất nông 
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nghiệp. Hãy tưởng tượng bạn nghiên cứu về một đề tài 
hoàn toàn bình thường là sản xuất đồ gỗ ở địa phương. 
Bạn gặp lãnh đạo địa phương và sau đó gặp những 
người cung cấp thông tin đầu tiên ở một khu mà chúng 
ta tạm gọi là khu A. Bạn hỏi chuyện những người này 
khá lâu và họ tiếp đón bạn rất nồng nhiệt. Ngày thứ 
hai, bạn sang khu B để lấy thêm thông tin. Bạn muốn 
biết thêm về nghề thủ công, về việc sản xuất đồ gỗ 
ở khu này. Nhưng bạn được đón tiếp một cách thiếu 
thiện ý, mặc dù bạn đặt những câu hỏi tương tự như 
hôm trước và thái độ của bạn không thay đổi. Sau 
nhiều tuần điều tra, bạn phát hiện ra rằng những người 
ở khu A sống trên những mảnh đất mới mua cách đây 
không lâu. Họ mua đất trồng lúa với giá rất rẻ và do 
họ có “quan hệ” ở cấp tỉnh, họ có thể chuyển đổi đất 
nông nghiệp và mở xưởng sản xuất. Họ cũng có thể 
bán đất này cho người ở nơi khác đến để phát triển 
nghề thủ công. Dần dần bạn hiểu rằng một phần đất 
này trước đây là của người sống ở khu B. Những người 
này tức giận vì họ đã bán đất với giá rẻ vì họ không biết 
rằng họ có thể chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất 
công nghiệp có giá trị cao. Khi đi điều tra, bạn vô tình 
đến gặp và lập quan hệ với khu A. Như vậy bạn đã trở 
thành bạn và đồng minh của người khu A! Người khu 
B cho rằng bạn về phe khu A, vì vậy người ta không 
muốn giúp bạn và các thông tin bạn thu thập được ở 
khu B rất hạn chế.
Người ta thường có cảm giác là người nghiên cứu biến 
báo hoặc biến đổi các thông tin thu được. Trong ví 
dụ trên thì tình hình là ngược lại vì trên thực tế người 
nghiên cứu vô tình bị coi là có trách nhiệm trong xung 
đột giữa các nhóm dân làng.

[Olivier Tessier]
Có những trường hợp trong đó người đi điều tra, nhà 
nhân học chẳng hạn, trở thành người phát ngôn của 
cộng đồng địa phương. Chính bởi anh ta là người bên 
ngoài và không can thiệp vào đời sống địa phương 
mà người ta cho phép anh ta được phép phát ngôn và 
tư duy một cách tự do hơn. Những người được phỏng 
vấn cung cấp thông tin không phải với mục đích khoa 
học, mà với mục đích chính trị hoặc kinh tế: họ muốn 
thông tin này được chuyển đến những nơi mà người 
dân thường không tới được (ví dụ như chính quyền, 
người có trách nhiệm về mặt chính trị hoặc trong một 
dự án...). 
Trong khóa học năm trước, tôi đã đề cập tới vấn đề 
này khi trình bày về nghiên cứu theo hợp đồng, có 
nghĩa là các hợp đồng tư vấn cho dự án phát triển1. 
Trong trường hợp này, khi người nghiên cứu được coi 
là người của dự án, anh ta không thể tránh khỏi việc 
bị quy kết trách nhiệm – chính tôi đã chứng kiến điều 

này nhiều lần. Khi đó, người nghiên cứu trở thành một 
người trung gian và anh ta hoàn toàn rời bỏ vị trí của 
mình. Dân làng bảo anh ta: “Anh có thể nói với ông chủ 
nhiệm dự án rằng cái này không thể làm được, hoặc 
việc này không thể đem lại kết quả tốt, hoặc có lợi cho 
nhóm kia?”. Trong trường hợp này, người nghiên cứu 
trở thành một người phát ngôn và chúng ta không còn 
đang làm khoa học nữa. Đó là một trong những lý do 
giải thích cho việc trong ngành nhân học người nghiên 
cứu không nên nghiên cứu xã hội của mình. Nhưng 
một trong những đặc thù của Việt Nam là rất nhiều nhà 
nhân học và xã hội học nghiên cứu xã hội của chính 
họ, là xã hội người Việt. Trường hợp này có rất nhiều 
khó khăn vì nhà nghiên cứu hoàn toàn bị “thẩm thấu” 
bởi “văn hóa”. Anh ta sẽ không đặt một số câu hỏi vì 
cho rằng đó là những điều quá rõ ràng, gần như là tự 
nhiên. Những câu hỏi đó được coi (thường là một cách 
vô thức) là quá gần với cuộc sống hàng ngày của anh 
ta để có thể được đặt ra. Có lẽ sau khi kết thúc khóa 
học này, các bạn nên tự hỏi lẫn nhau xem trong thực 
tế nghiên cứu, các bạn có thể tự rút mình ra khỏi xã hội 
mình và là đối tượng nghiên cứu của mình bằng cách 
nào và quá trình đó diễn ra như thế nào. Khả năng của 
người nghiên cứu tự rút mình ra khỏi môi trường xã hội, 
văn hóa và chính trị của chính mình có là một hiện thực 
không? Và nếu có thì những điều kiện cần có là gì?

[Christian Culas]
Tôi muốn bổ sung rằng nói chung trong các quan 
hệ xã hội đều có các quan hệ lực lượng và quan hệ 
quyền lực được lồng vào các biểu tượng. Olivier giải 
thích rằng người dân muốn người nghiên cứu đóng 
vai trò trung gian. Ở làng người dân thường nói: “Anh 
là giáo sư, là người có quyền phát ngôn, anh hãy nói 
lại với những người có trách nhiệm những gì chúng tôi 
đã trình bày với anh!” Khi người dân địa phương nghĩ 
rằng người nghiên cứu có quyền lực hoặc có khả năng 
để phát ngôn với tư cách là đại diện cho họ, điều đó 
có thể tạo ra những hạn chế cho nghiên cứu. Người 
nông dân biết rõ lý do tại sao bạn đến nghiên cứu tại 
làng của họ; đôi khi họ tự nhủ rằng: “Không nên nói 
về điều này, không nên làm phiền ông ấy vì điều này 
(của đời sống hàng ngày): bởi vì đó là một nhà nghiên 
cứu, không nên làm phiền ông ấy với những chuyện 
nhỏ mọn của nông dân”. Công việc của bạn chính là 
phải cố gắng, nhờ kinh nghiệm của bạn, nhờ cách bạn 
ứng xử với người dân, nhờ sự thấu hiểu xã hội, để có 
thể đi vào tìm hiểu những chi tiết của đời thường. Chỉ 
có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp cận được những 
thực tế cụ thể và vượt qua khỏi cấp độ những điều 
chung chung.

1  Tessier O, Nghiên cứu nhân học xã hội theo hợp đồng: thực tế và những hạn chế: thực tế và hạn chế của công việc nghiên 
cứu đối với kinh nghiệm thực địa in Lagrée Stéphane (biên soạn), op.cit. Tháng 11 năm 2008, NXB Thế Giới, Hanoi, tr 103-123 
(bản tiếng Việt). [BT]
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Xung quanh hệ vấn đề

“[Mọi nghiên cứu] đều cần phải có điểm xuất phát là 
một yếu tố xuất hiện dưới dạng một câu hỏi, một điều 
bí ẩn, một sự thiếu hụt, một sự thiếu hiểu biết… mà 
trong ngôn ngữ khoa học được gọi là hệ vấn đề. Trong 
mọi nghiên cứu, điểm xuất phát này sẽ trở thành điểm 
kết thúc dưới dạng một kiến thức mới, một tiến bộ 
trong tri thức về vấn đề nghiên cứu. Điểm kết thúc 
này cần chỉ ra một cách rõ ràng cái mới mà người 
nghiên cứu đem lại so với cái được coi là “vấn đề” lúc 
đầu.” [Aktouf 1987: 38]

Hệ vấn đề bị áp đặt – hệ vấn đề được lựa chọn 
Hệ vấn đề là bước đầu tiên không thể thiếu trong bất 
kỳ một quá trình xây dựng nghiên cứu khoa học cần 
đến điều tra điền dã. Trong trường hợp đặc biệt của 
chúng ta, có nghĩa là trong khuôn khổ lớp học này, 
hệ vấn đề ít nhiều bị áp đặt bởi các lý do địa lý và 
hành chính.
Thông thường có hai loại hệ vấn đề: hệ vấn đề áp đặt 
hoặc được lựa chọn. Nhìn chung, khi các bạn tiến 
hành nghiên cứu để viết một khóa luận hoặc luận 
án, bạn là người lựa chọn và đưa ra vấn đề, đó là đề 
tài nghiên cứu của bạn. Trường hợp thứ hai là trường 
hợp rất hay gặp, ví dụ như trong các dự án phát triển 
hoặc một nghiên cứu được đặt hàng: những người 
làm công việc tư vấn làm việc như vậy. Họ được tuyển 
chọn trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 
ngắn) để nghiên cứu một vấn đề cụ thể và được xác 
định từ trước.

[Olivier Tessier]
Những người đã tham gia Khóa học Tam Đảo 2007 
nhớ rằng đó là các “điều khoản tham chiếu” (TOR) 
trong khung nghiên cứu đặt ra cho người nghiên cứu. 
Các bạn có thể tham khảo Kỷ yếu của Khóa học Tam 
Đảo 2007.

[Christian Culas]
Người ta áp đặt hệ vấn đề và toàn bộ phương pháp tiến 
hành nghiên cứu cho người nghiên cứu. Thông thường 
anh ta không có khả năng tác động và không được 

thay đổi thuật ngữ. Các thuật ngữ tham chiếu không 
thể thay đổi được.

[Olivier Tessier]
Điều đó không có nghĩa là trong trường hợp này sản 
phẩm khoa học có chất lượng kém. Người ta không 
xem xét về các kết quả có thể đạt được. Đơn giản là 
việc nghiên cứu có tính chất khác trong trường hợp 
này nhà khoa học không còn được tự do xây dựng 
đối tượng nghiên cứu. Điều này không ảnh hưởng gì 
tới chất lượng nghiên cứu. Nhưng chúng ta ra ngoài 
phạm vi một nghiên cứu khoa học thật sự khi “người 
đặt hàng” đã hình dung trước ra kết quả mong muốn! 
Trong trường hợp này, ông ta chỉ muốn người nghiên 
cứu (được biến thành một người cố vấn) khẳng định 
các kết quả của ông ta đưa ra nhằm đảm bảo tương 
lai của dự án hoặc nhằm đạt được các nguồn tài chính 
khác. Trong trường hợp này, sơ đồ số 1 ở trên sẽ mất đi 
giai đoạn feed-back. Quá trình nghiên cứu hoàn toàn 
một chiều. Chúng ta mất đi khía cạnh lặp lại (xem định 
nghĩa khái niệm “lặp lại”) là điều làm nên đặc trưng và 
giá trị của một điều tra điền dã khoa học. 

[Christian Culas]
Dù đó là hệ vấn đề áp đặt hay được lựa chọn, điều 
quan trọng nhất đối với các bạn là luôn luôn có ý thức 
về những hạn chế của nghiên cứu. Có ý thức về những 
hạn chế đó có nghĩa là có thái độ sáng suốt đối với dự 
án và đó là một bước quan trọng để có thể xử lý các 
hạn chế đó. Nếu bạn ký một hợp đồng tư vấn, cho một 
dự án thì bạn ít được tự do xây dựng đối tượng nghiên 
cứu và các giả thuyết đặt ra hơn là khi bạn nghiên cứu 
để viết luận án. Như vậy bạn cần áp dụng các công 
cụ và phương pháp nghiên cứu vào trường hợp cụ thể 
được đặt ra.

Stéphane Lagrée
Olivier nói đến khóa học 2007 trong phiên toàn thể, 
nhất là về bài nói về “nghiên cứu theo hợp đồng”. 
Lớp học này cũng có mục đích tiếp nối phần giới thiệu 
của Jean-Pierre Olivier de Sardan mà các bạn có thể 
tham khảo trong Kỷ yếu 2007.

[Christian Culas]
Điều Stéphane nói rất quan trọng. Khóa học năm nay 
được hiểu như sự tiếp nối lô-gic và áp dụng vào thực 
tế của khóa học năm ngoái.
Để tiếp tục chương trình của chúng ta, cần phải nói 
rằng trước khi xây dựng hệ vấn đề, cần phải bàn đến 
vấn đề nguồn tài liệu. 
Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Lịch sử cổ đại của Việt 
Nam vẫn còn có nhiều vấn đề chưa được giải quyết 
vì các nguồn tài liệu thành văn có niên đại từ khoảng 
thế kỷ 15. Trước giai đoạn này chỉ có các tài liệu lẻ 
tẻ. Do vậy khó có thể tìm được sự liên tục và một số 
đề tài về lịch sử cổ đại Việt Nam rất khó nghiên cứu. 

Chủ đề nghiên cứu

> Các nguồn tài liệu
> Điều khác nhau giữa đối tượng nghiên cứu và khung 

nghiên cứu
> Cái nhìn của người nghiên cứu về đề tài của mình
> Quan hệ giữa tư thế ban đầu và hệ đề tài 
> Định đề về làng Việt Nam như một đơn vị tổng thể, 

đồng nhất và hài hòa: rủi ro
> Cách tiếp cận thông qua xung đột và các nhóm chiến 

lược
> Các lựa chọn khoa học
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Rất nhiều sách báo nói về các vua Hùng: nhưng trong 
đó các nguồn tài liệu gốc (có nghĩa là tài liệu và văn 
bản từ thời vua Hùng) rất ít được trích dẫn. Về mặt khoa 
học thì chúng ta cần tự hỏi: Các tài liệu gốc làm cơ sở 
để viết câu chuyện này được lấy từ đâu?
Tại ngôi làng nơi chúng ta sẽ đi điền dã có một ngôi 
đền mà theo dân làng thì được dựng nên từ thời vua 
Hùng, có nghĩa là từ thời “dựng nước Việt Nam”. Trong 
trường hợp chưa được các tài liệu gốc khẳng định, rõ 
ràng đây là một giả thuyết nghiên cứu. Nhóm thứ 3 sẽ 
nghiên cứu đề tài du lịch liên quan đến ngôi đền này, 
như vậy các bạn sẽ gặp những người nói về đề tài này. 
Đây là một đề tài quan trọng, với nhiều khó khăn thách 
thức, vì vậy cần thận trọng đối với những gì mà dân 
làng sẽ nói với các bạn ! Đây là một đề tài có tầm quan 
trọng ở cấp độ địa phương cũng như ở cấp độ quốc 
gia và các bạn cần phải có ý thức về điều này.
Ngược lại, ta cũng gặp một vấn đề khác: có quá nhiều 
nguồn tài liệu. Tiến hành nghiên cứu về một đề tài đã 
được bàn đến nhiều cũng có những khó khăn nhất 
định. Ví dụ, nếu bạn nghiên cứu về các nhóm dân tộc 
thiểu số ở vùng núi Thái Lan, Việt Nam hoặc Lào, bạn 
sẽ có rất nhiều nguồn thông tin như luận án, sách, bài 
tạp chí (phải tính đến con số hàng nghìn) về các đề tài 
như đời sống xã hội, tôn giáo, kinh tế, chính trị và kỹ 
thuật. Ví dụ, khi nghiên cứu Việt Nam, ta có các nguồn 
tài liệu tiếng Việt, và cả các có nguồn tài liệu tiếng nước 
ngoài, đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Pháp. Chẳng hạn 
như nếu bạn muốn nghiên cứu tôn giáo của người 
Hmong bạn sẽ cần phải đọc nhiều hàng nghìn trang 
sách trước khi có ý kiến về những gì đã được viết về 
đề tài này. Đó là một việc rất tốn thời gian. Chúng ta 
cũng có thể nhìn vấn đề này từ một khía cạnh khác. 
Ví dụ khi nghiên cứu về các dân tộc ít người, bạn sẽ 
bắt đầu bằng việc lên danh sách các tài liệu đã công 
bố. Các thông tin thường rất hay nhưng lẻ tẻ và rải rác. 
Ví dụ ta có những bài nghiên cứu về tôn giáo của người 
Hmong, cấu trúc xã hội của người Dao, việc nuôi trâu 
của người Giáy. Nếu chúng ta muốn nghiên cứu các 
quan hệ giao lưu giữa các nhóm tộc người thì đơn vị 
địa lý “thung lũng” có thể là đơn vị xác đáng vì nhiều 
nhóm tộc người có thể có mặt trong cùng một không 
gian trao đổi. Nhưng bạn sẽ thấy là gần như không có 
thông tin nào về các trao đổi giữa các tộc người trong 
tài liệu đã công bố. Phần lớn các đề tài được các nhà 
nghiên cứu đề cập tới là các đề tài đã được hình thành 
từ trước, chúng được xếp vào những ô đã có sẵn và 
do đó chúng thường nhắc lại những chủ đề đã được 
nghiên cứu.
Khi đã có kiến thức khá rộng về những gì đã được 
công bố về một hoặc nhiều đề tài cụ thể, bạn có một 
cái nhìn rộng hơn về các tri thức đã có. Như vậy là bạn 
đã làm công việc tìm hiểu về nghiên cứu khoa học 
về một đề tài nhất định để có thể xác định vị trí của 
nghiên cứu của bạn đối với các nghiên cứu đã được 
thực hiện. Trong trường hợp trên đây, bạn cần phải đặt 
câu hỏi: tại sao chúng ta có rất nhiều tài liệu về một 

nhóm dân tộc (người Dao, người Tày, người Hmông...) 
song gần như không có gì về quan hệ giữa các nhóm 
đó? Khi đi điều tra điền dã, bạn sẽ thấy rằng người của 
các nhóm dân tộc đó luôn luôn có quan hệ với nhau. 
Câu hỏi thứ hai được đặt ra là: tại sao có sự khác biệt 
giữa thực tế quan sát được trên thực địa và trong văn 
bản? Nói tóm lại, chúng ta có thể nói rằng các xã hội 
loài người thường được nghiên cứu một cách biệt lập, 
dường như các văn hóa địa phương là các “hộp hoàn 
toàn độc lập”. Rất nhiều nhà nghiên cứu nghĩ rằng 
người Hmong chỉ quan hệ với người Hmong, vì thế 
họ không tìm hiểu về các trao đổi của người Hmong 
với các nhóm dân tộc khác. Đó là một thiên kiến, một 
ý tưởng có sẵn, mặc dù các điều tra điền dã không 
khẳng định giả thuyết này. 
Cộng đồng người Kinh cũng được coi là một cộng 
đồng đoàn kết và đồng nhất trong nhiều nghiên cứu 
về người Kinh ở châu thổ sông Hồng. Người ta thường 
hay coi làng Việt như một “đơn vị biệt lập”, dường như 
nó không có quan hệ gì với xung quanh. Định đề này 
hoàn toàn có tính chất võ đoán. Nghiên cứu làng Việt 
mà không nghiên cứu quan hệ của làng đó với các 
làng khác là một sự lựa chọn trong nghiên cứu, nhưng 
cần phải có ý thức rằng sự lựa chọn này sẽ không 
tương ứng với các quan sát trên thực địa (ví dụ như 
hiện tượng di cư tìm việc làm, về các mạng lưới trao đổi 
xã hội, tôn giáo, kinh tế). Điều này đặt ra một vấn đề 
khoa học luận phức tạp, có nghĩa là vấn đề sự tương 
ứng giữa hiện thực trải nghiệm của dân làng và các văn 
bản khoa học mà mục đích là miêu tả thực tế đó. 
Khi đi điền dã, chúng ta sẽ lấy đơn vị nghiên cứu là một 
xã có nhiều làng. Điều này có thể có vẻ như một sự lựa 
chọn bình thường, nhưng thật ra việc lựa chọn này có 
nghĩa là đối tượng nghiên cứu của chúng ta tuân theo 
một đơn vị hành chính. Một số kết quả thu được có 
thể sẽ bị hạn chế bởi yếu tố này, vì vậy chúng ta cần ý 
thức xác định các hạn chế của chúng ta và từ đó xác 
định không gian có hiệu lực của dữ liệu mà chúng ta 
thu thập được.

Khung nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu 

[Olivier Tessier]
Trong ví dụ về làng Việt này, tuỳ theo người nghiên cứu 
coi làng là một đối tượng nghiên cứu hoặc chỉ đơn giản 
là một khung nghiên cứu mà hệ vấn đề sẽ hoàn toàn 
khác. Trong trường hợp thứ nhất, nghiên cứu lại về một 
làng truyền thống mới dựa trên toàn bộ tư liệu sách 
vở, có nghĩa là lặp lại phương pháp tiếp cận cho rằng 
làng truyền thống Việt là một đơn vị khép kín, đầy đủ 
và tổng thể. Trong trường hợp này chúng ta coi làng là 
đối tượng nghiên cứu và chúng ta nghiên cứu thể chế 
làng xã với tất cả các định đề ngầm hiểu. 
Ngược lại, trong trường hợp thứ hai, nếu chúng ta coi 
làng chỉ đơn giản là khung nghiên cứu, thì chúng ta sẽ 
đưa vào trong nghiên cứu các điều kiện của nghiên 
cứu điền dã, đặc biệt là trong dân tộc học, có nghĩa 
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là người nghiên cứu cần phải có một địa điểm nghiên 
cứu lâu dài, nhưng việc “bắt rễ” ở đó không có nghĩa là 
đối với người nghiên cứu nơi này quan trọng hơn tất cả 
các nơi khác. Anh ta hoàn toàn có thể mở rộng nghiên 
cứu và sử dụng các cấp độ quan sát khác nhau. Nói 
cách khác, trong trường hợp này, người nghiên cứu 
không coi định đề về làng truyền thống như yếu tố chủ 
yếu trong nghiên cứu và trong việc đi điền dã của anh 
ta. Chính vì vậy, anh ta có thể quan tâm đến các quan 
hệ với bên ngoài như di cư, hôn nhân... Tùy theo việc 
chúng ta coi làng là đối tượng nghiên cứu hoặc khung 
nghiên cứu mà có rất nhiều vấn đề và đề tài khác nhau 
được đặt ra. 
Khi các nhà nghiên cứu trẻ người Pháp hoặc người Việt 
đến Viện Viễn Đông Bác Cổ và xin nghiên cứu về làng 
Việt, tôi thường hỏi họ: Bạn muốn nghiên cứu cái gì? 
Phương pháp tiếp cận của bạn là gì? Bạn coi làng Việt 
là một vấn đề nghiên cứu, hay là khung nghiên cứu? 
Hệ vấn đề của bạn là gì? Trong khóa học này chúng 
ta cũng sẽ đặt những câu hỏi đó.
Chúng ta có thể đồng ý với phương pháp tiếp cận này 
hay phương pháp khác. Nhưng điều quan trọng là cần 
xác định rõ ràng vị trí của mình và lựa chọn đúng đắn 
một hệ vấn đề chung, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ 
các giả thuyết và các câu hỏi đặt ra khi đi điền dã. Mỗi 
phương pháp tiếp cận mà ta lựa chọn sẽ có cách tiếp 
cận và phương pháp tiến hành khác nhau. 
Hãy thử đọc khối lượng tài liệu rất lớn bàn về đề tài 
“Làng xã Việt Nam”, bạn sẽ thấy rằng phần lớn các 
tài liệu này đều dựa trên một loạt các định đề, các ý 
tưởng có sẵn, được lặp lại và thường được sử dụng 
như cơ sở nghiên cứu. Thực tế là điều đó có ảnh hưởng 
tới nghiên cứu của bạn, bởi bạn chấp nhận việc làng 
truyền thống là một đơn vị xã hội tổng thể, đầy đủ và 
hài hòa. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt vấn đề nghiên 
cứu đối tượng này như sau: “làng không tồn tại và tôi 
sẽ chứng minh rằng làng không tồn tại”. Đó là một 
dạng bài tập, một trong những cơ sở của phương pháp 
khoa học: tạo ra sự đứt đoạn và bất ngờ. Ví dụ tôi có 
thể nói rằng tôi sẽ đi điền dã ba năm ở làng để chứng 
minh rằng nó không tồn tại: đó là một tư thế khoa học. 
Trong khoa học xã hội có một xu hướng quan tâm đến 
việc “phá cấu trúc”, có nghĩa là coi rằng các đối tượng 
nghiên cứu khoa học chỉ là kết quả của những sự xây 
dựng trí tuệ cần phải phá vỡ (để xây dựng lại các đối 
tượng khác).

Đặng Thị Việt Phương
Làng không tồn tại. Đó là một thực tế hay chỉ là một 
quan niệm trong tâm trí nhà nghiên cứu?

[Olivier Tessier]
Một trong những đặc quyền của nghiên cứu khoa học 
là được tự do lựa chọn một định đề và đưa ra những 
giả thuyết đa dạng nhất: sự nghiêm túc trong khoa 
học là việc phải phân tích phê bình các giả thuyết đó 
để chứng minh sự đúng đắn của nó hoặc ngược lại 

chỉ ra sự sai lầm. Việc chúng ta chọn định đề và hệ 
vấn đề có tính khiêu khích “làng không tồn tại” này 
sẽ buộc các bạn phải nghiên cứu các giả thuyết mà 
các bạn sẽ không bao giờ nghĩ tới nếu lựa chọn định 
đề làng truyền thống. Bản thân đối tượng nghiên cứu 
không phải tự nó đã có ý nghĩa, mà nó phải được gắn 
liền với một hệ vấn đề, một phương pháp tiếp cận, 
một góc nhìn và các giả thuyết. Ví dụ tôi sẽ bỏ ra bốn 
năm để chứng minh rằng “làng không tồn tại” và nếu 
tôi không thể chứng minh được giả thuyết đó thì điều 
đó có nghĩa là làng tồn tại và nhất là tại sao và như thế 
nào chúng ta có thể chứng minh một cách khoa học 
rằng nó tồn tại.

Hoàng Xuân Trường
Thầy đưa ra một quan điểm hoàn toàn khác hẳn. Mọi 
người đều nghĩ rằng làng tồn tại và có ở mọi nơi. Thầy 
cho chúng tôi một cách nhìn hoàn toàn mới.

[Olivier Tessier]
Pierre Bourdieu đi từ nguyên tắc là nếu muốn tiến bộ 
trong nghiên cứu khoa học, ít nhất chúng ta cần phải 
sẵn sàng tiếp nhận những gì mà bình thường chúng ta 
không ngờ tới. Nếu nghiên cứu khoa học là biết trước 
những gì chúng ta sẽ thấy được thì có lẽ là nên ngồi 
nhà chơi! Trong phương pháp tiến hành nghiên cứu 
khoa học điều tối thiểu là phải biết để ý đến những gì 
bất thường, không chắc chắn, để có thể thử nghiệm 
khả năng tồn tại của nó, cho dù khả năng này là 
rất nhỏ.
Trong các nghiên cứu của tôi, tôi chưa bao giờ lấy làng 
là đối tượng nghiên cứu, mà tôi coi đó là một khung 
nghiên cứu. Nếu các bạn coi đó là đối tượng nghiên 
cứu, nếu bạn quan tâm đến vấn đề làng truyền thống, 
các bạn sẽ tìm thấy nhiều nguồn tài liệu địa phương 
chứng minh cho điều này: làng là một đơn vị tổng thể 
và hài hòa, và người nông dân giúp đỡ nhau thường 
xuyên chẳng hạn. Bạn đi hội làng, ra đình làng, đi thăm 
các công trình kiến trúc trong làng, ở đâu bạn cũng 
được nghe kể về đời sống ở làng, quan hệ trong làng, 
chợ làng... Thực tế là bạn sẽ tìm thấy những nguồn tài 
liệu và thông tin khẳng định ý tưởng ban đầu của bạn 
rằng làng này rõ ràng là một làng truyền thống Việt y 
như sách miêu tả. Nếu ngược lại, bạn coi làng chỉ là 
một khung nghiên cứu, thì về mặt tư duy bạn không 
chấp nhận ý tưởng rằng làng là một đơn vị xã hội tổng 
thể và chiếm ưu thế so với toàn bộ các hình thức tổ 
chức xã hội địa phương. Để làm được như vậy, bạn cần 
phải chứng minh được rằng đó không phải là một đơn 
vị xã hội tổng thể. Do đó, bạn sẽ nghiên cứu các đề tài 
có tính năng động hơn như di cư, hôn nhân, quan hệ 
giữa các làng, trong huyện... Cuối cùng bạn sẽ thấy 
làng này hoàn toàn khác với hình ảnh cổ điển của làng 
truyền thống. Bạn sẽ phát hiện ra những điều mới bởi 
bạn đã chấp nhận thay đổi góc nhìn, thay đổi cách 
nhìn nhận một đối tượng mà trước đó mấy tháng bạn 
còn tưởng là nó là hoàn toàn bình thường. 
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Remi Bour
Nếu tôi thử tìm hiểu vấn đề “làng không tồn tại”, tôi sẽ 
buộc phải xuất phát từ ý tưởng rằng hệ vấn đề là không 
đầy đủ. Ví dụ, cần tự hỏi rằng: làng này không tồn tại 
vì nó nằm trong một thung lũng, và thung lũng mới là 
cấp độ cần nghiên cứu bởi các quan hệ và trao đổi 
giữa các làng diễn ra trong thung lũng này. Chúng ta 
cần phá vỡ một vấn đề thì mới có thể xây dựng lại một 
vấn đề mới.

[Olivier Tessier]
Tất nhiên ở đây có một yếu tố thách thức. Đó chỉ là 
một thái độ và nó sẽ trở thành nực cười và vô bổ nếu 
không tìm cách vượt lên khỏi câu phát ngôn ban đầu, 
vì tôi nghĩ rằng thật buồn cười khi nói về “làng truyền 
thống Việt Nam”. 

[Christian Culas]
Chúng tôi muốn chỉ cho các bạn thấy rằng có thể đặt 
vấn đề về việc làng Việt xứng đáng là đối tượng nghiên 
cứu: đối tượng nghiên cứu không phải là cái gì đó hiển 
nhiên, mà chúng ta có thể đặt vấn đề tìm hiểu nó. 
Chính trong quá trình này, ta có thể hiểu nó rõ hơn.
Ngược lại, coi làng Việt như một thực tế hiển nhiên là 
một quan điểm hoàn toàn võ đoán. Các bạn cần phải 
thận trọng đối với những lựa chọn có vẻ như tự nhiên. 
Một trong những thực tế thường gặp trong nghiên cứu 
là tự nhủ rằng cần phải tìm hiểu những gì có vẻ như 
tất nhiên và tưởng như không có gì cần phải nói đến 
nữa. Thường thường khi người nghiên cứu cho rằng 
(và không đi kiểm nghiệm trên thực địa) “người dân 
làm điều này, bởi đó là những điều quen thuộc với họ, 
đó là truyền thống, là văn hóa của họ”, cái nhìn của 
người nghiên cứu bị hoàn toàn định dạng bởi các định 
kiến đó, và anh ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc 
quan sát, phân tích và tìm hiểu nhóm xã hội đó. Kết 
quả là bài viết của người nghiên cứu này cho chúng ta 
biết về các định kiến của anh ta nhiều hơn là các khía 
cạnh đa dạng của thực tế đời sống xã hội của người 
dân được nghiên cứu. Đó là một vấn đề rất quan trọng 
trong các khoa học nhân văn1.
Các câu phát biểu khẳng định, mà chúng ta có thể đọc 
trong rất nhiều sách báo, như “làng Việt là một đơn vị 
xã hội tổng thể và đồng nhất”, hoặc “nhóm tộc người 
X là một đơn vị xã hội cộng đồng đồng nhất” là những 
xây dựng trí tuệ không dựa trên các miêu tả chính xác. 
Ví dụ như khi sống ở làng, ta thấy rằng các nhóm người 
này không sống trong các thế giới riêng biệt, mà giữa 
họ có rất nhiều trao đổi, như lao động, chia sẻ nước 

tưới ruộng, đốn gỗ, tranh cãi về ranh giới đất đai, cưới 
xin, nhận con nuôi, di cư...

Lê Hồ Phong Linh 
Tôi nghĩ rằng đối tượng nghiên cứu và khung nghiên 
cứu là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Đối tượng 
nghiên cứu là đối tượng chung cho tất cả mọi người, 
còn khung nghiên cứu có thể thay đổi.

[Olivier Tessier]
Đối tượng nghiên cứu bao giờ cũng đi cùng một loạt 
ý tưởng và định đề. Đối tượng nghiên cứu không có 
tính trung lập. Người nghiên cứu lựa chọn tuỳ theo các 
nghiên cứu đã có, cũng như sự hiểu biết của chính 
anh ta hoặc cách anh ta cảm nhận thực tế điền dã. Đối 
tượng nghiên cứu là một xây dựng trí tuệ. Ví dụ như 
trường hợp làng, nếu tôi chọn làng Việt làm đối tượng 
nghiên cứu thì tôi sẽ đọc các tác phẩm của Nguyễn 
Văn Huyên2 cũng như của tất cả các tác giả đã viết về 
làng truyền thống. Do vậy trên thực tế, cách hiểu của 
tôi về làng sẽ được giới hạn và đi theo một hướng nào 
đó bởi việc đọc các nghiên cứu đó.
Nhưng bởi tôi là nhà nhân học, tôi cần phải đi điền dã. 
Tôi chọn một hay nhiều làng làm khung nghiên cứu, có 
nghĩa là địa điểm nghiên cứu của tôi, nhưng tôi có thể 
áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Tôi không coi 
làng là một đơn vị xã hội tổng thể và tôi không cho sự 
tồn tại của làng truyền thống như một định đề. Tôi biết 
một chút về đề tài này bởi tôi đã đọc sách về làng bằng 
tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài: 95 % sách báo này 
sử dụng những lập luận giống nhau để đi đến chứng 
minh rằng làng là một đơn vị tổng thể và chặt chẽ về mặt 
xã hội và bởi vậy làng là đơn vị và yếu tố duy nhất cấu 
trúc nên nông thôn miền Bắc Việt Nam. Như vậy trước 
khi bắt đầu nghiên cứu, tôi đã có gần hết kết quả trong 
tay, phải nói rằng tôi đã được hướng dẫn một cách rất 
hiệu quả!
Khi lấy làng làm khung nghiên cứu, giả thuyết của 
bạn có thể là đơn vị làng không tồn tại ở ngòai phạm 
vi huyện. Bạn cần phải chứng minh hoặc phủ nhận 
giả thuyết này. Ở đây phương pháp tiến hành hoàn 
toàn khác. 
Tôi lấy một ví dụ. Sách báo Việt Nam nói về làng cho 
rằng xu hướng chủ đạo ở làng trong lĩnh vực hôn nhân 
là nội hôn trong làng: có nghĩa là người trong làng lấy 
lẫn nhau. Điều này nhấn mạnh thêm giả thuyết cho 
rằng làng là một đơn vị đầy đủ và gần như hoàn toàn 
tự lập, bởi người làng không lấy vợ lấy chồng ở ngoài 
phạm vi làng. Tôi đã quan tâm đến vấn đề này ở hai 

1  Về việc phân tích về hiện tượng này, có thể xem Culas Christian 2009, “Study of discourses on local knowledge and practices 
on environment management in Vietnam mountains: An anthropological perspective” (“Nghiên cứu sự trao đổi về kiến thức 
và tập tục địa phương trong quản lý môi trường ở miền núi Việt Nam: Nhìn từ quan điểm nhân chủng học.”) in Hy Van Luong 
(ed.), Modernity and Dynamics of Tradition in Vietnam: Anthropological Approaches, Part 1: “Environment and Ecology in 
Vietnam”, Hà Nội, Nhà xuất bBản Khoa học Xã hội, 31 tr. [bằng tiếng Việt]

2 Nguyễn Văn Huyên (1994): La civilisation ancienne du Vietnam, Éds. Thê Gioi (tái bản), Hà Nội, 319 tr. [BT]
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làng ở vùng trung du và chứng minh rằng trong thực 
tế nội hôn không phải là phổ biến trong làng. Điều 
này không có nghĩa rằng đó là thực tế ở tất cả các 
làng miền Bắc Việt Nam, nhưng trong hai trường hợp 
cụ thể đó là một thực tế không thể phủ định được và 
cần phải phân tích những nguyên nhân của thực tế 
đó. Nếu khi đi nghiên cứu hai làng này, tôi đặt định đề 
trước rằng ở đó có hiện tượng nội hôn trong làng, thì 
tôi đã nhầm lẫn.

Rémi Bour
Tôi có thể thử lý giải một cách đơn giản nhất sự khác 
biệt giữa đối tượng và khung.
Chúng ta lấy ví dụ một đối tượng nghiên cứu là sự phát 
triển kinh tế của Việt Nam những năm gần đây. Khung 
nghiên cứu thứ nhất có thể là sự biến đổi của bộ máy 
sản xuất ở cấp độ quốc gia: tôi sẽ nghiên cứu sự phát 
triển kinh tế ở cấp độ này. Một khung thứ hai có thể là 
phát triển kinh tế của Việt Nam đối với quan hệ quốc 
tế: như vậy tôi sẽ nghiên cứu trong khuôn khổ toàn cầu 
hoá. Khung thứ ba kết hợp hai khung trước. Ở đây ta có 
thể thấy rõ là đối tượng nghiên cứu là một, nhưng có ba 
khung nghiên cứu khác nhau.

Đặng Thị Việt Phương
Cần phải chú ý đến sự khác biệt giữa khung nghiên cứu 
và hướng nghiên cứu. Trong ví dụ này tôi thấy điều đó 
không được rõ ràng lắm.

Olivier Tessier
Bạn đã ở trong quá trình xây dựng quy trình nghiên 
cứu của bạn. Bạn đã đưa ra một giả thuyết là làng Việt 
Nam không tồn tại và bạn sẽ nghiên cứu bốn hoặc 
năm chủ đề, đó là các hướng nghiên cứu chung. Ví dụ 
như tôi sẽ chứng minh điều đó thông qua các cuộc 
hôn nhân hay di cư.

Rémi Bour
Tôi nghiên cứu sự phát triển của Việt Nam trong quá 
trình toàn cầu hóa: đối tượng của tôi là sự phát triển kinh 
tế của Việt Nam, khung nghiên cứu là toàn cầu hóa các 
trao đổi quốc tế, và một trong các hướng nghiên cứu 
có thể là đầu tư nước ngoài.

[Olivier Tessier]
Tất cả các yếu tố này đều có thể được hoán chỗ 
cho nhau.
Nhưng cần phải nhớ rằng có những điều có thể thực 
hiện và có những điều không thể thực hiện được, như 
hạn chế về nguồn tài liệu, thời gian, khả năng huy 
động các nguồn trí tuệ. Cái mà tôi gọi là hướng nghiên 
cứu chính là các chủ đề nghiên cứu khi đi điền dã. 

Emmanuel Pannier
Đối tượng là cái mà người nghiên cứu muốn tìm hiểu, 
khung là cái tương ứng với các giới hạn mà anh ta đặt 

ra để tìm hiểu đối tượng này. Theo tôi, có sự nhầm lẫn 
giữa hướng nghiên cứu và khung nghiên cứu. Nếu quay 
lại từ đầu điều mà anh muốn nói thì tôi nghĩ rằng đối 
tượng là câu hỏi mà ta đặt ra, cái mà ta sẽ tìm hiểu. Sau 
đó cần phải lựa chọn một nơi nào đó để xem thực tế 
như thế nào, và đó là khung nghiên cứu.

[Christian Culas]
Thực ra thì đó là địa điểm nghiên cứu.

[Olivier Tessier]
Khung nghiên cứu là một địa điểm nghiên cứu. Nếu 
bạn đọc lại sách báo về làng Việt Nam thì bạn sẽ thấy 
rằng gần như trong tất cả các trường hợp, có sự nhầm 
lẫn gần như có hệ thống giữa địa điểm và đối tượng 
nghiên cứu. Bởi địa điểm tồn tại, người ta cho rằng 
“đó là một làng truyền thống” mà không đặt câu hỏi 
xem một câu khẳng định như vậy có ảnh hưởng gì đến 
nghiên cứu điền dã.

Chu Hải Vân
Gia đình và làng là các đối tượng có thể được tiếp 
cận từ nhiều góc độ khác nhau và trong nhiều khung 
nghiên cứu khác nhau. Như vậy có đúng không?

[Christian Culas]
Bạn nhầm lẫn giữa một sự vật cụ thể và đối tượng 
nghiên cứu là kết quả của sự xây dựng đối tượng 
nghiên cứu. Cơ sở của khoa học xã hội là không được 
nhầm lẫn giữa một làng cụ thể – với các ngôi nhà, 
người dân, bộ máy hành chính – với làng là một đối 
tượng được người nghiên cứu xây dựng như một đối 
tượng nghiên cứu. Đó là hai cái khác nhau và cần phải 
được người nghiên cứu phân biệt rõ ràng. 

Hoàng Xuân Trường
Theo tôi, trong ví dụ của thầy đưa ra, khung nghiên 
cứu là làng và ở trong khung đó có nhiều hướng 
nghiên cứu.

[Christian Culas]
Chúng ta sẽ đề cập lại các chi tiết này từ các góc nhìn 
khác ở sau. Bây giờ chúng ta sẽ bàn tới các vấn đề hòa 
hợp xã hội và tính đồng nhất.

Các khó khăn thường gặp trong việc xây dựng 
hệ vấn đề nghiên cứu 

Cạm bẫy của tính đồng nhất và hòa hợp xã hội
Rất nhiều người tin rằng làng truyền thống Việt Nam 
là một làng luôn đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Có 
rất nhiều bài viết nhấn mạnh tới khía cạnh này. Ở đây 
chúng ta sẽ đặt vấn đề một cách khác. Nếu có nhiều 
cá nhân sống cùng nhau trong một không gian, chúng 
ta sẽ đặt câu hỏi là liệu cộng đồng này có thật là đoàn 
kết hay không. Những người này có quan hệ với nhau 
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bởi các mối quan hệ nào? Giữa nhóm người này có 
những căng thẳng và xung đột kiểu gì? Họ có quan hệ 
như thế nào với bên ngoài? 
Hình ảnh một làng đoàn kết và đồng nhất không hẳn 
là hình ảnh phản ánh thực tế. Các khía cạnh khác 
cũng có phần không nhỏ trong việc xây dựng cộng 
đồng làng. 
Tôi muốn giải thích cho các bạn, từ góc độ phân tích 
phê phán, lý do tại sao các nhà nghiên cứu, nhà chức 
trách và chính những người dân làng đã xây dựng nên 
hình ảnh làng đoàn kết và đồng nhất này. Nhưng vì bởi 
chúng ta không có thời gian, tôi sẽ trình bày một cách 
đơn giản hơn. Thật vậy, có hai cạm bẫy lớn: các cảm 
tưởng mà ta muốn cảm nhận một cách “tự nhiên” khi 
đến một làng hoặc khi tiếp xúc với một nhóm tộc người. 
Ta nghĩ một cách tự nhiên về sự đồng nhất, về một sự 
hài hòa nhất định trong phạm vi nhóm này. Đó là một 
thái độ hoàn toàn định kiến và trong một phương pháp 
tiến hành khoa học xã hội nghiêm túc thì cần phải 
chứng minh điều đó. Ta có thể nói rằng: không phải 
lúc nào trong làng mọi người cũng đồng tình với nhau. 
Đó cũng là một địa điểm có căng thẳng, xung đột và 
thương lượng. Ba yếu tố này cấu thành các mối liên 
hệ xã hội, bởi sự tồn tại một sự căng thẳng, một xung 
đột và một thương lượng giữa hai cá nhân, hai gia đình 
hoặc hai khu phố, đó cũng là một hình thức quan hệ, 
trao đổi mà người nghiên cứu không thể xoá bỏ khỏi 
nghiên cứu của mình.

Căng thẳng, xung đột và thương lượng: tiếp cận các 
động thái xã hội 
Căng thẳng, xung đột và thương lượng là các “lối vào” 
để tìm hiểu các động thái và trao đổi xã hội trong một 
làng. Góc độ này cho phép ta xác định các nhóm trong 
làng và cố gắng tìm hiểu bản chất của cái gây ra sự đối 
lập đó.
Ví dụ, ta thường thấy một sự đối lập, một sự căng thẳng 
giữa những nhóm người định cư ở làng đầu tiên và 
những người mới đến ở làng. Xung đột có thể được thể 
hiện bằng sự căng thẳng giữa các nhóm lâu năm hơn 
nắm giữ quyền lực chính trị và những người mới đến 
nắm giữ quyền lực kinh tế. Tôi sẽ hiểu được làng biến 
đổi như thế nào và đời sống xã hội ở làng được hình 
thành như thế nào bởi chính những cuộc tranh luận và 
thương lượng giữa hai nhóm dân đó. Nếu tôi đi từ một 
định đề về sự đoàn kết và cho rằng tất cả mọi người 
đều có mong muốn và nhu cầu như nhau và sống trong 
một thế giới hài hòa thì động thái hành động của các 
nhóm này rõ ràng là không thể có mặt trong phân tích 
của tôi được. 
Cần thận trọng khi tiếp cận một đối tượng nghiên cứu, 
đối tượng được xây dựng trong trí óc: ta bị lôi kéo một 
cách tự nhiên về một số hướng trong cách tiếp cận đối 
tượng nghiên cứu đó.
Chúng ta hãy lấy ví dụ người dân Tam Đảo.

Tính nhất quán của nhóm xã hội này là gì? Những tiêu 
chí nào làm nên tính nhất quán của những người ở 
vùng này? Tiêu chí chủ yếu là việc họ sống ở Tam Đảo. 
Nhưng trường hợp một anh thanh niên có gia đình ở 
Tam Đảo nhưng lại sống và làm việc ở Hà Nội thì thế 
nào? Một trong những phương án giải quyết là xem 
hộ khẩu của anh ta. Đúng là anh ta có hộ khẩu ở Tam 
Đảo. Nhưng bố mẹ anh ta nói với tôi rằng mỗi năm anh 
ta chỉ về 2 - 3 lần, vào những dịp như Tết, những ngày 
giỗ trong họ, nhân dịp cưới xin hoặc đám tang của một 
người họ hàng gần. Như vậy tôi phải xếp anh ta ở đâu, 
ở Tam Đảo hay Hà Nội? Chúng ta vừa thấy rõ là một cá 
nhân có thể có nhiều vị trí tuỳ theo hệ thống xếp loại: 
theo đăng ký hộ khẩu, sự hiện diện ở Tam Đảo, và cuối 
cùng là sự cảm nhận của chính cá nhân đó, cũng như 
của gia đình ở lại làng. Việc nhận biết được các vị trí 
khác nhau trong các hệ thống khác nhau đó cho phép 
chúng ta tìm hiểu cách tác nhân xã hội có thể sử dụng 
sự đa vị trí đó như thế nào.

Chu Hải Vân
Ta có thể xếp anh này là người Hà Nội vì anh ta chỉ thỉnh 
thoảng mới ở Tam Đảo.

[Christian Culas]
Nhưng ở Việt Nam có hàng trăm, hàng nghìn người ở 
trong trường hợp tương tự như trường hợp chúng ta 
vừa miêu tả. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ chỉ có 
các số liệu dân số của Tam Đảo và không có số liệu 
gì về Hà Nội. Chúng ta sẽ gặp một trường hợp không 
rõ ràng, thậm chí mâu thuẫn giữa các số liệu điền dã 
(thu thập được qua phỏng vấn) và các số liệu hộ khẩu 
chính thức. Sự chênh lệch hoặc mâu thuẫn giữa các 
nguồn số liệu khác nhau cần phải được người nghiên 
cứu ghi nhận và phân tích.

Emmanuel Pannier
Tôi nghĩ rằng vấn đề này đã được Olivier Tessier mô 
hình hóa một cách rõ ràng với sự phân biệt giữa không 
gian sống, không gian ứng xử và không gian biểu tượng 
của cùng một cá nhân. Đứng từ góc độ định tính, ta 
không thể xếp loại một cách quá máy móc.

[Olivier Tessier]
Đối với một cá nhân, một đường đời, mọi việc không 
bao giờ chỉ có cùng một nghĩa theo phương pháp mà 
người nghiên cứu sử dụng. Một nhà xã hội-dân số học 
sẽ xếp cá nhân nói trên ở Tam Đảo, còn một nhà nhân 
học sẽ quan sát xem anh ta ứng xử một cách cụ thể 
như thế nào thông qua các hành vi trong các không 
gian khác nhau. Cần phải lựa chọn.

[Christian Culas]
Xây dựng đối tượng nghiên cứu có nghĩa là lựa chọn và 
đưa ra những yếu tố để lý giải những sự lựa chọn đó.
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Ngày thứ nhất, chiều thứ hai 
14.07
Lợi ích của nghiên cứu chuẩn mực 

[Christian Culas]
Trong khoa học xã hội, nghiên cứu chuẩn mực và việc sử 
dụng nó là một đề tài rất quan trọng. Các bạn đã nghe 
nói về khái niệm về chuẩn mực xã hội hoặc văn hóa 
chưa? hay đó là một khái niệm mới đối với các bạn?

Lê Hồ Phong Linh
Thầy có thể nói rõ hơn về khái niệm “chuẩn mực”?

[Christian Culas]
Chúng ta hãy thử định nghĩa một chuẩn mực xã hội. 
Khái niệm này có thể chỉ nhiều điều khác nhau. Trước 
tiên, chuẩn mực thường được hiểu như gần với luật lệ, 
với luật pháp. Chuẩn mực có cơ sở là một diễn ngôn, 
một phát ngôn – các văn bản ghi chép các thái độ ứng 
xử chẳng hạn. Từ này có hai nghĩa khác nhau. Bạn 
có thể dùng “chuẩn mực” để nói về “luật lệ” và nói về 
những “hành vi tuân theo luật lệ”. Đó là một vấn đề cổ 
điển trong nhân học và xã hội học: ở đây có sự nhầm 
lẫn giữa một cái thuộc về diễn ngôn và một cái thuộc 
về hành vi. Chuẩn mực là một khung đánh dấu các 
luật lệ chung. Về nguyên tắc, các luật lệ này được tất 
cả thành viên trong xã hội, hoặc phần lớn trong số họ, 
chấp nhận; chúng sẽ xác định một số loại thái độ ứng 
xử và tình huống. Chuẩn mực có nhiều loại khác nhau: 
chuẩn mực xã hội, gia đình, ở cấp độ làng xã, vùng, 
hoặc dân tộc. 
Các bạn có thể cho tôi một số ví dụ, một số trường hợp 
mà các bạn biết không?

Hoàng Xuân Trường
Khi người dân tập hợp cùng làm một việc gì đó, thì đó 
có phải là một chuẩn mực không?

[Christian Culas]
Điều đó phụ thuộc vào hoạt động mà anh định 
nói đến.

Rémi Bour
Rửa tay trước khi ăn chẳng hạn.

[Christian Culas]
Đúng, đó là một phần của các quy tắc vệ sinh.

Emmanuel Pannier
Ví dụ như trong các bữa cỗ hoặc liên hoan ở quê, đàn 
ông không ngồi chung mâm với phụ nữ. 

Julie Baillet
Còn có những chuẩn mực về quần áo nữa.

Hoàng Xuân Trường
Khi trong một gia đình, con trai được ngồi cao hơn 
con gái, thì ta có thể nói về một chuẩn mực văn hóa 
hay không?

[Christian Culas]
Đúng như vậy. Các bạn đã đưa ra ví dụ bốn loại chuẩn 
mực rất khác nhau. Có những chuẩn mực có tính chất 
cá nhân hơn. Nhưng ví dụ của Emmanuel cũng mang 
một khía cạnh tập thể: đó là một hình thức tổ chức xã hội 
có tính phân biệt giới. Julie nói về chuẩn mực quần áo. 
Trường đưa ra một ví dụ về thứ bậc xã hội cũng có cơ 
sở là giới. Chuẩn mực được áp dụng trong mọi lĩnh vực 
đời sống xã hội. Nhưng nhiều hành động có vẻ như hiển 
nhiên, và người nghiên cứu không thấy ngay lập tức là 
chúng cũng tuân theo chuẩn mực. Tìm và phát hiện ra 
các chuẩn mực cho phép tìm hiểu vị trí của các hành vi 
khác nhau và các nhóm xã hội thực hiện các hành vi đó. 
(xem Sơ đồ 2)

Chúng ta hãy lấy ví dụ của Julie về các chuẩn mực 
quần áo. Chúng ta đều biết có sự khác nhau giữa quần 
áo nam giới và nữ giới: đó là chuẩn mực. Nếu tôi là 
nam giới ở Việt Nam và tôi quyết định mặc cả bộ quần 
áo mầu hồng thì tôi tự đặt mình vào trường hợp ngoại 
biên. Tôi không còn hoàn toàn ở trong vùng chuẩn 
mực địa phương nữa. Nếu tôi mặc váy và đi giày cao 
gót thì tôi hoàn toàn vượt ra ngoài chuẩn.
Chúng ta hãy thử xem xét kỹ hơn nội dung của ba vị 
trí này: chuẩn mực, ngoại biên và ngoài chuẩn. Người 
trong xã hội quan sát cách ứng xử của người khác. 
Nếu tôi mặc quần áo mầu hồng, người ta sẽ nhìn tôi 
và có nhận xét. Tôi không hoàn toàn ở trong chuẩn 
mực. Nhưng nếu tôi mặc váy ngắn thì người ta sẽ chê 
cười tôi. Đứng từ góc độ xã hội học cần phải hiểu điều 
này thế nào? Khi tôi mặc quần áo mầu hồng, những 
người quanh tôi dung thứ cho tôi, mặc dù họ hơi ngạc 
nhiên. Điều này tạo ra một thái độ dè dặt. Người ta hơi 
ngại nhưng chấp nhận sự khác người của tôi. Ngược 
lại, nếu tôi tỏ ra quá khác người trong bộ váy mini và 
giày cao gót thì người ta sẽ không ngại ngùng gì nữa 
mà sẽ chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã vượt ra ngoài giới hạn 
cho phép. Người ta cho tôi thấy điều đó một cách trực 
tiếp. Ở đây có một điều kiện bắt buộc, một loại kiểm 
duyệt xã hội cho tôi biết rằng “tôi không ở trong phạm 
vi những cái cần làm” hoặc “tôi quá khác đối với hình 
mẫu” và người ta sẽ không ngần ngại gì mà không 
cho tôi biết. 

Chủ đề nghiên cứu

> Chuẩn mực lý thuyết, chuẩn mực thực hành, chuẩn 
mực ngầm, vi phạm chuẩn mực, vùng ngoại biên như 
nơi diễn ra thay đổi xã hội



250 Khóa học Tam Đảo 2008

Chúng ta hãy lấy một ví dụ khác. Các bạn đều biết 
rằng trên toàn thế giới các đường cao tốc đều có hạn 
chế tốc độ, 90 km/h chẳng hạn. Tốc độ hạn chế này 
được thông báo ở khắp nơi một cách hoàn toàn chính 
thức. Nếu tôi chạy xe với tốc độ 90 km/h thì không 
có vấn đề gì. Nếu cảnh sát bắt tôi dừng lại vì tôi chạy 
95 km/h thì họ sẽ bảo tôi là tôi không tôn trọng luật 
giao thông. Nhưng tôi biết rằng các máy đo tốc độ 
không hoàn toàn chính xác và tôi sẽ thử xem sao. Tôi 
sẽ nói rằng 90 km/h và 95 km/h không khác nhau là 
mấy – bởi tôi biết rằng tôi ở trong giới hạn có thể tha 
thứ được, tôi vẫn còn trong “vùng màu xanh” trên sơ 
đồ. Tôi sẽ thử xem cảnh sát có tha cho tôi hay không. 
Nhưng nếu tôi lái xe với tốc độ 200 km/h và bị bắt dừng 
lại thì tôi không thể lý giải hành động này bởi tôi hoàn 
toàn vượt ra khỏi ngoài chuẩn mực.
Cũng giống như rất nhiều thái độ ứng xử xã hội, hiểu 
chuẩn mực có nghĩa là hiểu nó trong bối cảnh của nó. 
Các chuẩn mực ở Việt Nam ngày nay khác nhiều so 
với các chuẩn mực được áp dụng cách đây 40 năm. 
Khi ta nói về chuẩn mực, cần phải chỉ rõ nơi chuẩn 
mực đó được áp dụng, đối với ai và khi nào. Ví dụ, nếu 
bạn nói rằng đàn ông Việt Nam không bao giờ mặc 
đồ màu hồng và không bao giờ uốn tóc xoăn thì đó 
là một thực tế. Nhưng nếu tôi xem vô tuyến thì tôi thấy 
có những nam ca sĩ tóc xoăn hoặc mặc quần áo màu 
hồng. Trong một văn bản khoa học xã hội, việc chỉ rõ 
bối cảnh thời gian, không gian, cũng như nhóm xã hội, 
của một chuẩn mực là vô cùng quan trọng. Ví dụ như 
các bạn đều biết rằng đàn ông người Myanmar mặc 
váy và đó là một chuẩn mực địa phương.

Biến đổi và tạo ra chuẩn mực 
Đưa ra ví dụ về những chuẩn mực đang biến đổi là một 
điều khó hơn nhiều: thường thường chúng ta ghi nhận 
chuẩn mực vào một thời điểm nhất định, do vậy chúng 
ta rất khó nhận thấy chúng đang thay đổi và có cảm 
giác rằng chúng luôn tồn tại. Một trong những hình 
thức hợp pháp hóa về mặt xã hội của các luật lệ là làm 
cho người ta tin rằng chuẩn mực là những điều tồn tại 
một cách tự nhiên. Chúng được thể hiện về mặt xã hội 
như một sự tất nhiên. Công việc của chúng ta chính là 
đặt câu hỏi về sự tất nhiên đó. 
Trong sơ đồ sau đây, có một yếu tố mới xuất hiện: 
đó là “việc hình thành một chuẩn mực xã hội vào thời 
điểm T+1”.

Không gian trung gian (sự chênh lệch giữa D và D1) 
thể hiện một loại thái độ ứng xử.

Sơ đồ số 2. Chuẩn mực, vùng ngoại biên và ngoài chuẩn

1

T p h p các chu n xã h i
(qui t c mang tính chu n m c)

Vùng ngo i
v  c a h  th ng

   (qui t c mang
tính th c d ng)

Ngoài chu n

: Kho ng cách t i a chu n/l

Ngoài chu n

Ngoài chu n

Vùng l
Các chu n xã h i và ngày T 

Vi c t o ra m t chu n
m i vào ngày T+1Kho ng cách chu n/l  vào ngày T

Kho ng cách chu n/l  vào ngày T+1

D
D +1

Vùng l

Sơ đồ số 3. Chuẩn mực và tạo ra chuẩn mực
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Hãy tưởng tượng rằng mốt thời trang bây giờ ở một số 
thanh niên trẻ là mặc quần áo màu hồng. Điều này có 
thể làm chúng ta buồn cười. Nhưng cách đây 20 năm 
ở châu Âu không ai có thể nghĩ là có mốt “piercings” 
(đục lỗ đeo trang sức). Khi có một nhóm lớn hoặc 
nhóm có quyền lực chấp nhận một thái độ ứng xử 
ngoài chuẩn mực thì chuẩn mực sẽ thay đổi. Trong 
sơ đồ của chúng ta phần “chuẩn mực” sẽ phình to để 
chiếm một phần ngoại biên. Thông thường sự thay đổi 
này được tiến hành theo hai phương án: hoặc đó là 
một phong trào đông đảo, có nghĩa là một phần lớn 
dân số cùng đi theo hướng đo, hoặc là có một số cá 
nhân có quyền lực hoặc có ảnh hưởng đặc biệt tới xã 
hội (đó là trường hợp của các chính khách, các diễn 
viên hoặc ca sĩ nổi tiếng, các nhà trí thức) sẽ làm thay 
đổi chuẩn mực bằng cách áp đặt sự lựa chọn của họ 
và điều này sẽ được chấp nhận một cách tự nguyện 
hoặc bắt buộc. Trong cả hai trường hợp, nhóm xã hội 
đã đạt tới việc các hoạt động lúc đầu nằm ở ngoài 
chuẩn mực song giờ được xã hội công nhận và đưa 
vào chuẩn mực.

Hãy lấy ví dụ một trường hợp trong đó một nhóm thiểu 
số đạt tới mục đích thay đổi chuẩn mực.
Tất cả các nước trên thế giới đều có chuẩn mực về hôn 
nhân. Các chuẩn mực đó hoàn toàn hợp pháp, dưới 
dạng văn bản hoặc còn ở dạng hiểu ngầm. Chúng 
luôn tồn tại dù không được phát ngôn một cách chính 
thức. Có ba nhóm tiêu chí lớn tương đương với các thái 
độ xã hội và tình dục; chúng định hình các chuẩn mực 
quy tắc hóa thể chế hôn nhân: 1. giới (phần lớn các 
xã hội loài người có chuẩn mực là hôn nhân giữa hai 
người khác giới); 2. tuổi hợp pháp tối thiểu; 3. mức độ 
quan hệ họ hàng giữa hai người có khả năng nên vợ 
nên chồng (và đó là điều xác định phạm vi loạn luân).
Ở rất nhiều nước, xã hội không chấp nhận hai người 
cùng giới lấy nhau. Nhưng ở một số nước, ví dụ như 
Hà Lan chẳng hạn, đó là một thực tế: các nhóm những 

người lấy người cùng giới không nhiều, nhưng họ có 
trọng lượng khi bỏ phiếu.
Về tuổi hôn nhân, cách đây một thế kỷ ở Việt Nam, 
người ta có thể lấy nhau ở tuổi 14 hoặc 15. Hiện nay 
phần lớn các nước đều đặt ra một chuẩn mực hợp 
pháp: không được kết hôn trước 16 hoặc 18 tuổi.
Về bản chất, chuẩn mực luôn biến đổi, bởi xã hội cũng 
luôn biến đổi các chuẩn mực hoạt động của nó. Chính 
vì vậy, người nghiên cứu cần liên tục đặt các chuẩn 
mực được nghiên cứu vào bối cảnh của chúng. Trong 
mọi xã hội đều có những nhóm tìm cách biến đổi 
chuẩn mực và các nhóm khác tìm cách gìn giữ chúng. 
Nhưng các nhà nghiên cứu thường quan tâm đến việc 
nghiên cứu các yếu tố có tính liên tục và không thay 
đổi hơn là các động thái và các thay đổi. 

[Olivier Tessier]
Sự vi phạm chuẩn mực cho phép chúng ta hiểu về 
tổng thể các hành vi ứng xử, các thái độ và thực hành 
tuân theo chuẩn mực. Thật vậy, vì không thể nghiên 
cứu toàn bộ các hành vi ứng xử, nên chúng ta sẽ tìm 
hiểu việc vi phạm chuẩn mực. Điều này cho phép 
chúng ta nghiên cứu, theo mô hình “feedback”, về 
những gì diễn ra ở bên trong xã hội.
Ví dụ trong xã hội nông thôn Việt Nam có một sự biến 
đổi rất đáng chú ý, đó là hiện tượng con trai út ở với 
bố mẹ. Cách đây 40 năm về trước, chuẩn mực lúc đó 
là con trai cả ở lại với bố mẹ trong ngôi nhà tổ tiên bởi 
những lý do về tục thờ cúng tổ tiên. Từ 30 năm trở lại 
đây, càng ngày ta càng thấy có nhiều trường hợp con 
trai út về ở với bố mẹ, đó là một sự “trượt dần”, một 
sự vi phạm dần dần. Đây là sự thay đổi hoàn toàn và 
có những hậu quả lớn về mặt kinh tế và trong việc thờ 
cúng tổ tiên. Cần đặt vấn đề tìm hiểu nguyên nhân 
của sự vi phạm chuẩn mực này và cố gắng đoán trước 
thời điểm khi việc con trai út ở với bố mẹ trở nên một 
chuẩn mực mới. Một tác giả có tên là Lenclud1 đã viết 
một bài báo rất hóm hỉnh có nhan đề là “truyền thống 
không còn như trước nữa”. Tác giả “tháo dỡ” và phê 
phán cách nói về khái niệm truyền thống không thay 
đổi và phi thời gian bằng việc chỉ ra rằng cái được gọi 
là truyền thống chính là những chuẩn mực thay đổi với 
thời gian. Như vậy Lenclud đối lập tính chất văn hóa 
học và bất biến bằng một quan điểm năng động về 
các hành động thực hành. 

[Christian Culas]
Nghiên cứu chuẩn mực có nghĩa là bước vào một lĩnh 
vực nghiên cứu xã hội học có tính chất chính trị. Đối với 
một nhà xã hội học, mọi quan hệ giữa con người, đặc 
biệt là các quan hệ quyền lực, uy quyền, thế lực, đều 
là các quan hệ chính trị. Tôi đã nói tới quyền lực của 
các nhóm thiểu số ở Hà Lan đã thành công trong việc 
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Sơ đồ số 4. Hình thành các chuẩn mực mới 

1  Lenclud G., 1987, “La tradition n’est plus ce qu’elle était… sur les notions de tradition et de société traditionnelle en 
ethnologie” Terrain, n° 9, Paris, 10/1987, tr. 110-123. 
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khiến người ta công nhận quyền của họ, mặc dù các 
nhóm này có rất ít thành viên. Phương pháp tiến hành 
của họ rõ ràng là thuộc về lĩnh vực chính trị. Nghiên 
cứu chuẩn mực có nghĩa là nghiên cứu các quan hệ 
lực lượng và quyền lực giữa các nhóm xã hội. Chúng 
ta cần phải đặt câu hỏi về sự hình thành chuẩn mực 
với cá nhân (hoặc các nhóm cá nhân) làm biến đổi 
nó. Ở phương Tây, lĩnh vực này đã được nghiên cứu 
rất nhiều. Pierre Bourdieu và Michel Foucault bàn về 
các quan hệ thống trị và quan hệ giữa những người 
thống trị và bị thống trị. Những người bị thống trị có 
ý thức về điều này và có nhu cầu ở vị trí bị thống trị 
trong “trò chơi” xã hội. Trong những năm 1980, Michel 
de Certeau1 đã đưa ý tưởng rằng sự phân chia người 
thống trị và người bị thống trị không miêu tả một cách 
đầy đủ thực tế xã hội. Ông thử đi xa hơn các phân tích 
của Michel Foucault và Pierre Bourdieu bằng cách đưa 
ra khái niệm “chiến lược thích nghi”. Ông chỉ ra rằng 
những người bị thống trị thích nghi, lợi dụng và biến đổi 
quan hệ thống trị này. Kiểu hành động giữa các nhóm 
xã hội riêng biệt có quan hệ lực lượng cũng được áp 
dụng với chuẩn mực.
Các bạn đều biết rằng trong một thời gian dài, chuẩn 
mực kinh tế ở Việt Nam là cấm thương mại tư nhân. Tuy 
nhiên, ngay cả trong thời kỳ bao cấp hình thức thương 
mại này vẫn tồn tại bởi nhu cầu sinh tồn. Điều này cho 
thấy rằng trong một hệ thống cưỡng chế, các cá nhân 
vẫn tồn tại được trong hệ thống, họ phát hiện ra những 
điểm nứt rạn, họ “thích nghi” với các chuẩn mực và 
các ràng buộc tuỳ theo lựa chọn và nhu cầu của họ. 
Đó là một vấn đề hết sức lý thú: trong trường hợp có 
một luật lệ được áp đặt, các cá nhân sẽ phát hiện ra 
các phương thức “lách luật” như thế nào? Không gian 
sáng tạo ở xung quanh chuẩn mực, giới hạn giữa vùng 
ngoại biên và chuẩn mực thường là một vùng xung đột 
vào thời điểm diễn ra thay đổi chuẩn mực. Bản thân 
xung đột không phải là một vấn đề lý thú nhất. Ngược 
lại, nghiên cứu sự xuất hiện xung đột, sự hình thành 
các nhóm tham gia xung đột, các cuộc tranh cãi, các 
hình thức thương lượng, tất cả những điều đó có thể 
cho thấy một quá trình xã hội đang được diễn ra và tìm 
hiểu động thái của các nhóm xã hội. 
Chúng ta xuất phát từ các ví dụ về “chuẩn mực nhỏ”, 
những thái độ ứng xử thường gặp hàng ngày, nhưng 
chúng ta thấy rằng cách tiếp cận từ góc độ chuẩn 
mực cho phép tiếp cận quá trình sản xuất các quan hệ 
xã hội và khung hiệu lực của chúng ; miêu tả mức độ 
được phép, được dung thứ, hay bị cấm đoán của các 

quan hệ đó. Các chìa khóa cho phép nghiên cứu xã 
hội có thể được sử dụng ở mọi nơi và trong mọi nhóm 
xã hội ở mọi quốc gia.
Các bạn có nhận xét hay câu hỏi gì về những gì vừa 
được trình bày không?

Viviane Eriksen
Giữa giá trị và chuẩn mực có quan hệ và sự khác nhau 
như thế nào?

[Christian Culas]
Giá trị là một khái niệm trừu tượng hơn. Thông thường 
người ta không bắt buộc phải tuân theo một giá trị. 
Nếu chúng ta muốn vẽ một sơ đồ thì có thể nói rằng 
giá trị là những nguyên tắc được đặt lên trên. Thường 
thường các giá trị không được xác định một cách rõ 
rệt. Nhưng trên cơ sở các giá trị, ta có thể định ra một 
số chuẩn mực. Câu hỏi này rất lý thú bởi “giá trị” là từ 
được dùng rất nhiều ở Việt Nam. Ta thường nghe nói 
về các “giá trị Việt Nam”. Tôi nghĩ rằng đó là một khái 
niệm đem lại nhiều vấn đề hơn là nó có khả năng giải 
quyết chúng. Đó là một khái niệm rất khó định nghĩa, 
trong khi chúng ta biết rõ giới hạn của một chuẩn mực, 
nơi nó bắt đầu và nơi nó kết thúc. Đối với một nhà nhân 
học hoặc một nhà xã hội học, thuật ngữ “giá trị” có thể 
lý thú ở chỗ nó có thể được “tháo dỡ” để tìm hiểu xem 
nó có thể được sử dụng như thế nào và đôi khi sử dụng 
thái quá như thế nào. 

[Olivier Tessier]
Phát biểu về giá trị là một quá trình đồng nhất hóa các 
hành vi ứng xử. Ví dụ như chúng ta thường nghe nói 
rằng giá trị của nhà nông Việt Nam là yêu lao động. 
Tôi không nói rằng người nông dân Việt Nam không 
yêu lao động, nhưng nói thế có nghĩa là chúng ta đang 
làm giảm đi sự đa dạng các cách ứng xử trong thực 
tế. Cũng chính vì vậy mà các xã hội loài người có nhu 
cầu hợp pháp hóa, xây dựng một khung pháp lý xung 
quanh chuẩn mực.

Rémi Bour
Đôi khi xác định một chuẩn mực không phải là dễ, ví dụ 
như các hình thức và hành vi trong lĩnh vực hôn nhân 
ở châu Âu hoặc ở Pháp. Làm thế nào để có thể bàn về 
chuẩn mực đó trong những trường hợp hết sức khác 
nhau? Liệu có nhiều chuẩn mực cùng có hiệu lực đối 
với một hành vi hay không?

1  Tác phẩm của Michel de Certeau xuyên suốt các lĩnh vực khoa học xã hội. Năm 1984, ông được bầu làm giáo sư hướng dẫn 
(directeur d’études) ở Trường Cao học thực hành khoa học xã hội (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, EHESS) với 
loạt xêmina mang nhan đề chung như sau: “Nhân học lịch sử tín ngưỡng, thế kỷ XIV-XVIII”. De Certeau chỉ ra rằng khán giả 
không phải là những người hoàn toàn bị thống trị và họ có thái độ tích cực đối với việc tiếp nhận những thông tin và những 
bắt buộc mà người ta áp đặt cho họ. Ông cho rằng cần phải xem xét lại mạng lưới được người tiêu dùng áp đặt, thông qua 
các “mưu mẹo” hoặc “thủ tục”: đó là các “chiến lược thích nghi” (De Certeau, 1990, L’Invention du quotidien. 1: Arts du faire. 
Paris, Gallimard). [BT]
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[Olivier Tessier]
Trên thực tế có rất nhiều hành vi ứng xử. Không nên 
nhầm lẫn giữa hành vi ứng xử và chuẩn mực. Chúng ta 
đã nói về chuẩn mực quần áo: trong trường hợp này 
không có một khung quy chiếu hợp pháp nào, mà 
có một chuẩn mực ngầm. Chúng ta dùng từ “chuẩn 
mực quần áo” nhưng thật ra chúng ta nói về cấp độ 
hành vi ứng xử trong lĩnh vực trang phục thì đúng 
hơn. Chúng ta có thể nói về chuẩn mực trong trường 
hợp quần áo đồng phục hoặc quân phục. Điều đó 
có nghĩa là chúng ta cần thận trọng khi sử dụng các 
thuật ngữ khác nhau. Ví dụ như trong trường hợp một 
người “giúp đỡ” hoặc “cho” một người nào đó, thực 
tế không có chuẩn mực thành văn; nhưng đó chính 
là một chuẩn mực bởi nó được áp dụng một cách có 
hệ thống. Ở đây không phải là một ứng xử, mà đó là 
một chuẩn mực chặt chẽ. Chúng ta có thể lấy một 
ví dụ khác: trong hành vi ứng xử về tình dục, chuẩn 
mực thông thường ở Pháp là “tình dục khác giới và 
có con cái” nhưng một nhóm thiểu số đã làm thay đổi 
chuẩn mực đó. Hiện nay ở Pháp xã hội đã chấp nhận 
các hành vi ứng xử đồng tính luyến ái mà trong một 
số nước vẫn bị coi là “sai lệch” và bị luật pháp trừng 
phạt. Chuẩn mực là một giới hạn về ứng xử được chấp 
nhận, được dung thứ: cá nhân áp dụng chuẩn mực là 
người được chấp nhận về mặt xã hội và về mặt pháp 
luật. Cuộc tranh luận về đồng tính luyến ái là một cuộc 
tranh luận rất lý thú bởi nó vẫn đang làm sôi động cả 
châu Âu và châu Mỹ. Chính phủ Pháp đã đưa ra một 
chính sách nửa vời, do đó một số người cho rằng chính 
sách đó vẫn quá rụt rè, trong khi một số người khác thì 
nghĩ rằng điều đó sẽ phá vỡ nền tảng của xã hội Pháp 
là gia đình. Ở Pháp, hai cá nhân được phép chung 
sống dưới chế độ “pacs”1. Điều này có nghĩa là những 
người sống dưới chế độ PACS được công nhận, nhưng 
không hoàn toàn như những đôi khác vì họ không có 
quyền được lấy nhau theo pháp luật, cũng như các 
điều kiện để được xin nhận con nuôi phức tạp đến nỗi 
rất ít người trong số họ có thể thực hiện được mong 
muốn đó. Trong trường hợp này, chúng ta ở vùng 
ngoại biên, trong vùng có xung đột và rối loạn xã hội. 
Việc công nhận PACS cũng đã gây ra một cuộc tranh 
luận rất căng thẳng. 
Chuẩn mực không phải là cái mà chúng ta bắt buộc phải 
tuân theo, nhưng đó là một giới hạn cho hành vi ứng xử 
được chấp nhận về pháp luật hoặc trong xã hội. 
Các bạn là những tác nhân trong xã hội Việt Nam, các 

bạn có thấy có những cuộc tranh luận ở cấp độ quốc 
gia hoặc địa phương trong đó ta thấy có một động thái 
như trong các ví dụ trên không?

Lê Hồ Phong Linh
Ôm nhau khi gặp gỡ, ôm hôn bạn bè chẳng hạn: trước 
đây đó là điều cấm kỵ, nhưng bây giờ thái độ này phổ 
biến hơn.

[Olivier Tessier]
Tôi nghĩ đến các bạn nghiên cứu vấn đề Sida. Những 
người bị nhiễm virus vì tiêm chích ma túy là những 
người ngoài vòng pháp luật. Đó là một vấn đề phức tạp 
vì cần xây dựng một chuẩn mực trên cơ sở các hành vi 
ứng xử ở ngoài chuẩn mực. Xã hội luôn gặp khó khăn 
trong quá trình tạo ra chuẩn mực. Myriam de Loenzien 
phụ trách một dự án về Sida2, chị ấy giải thích trong 
một buổi xêmina rằng có những mâu thuẫn cơ bản 
giữa việc chăm sóc một người bị nhiễm Sida, đó là cố 
gắng chăm sóc người bệnh và bàn luận về các lý do 
và nguyên nhân của bệnh này, bởi trong một số trường 
hợp người bệnh bị nhiễm Sida do tiêm ma túy, mà đó 
là điều hoàn toàn bị cấm và bất hợp pháp.

Julie Baillet
Còn vấn đề mại dâm?

[Olivier Tessier]
Đó cũng là một trường hợp tương tự. Trong những vấn 
đề tế nhị và ở vùng ngoại biên đối với chuẩn mực như 
vậy, ở Pháp có một số người, chính khách chẳng hạn, 
đã đề nghị “đẩy ra ngoài vòng xã hội” những bệnh 
nhân Sida, có nghĩa là xây dựng một chuẩn mực vô 
cùng bạo lực về mặt xã hội để “loại bỏ” vấn đề này. 
Khi bước vào vùng ngoại biên, khi có sự vi phạm 
chuẩn mực, có rất nhiều tranh luận về các nhóm dân 
cư rất dễ bị tổn thương nhưng lại có những hành vi 
ứng xử ảnh hưởng đến cho phần lớn dân chúng, đến 
toàn xã hội. 

[Christian Culas]
Ở Trung Quốc chẳng hạn, cách đây vài năm, những 
người mang virus Sida bị đưa vào một số làng. Người ta 
bảo họ: “Các người ở với nhau. Các người sẽ chết cùng 
nhau. Chúng ta sẽ giúp phần nào, nhưng các người ở 
ngoài lề xã hội”. Cũng giống như những người bệnh hủi 
ngày trước, những người bệnh Sida bị cách ly. 

8 PACS (Pacte Civil de Solidarité, Điều ước liên kết dân sự) được thông qua ngày 19.11.1999 để cho phép hai người (khác giới 
hoặc đồng tính luyến ái) không muốn cưới nhau có thể chung sống một cách hợp pháp và được hưởng một số quyền lợi 
xã hội: ví dụ trong chế độ này một người có thể được hưởng bảo hiểm xã hội của người kia. Hai người cũng cùng có trách 
nhiệm đối với việc trả những khoản nợ do một trong hai người vay để chi trả những nhu cầu của cuộc sống chung và các 
chi phí cho nhà ở chung của hai người. [BT]

9 Loenzien Myriam de, Connaissances et attitudes face au VIH/sida, collection Populations, L’Harmattan, Université Paris V- 
Université Paris X- IRD, 2002, Paris, 269 tr. + 11 trang phụ lục. [BT]
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[Olivier Tessier]
Xây dựng một chuẩn mực cũng có nghĩa là áp đặt và 
cưỡng bức.

[Christian Culas]
Các bạn có câu hỏi hoặc nhận xét nào không?

Nguyễn Tấn Tự
Đối với quá trình tạo ra chuẩn mực, tôi muốn đưa ra 
một ví dụ để mọi người cùng bàn luận. Một người đòi 
phải được trả số tiền anh ta đã bỏ ra để nuôi mẹ trong 
vòng 5 năm. Tòa án địa phương đã từ chối đòi hỏi này. 
Đối với người Việt, con cái phải chăm sóc bố mẹ, đó là 
điều bình thường.

[Olivier Tessier]
Ở đây chúng ta ở cấp độ giá trị. Trong xã hội Việt Nam, 
con cái nuôi dưỡng bố mẹ. Tôi nghĩ rằng không có 
khung pháp luật nào nói rằng con cái phải chăm sóc 
bố mẹ. Ngược lại, anh có lý khi cho rằng đó là một sự 
vi phạm chuẩn mực nghiêm trọng. Xã hội châu Âu đã 
tìm được cách giải quyết vấn đề này: mỗi người đóng 
góp tiền để khi về hưu được hưởng lương hưu và như 
vậy con cái không cần phải bỏ tiền ra nuôi bố mẹ nữa. 
Nhà nước và cộng đồng dân tộc đã xây dựng một hệ 
thống cho phép (về lý thuyết) người cao tuổi có thể 
sống một cách độc lập.

Remi Bour
Nếu ở Việt Nam trong số con cái chăm sóc bố mẹ, có 
đến 40% số người đòi tiền vì phải nuôi bố mẹ thì điều 
đó có thể trở thành một chuẩn mực được không?

Hoàng Xuân Trường
Điều đó không bao giờ có thể xảy ra!

[Olivier Tessier]
Đó là một vấn đề lý thú và cần phải tưởng tượng xem 
cộng đồng và Nhà nước sẽ có phản ứng như thế nào. 
Nếu con số đạt tới 40%, thì đó không còn là thiểu số và 
có lẽ Nhà nước sẽ bắt buộc phải làm luật, có nghĩa là 
xác định một khung pháp lý và các chuẩn mực.

Các học viên bàn cãi sôi nổi và lộn xộn.

[Christian Culas]
Rémi đưa ra con số 40%, nhưng con số không phải là 
điều kiện đủ, bởi chuẩn mực còn phải được công nhận 
nữa. Số lượng người muốn điều này hay điều kia chưa 
phải là một điều kiện, mà đó chỉ là một yếu tố có thể 
đưa đến việc công nhận một chuẩn mực nào đó.
Chúng ta hãy lấy ví dụ về hối lộ. Trong một số nước, 
cần phải nộp tiền cho chính quyền, cảnh sát hoặc các 
phòng ban: điều đó bất hợp pháp và không được công 
nhận, nhưng ai cũng đều làm cả.
Trong trường hợp này có hai chuẩn mực: một chuẩn 
mực pháp lý chính thức (cấm không được đưa tiền hối 

lộ) và một chuẩn mực xã hội thực hành (cần phải hối 
lộ). Có sự căng thẳng và cạnh tranh giữa hai chuẩn 
mực và hối lộ ở giữa hai chuẩn đó. Điều quan trọng ở 
đây không phải là nói hối lộ là xấu, mà tìm hiểu xem hai 
loại chuẩn mực đó hoạt động như thế nào và người ta 
chuyển từ chuẩn mực này sang chuẩn mực khác tùy 
theo từng trường hợp như thế nào.

Emmanuel Pannier
Năm 2007, Jean-Pierre Olivier de Sardan đã nói đến 
vấn đề này và đặc biệt là sự khác nhau giữa các loại 
chuẩn mực. Ông sử dụng các khái niệm được định 
nghĩa rõ ràng: chuẩn mực chính thức và chuẩn mực 
thực hành.

[Christian Culas]
Khi có thể nắm bắt một đối tượng như một chuẩn mực, 
một xung đột, là lúc ta có trong tay một yếu tố cho phép 
đi sâu vào bên trong xã hội để tìm hiểu xem xã hội đó 
hoạt động như thế nào, chứ không chỉ có được một 
hình ảnh bên ngoài. Như vậy chúng ta có thể quan sát 
quá trình xây dựng xã hội, xem nó hình thành thế nào. 
Nghiên cứu chuẩn mực là một chủ đề nghiên cứu rất 
lý thú.

Rémi Bour
Có thể nói rằng cuộc tranh luận khoa học luận xung 
quanh khái niệm chuẩn mực là một điều lý thú, điều 
quan trọng là ta thấy rằng không có sự nhất trí và các 
khái niệm vẫn được tranh luận.

[Christian Culas]
Nếu các bạn quan tâm đến vấn đề này, tôi khuyên các 
bạn nên đọc cuốn sách của Frederick Georges Bailey 
có nhan đề Luật chơi chính trị được xuất bản năm 
1971 tại Paris (Les règles du jeu politique, PUF, 1971) 
và được dịch từ nguyên bản tiếng Anh Strategems and 
Spoils. A social anthropology of politics. Tác phẩm này 
bàn chi tiết về các “trò chơi” xã hội, quyền lực, và các 
quan hệ giữa các nhóm xã hội. 

Quá trình xây dựng đối tượng nghiên cứu 
và các giả thuyết 

[Christian Culas]
Chúng ta sẽ cùng xác định đối tượng nghiên cứu và các 
giả thuyết trong khuôn khổ điều tra điền dã lần này. 
Chúng tôi đã giải thích khái niệm “cắt đứt khoa học 
luận” và đưa ra một số ví dụ cụ thể. Trình bày về các 
chuẩn mực cho phép phân biệt hoàn toàn với xã hội 
học tự phát: chúng ta đã xác định các thuật ngữ, nội 
dung, phạm vi của chúng. Thông qua việc sử dụng 
các thuật ngữ đó, chúng ta đã thực hiện công việc của 
nhà xã hội học. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào việc 
xây dựng đối tượng nghiên cứu.
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Trước hết chúng ta hãy so sánh “hệ vấn đề chung” với 
“đối tượng nghiên cứu”.
Hệ vấn đề chung là một cái gì đó hãy còn rộng, chưa 
được xác định rõ ràng và ít được đặt vào một bối cảnh 
cụ thể. Trên cơ sở hệ vấn đề này, chúng ta đưa ra các 
giả thuyết để đi đến đối tượng nghiên cứu. Đối tượng 
là cái có đặc điểm là rất chính xác và được đặt vào 
trong một bối cảnh cụ thể. Một yếu tố quan trọng nữa 
về xây dựng đối tượng nghiên cứu đối với giả thuyết là 
chúng ta sẽ cá biệt hóa nó: chúng ta sẽ so sánh đối 
tượng đang được xây dựng và một số đối tượng khác 
gần giống. Chúng ta sẽ đọc trong nhiều loại tác phẩm 
các miêu tả điều tra điền dã, hoặc một số đề tài tương 
tự nhưng được nghiên cứu ở các địa điểm khác; chúng 
ta sẽ so sánh chúng với đối tượng của chúng ta để có 
thể sử dụng chúng như những yếu tố cần thiết cho việc 
xây dựng đối tượng. 
Địa điểm nghiên cứu của chúng ta sẽ là một làng ở chân 
núi Tam Đảo. Nói ngắn gọn thì cách đây không lâu, làng 
này gần như thuần nông. Từ mấy năm gần đây làng 
bắt đầu phát triển một số hoạt động thương mại gắn 
liền với du lịch. Tại sao vậy? Vì ngôi đền ở cách làng vài 
cây số đã được tu sửa lại từ năm 2005. Ngôi đền này 
trở thành một điểm thường xuyên có khách du lịch và 
một điểm thờ cúng. Điều này này dường như làm thay 
đổi hoàn toàn tình hình ở làng, từ góc độ kinh tế đến xã 
hội, chính trị hoặc tôn giáo. Đó là một trường hợp khác 
với bình thường, nhưng không thật đặc biệt. Ở Thái Lan, 
Campuchia, Lào hoặc Myanma cũng có những làng 
tương tự. Nếu làng này là đối tượng nghiên cứu của 
tôi phục vụ cho một luận án tiến sĩ thì tôi sẽ phải đọc 
nhiều sách viết về các làng cùng kiểu và không chỉ ở 
Việt Nam. Điều này sẽ giúp tôi hình thành các giả thuyết 
nghiên cứu. Chẳng hạn, các nghiên cứu ở Thái Lan có 
thể sẽ hữu ích cho tôi. Ví dụ như giả thuyết cổ điển cho 
rằng “làng thuần nông này có ít triển vọng phát triển và 
du lịch đã thay đổi hoàn toàn tình hình trong làng”. Đó là 
một kiểu mô hình. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể cho 
rằng phát triển du lịch là một mô hình phát triển đối với 
một làng làm nghề nông. Mục đích của chúng ta là hình 
thành một đối tượng nghiên cứu với khá nhiều yếu tố địa 
phương. Chúng ta cần phải đọc các tài liệu, báo cáo về 
các chương trình dự án địa phương, xin gặp lãnh đạo 
địa phương. Sau khi hình thành khung lý thuyết và xác 
định đối tượng nghiên cứu với nhiều loại dữ kiện – dữ 
kiện có tính chất so sánh lấy từ các nghiên cứu được 
thực hiện tại các địa điểm khác, dữ kiện địa phương –, 
chúng ta có trong tay một loạt thông tin cho phép xác 
định đối tượng nghiên cứu.
Giai đoạn “tiền-điền dã” có vai trò quyết định: nó giúp 
ta không xây dựng một đối tượng nghiên cứu hoàn toàn 
không có quan hệ gì với thực tế địa điểm điền dã.

Để đơn giản hơn, chúng ta có thể nói rằng việc xây 
dựng hệ vấn đề chung là công việc được thực hiện 
hoàn toàn trong phòng làm việc: chúng ta xác định 
một loạt các vấn đề sẽ được đặt ra mà không cần phải 
đi điền dã; đó là một quá trình xây dựng trí tuệ sẽ cần 
phải được bổ sung sau.
Khi xây dựng đối tượng nghiên cứu, chúng ta sẽ chọn 
một số yếu tố trong hệ vấn đề đã được xác định, 
nhưng đồng thời cũng đưa vào một số giới hạn, hạn 
chế, hoặc các yếu tố mở (các yếu tố này có nguồn gốc 
từ các dữ kiện được thu thập trong giai đoạn “tiền-điền 
dã”). Các dữ kiện này cho phép xây dựng một khung 
chính xác hơn và hình thành quá trình nghiên cứu một 
cách cụ thể hơn. Điều rủi ro là việc xây dựng một hệ 
vấn đề chung trong phòng làm việc trên cơ sở việc đọc 
sách báo và một vài ý tưởng chung chung, có thể đưa 
đến chỗ cho rằng các yếu tố đó là đủ để đi điền dã.
Bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới bốn hướng nghiên 
cứu của chúng ta: quan hệ họ hàng và gia phả, nông 
nghiệp và thương mại, đền chùa và du lịch, di cư. 
Ở đây nghiên cứu của chúng ta đã được chia ra theo 
bốn hướng nghiên cứu nhằm cho phép dựng lại một 
tổng thể các chủ đề xã hội học chính về làng này. 
Chúng ta sẽ tổng hợp so sánh các chủ đề khác nhau 
này để tìm hiểu làng hoạt động như thế nào với tư cách 
là một tổng thể. Cần phải xác định mỗi hướng nghiên 
cứu một cách riêng biệt, nhưng đồng thời cố gắng 
tìm hiểu các mối quan hệ giữa các chủ đề. Đó là một 
trong những nghịch lý của điều tra điền dã. Thật vậy, 
bạn nghiên cứu về một đề tài rất cụ thể, nhưng khi đi 
điều tra người ta sẽ nói về nhiều đề tài khác nhau. Bạn 
cần tập trung để ý vì một số đề tài mặc dù gần với đề 
tài của bạn song lại có thể không có ý nghĩa gì. Không 
ai có thể xác định đầy đủ các đề tài mà bạn sẽ đề cập 
tới khi đi điền dã, điều đó có nghĩa là bạn cần phải có 
khả năng lắng nghe và xếp loại. Điều cần thiết là phải 
nhận định được khá nhanh xem điều mà người ta nói 
với bạn có phải là một chủ đề cần được đào sâu hay 
không. Khi đi điền dã chúng ta luôn phải lựa chọn như 
vậy. Trong lớp học này, các lựa chọn đã được xác định 
trước, cứng nhắc và bắt buộc phải tuân thủ bởi chúng 
ta không có thời gian.

Sơ đồ số 5. Xây dựng đối tượng nghiên cứu



256 Khóa học Tam Đảo 2008

Công việc trí tuệ cần thực hiện là đánh giá xem điều 
mà người ta đang nói với bạn có thật cần thiết và hữu 
ích cho nghiên cứu của bạn hay không. Chiều nay 
chúng ta sẽ thực hành một chút và nhất là sáng mai 
chúng ta sẽ thực hành thực sự bằng cách hình thành 
các sườn phỏng vấn. Chúng sẽ giúp chúng ta biết cần 
đặt các loại câu hỏi nào với loại người nào để thu được 
thông tin như thế nào. 
Bây giờ Olivier sẽ đề cập tới công cụ điều tra và phương 
pháp nghiên cứu. 

Lê Hồ Phong Linh
Các thầy trình bày rất rõ ràng, nhưng tôi muốn có thêm 
một số thông tin về giai đoạn tiền-điền dã mà tôi cho 
rằng rất quan trọng.

[Christian Culas]
Vì thời gian có hạn, chúng ta không thể đề cập một 
cách chi tiết đến tất cả các giai đoạn trong quá trình 
nghiên cứu. Ở đây chúng tôi chỉ cố gắng trình bày một 
cách tổng thể. Chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau khi 
gặp chính quyền địa phương. Chúng ta sẽ có một buổi 
họp vào tối thứ ba để xác định lại một số yếu tố của đối 
tượng nghiên cứu trên cơ sở buổi làm việc tiền-điền dã 
với chính quyền địa phương.

[Olivier Tessier]
Các bạn có thể có cảm giác không rõ ràng hoặc thậm 
chí ngược đời là chúng tôi trình bày một tiến trình 
nghiên cứu mà chúng ta sẽ không tuân thủ bởi hạn 
chế về thời gian. Bình thường thì đáng lẽ chúng ta cần 
thực hiện bước tiền - điền dã, sau đó quay lại lớp học, 
trình bày các giả thuyết, và chỉ sau đó chúng ta mới 
rút ra các hướng nghiên cứu. Vấn đề là ở đây chúng 
ta không thể làm như vậy được. Vì vậy, chúng tôi đã 
phải thực hiện một số bước trước khi bắt đầu khóa học 
và trình bày một số thông tin về nội dung nghiên cứu 
sẽ được thực hiện nhằm trả lời các câu hỏi của chính 
quyền địa phương.

Phương pháp và phương pháp luận 

Từ phương pháp tới nhiều phương pháp 

Một số điểm cơ bản 

[Olivier Tessier]
Tôi sẽ giới thiệu tóm tắt về các phương pháp và kỹ 
thuật điều tra điền dã. Trước hết tôi muốn làm rõ nội 
dung của bốn thuật ngữ thường được sử dụng một 
cách khá kinh điển trong toàn bộ lĩnh vực các khoa 

học xã hội: đó là phương pháp, cách tiếp cận, kỹ thuật 
và phương pháp luận. Thường thường bốn thuật ngữ 
này được dùng đồng thời, và đôi khi có sự nhầm lẫn; 
tuy nhiên chúng không đặc trưng cho cùng một giai 
đoạn trong quy trình nghiên cứu.
Phương pháp là một tiến trình lô-gic của một bộ môn 
khoa học, có nghĩa là toàn bộ các việc thực hành đặc 
biệt mà bộ môn khoa học đó sử dụng để chu trình 
chứng minh và nhận định lý thuyết được trình bày một 
cách rõ ràng và không thể phủ nhận được. Bất kỳ khoa 
học nào cũng đều có một hoặc nhiều phương pháp 
riêng. Đó là một tổng thể các quy tắc cho phép hợp 
thức hoá các bước nghiên cứu khoa học.
Cách tiếp cận là một phương pháp tiến hành trí tuệ 
không có quy trình các bước cần thực hiện đặc biệt 
nào. Đó là một trường phái tư duy.
Kỹ thuật hoặc công cụ. Đó là một phương tiện cụ thể 
để đạt được một kết quả cụ thể. Có nghĩa là cần phải 
hình thành và áp dụng nhiều kỹ thuật khác nhau phục 
vụ cho một phương pháp nhằm đạt được những kết 
quả tổng thể về đối tượng nghiên cứu đặt ra.
Ví dụ như nếu tôi là một người thợ và tôi muốn xây một 
ngôi nhà, thì phương pháp của tôi sẽ là các bước như 
sau: đào móng, xây tường, dựng khung mái nhà... 
Để làm được việc đó, tôi cần các dụng cụ như cuốc, 
xẻng, cưa...
Tôi muốn các bạn chú ý đến một điểm quan trọng, đây 
là điều tôi đã nghiệm ra sau khi làm việc với nhiều sinh 
viên: nhiều người nhầm lẫn phương pháp với công cụ. 
Một sinh viên, khi được hỏi về phương pháp, thường 
nói về bảng hỏi, nhưng các khung câu hỏi các loại, mở 
hay đóng, hay bán mở, chỉ là những công cụ phục vụ 
cho một phương pháp mà thôi. Công cụ bao giờ cũng 
đi cùng với phương pháp.

Phương pháp luận là việc nghiên cứu để sử dụng một 
cách hiệu quả các phương pháp và kỹ thuật. Để xây 
một bức tường, có một túi dụng cụ chưa đủ mà còn 
phải biết sử dụng chúng một cách có phương pháp. 
Chúng ta bước vào lĩnh vực của khoa học luận. Trong 
các khoa học xã hội, chúng ta có thể xác định sáu 
phương pháp chính.

Các phương pháp chủ yếu trong khoa học xã hội 
Phương pháp đầu tiên là phương pháp diễn dịch có 
nghĩa là đi từ các quy luật chung đến các trường hợp 
cụ thể và tìm hiểu vấn đề được nghiên cứu trên cơ sở 
các quy luật chung đó. 
Thứ hai là phương pháp quy nạp được thực hiện theo 
hướng ngược lại: trên cơ sở các trường hợp nghiên cứu 
cụ thể, phương pháp này có mục đích là phát hiện ra 
các quy luật có thể áp dụng chung cho mọi trường 
hợp. Chúng ta đi từ trường hợp cụ thể để đưa ra các 
quy luật chung. 
Hai phương pháp này có thể được sử dụng đồng thời 
giữa một nghiên cứu trường hợp và khái quát hóa.

Chủ đề nghiên cứu

> Phương pháp, cách tiếp cận, công cụ, phương pháp 
luận: cách sử dụng và định nghĩa
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Phương pháp phân tích là phương pháp phân tích đối 
tượng bằng cách đi từ cái phức tạp đến cái đơn giản. 
Hình ảnh dễ tưởng tượng nhất là hình ảnh nhà hoá học 
phân tích một phân tử ra thành các nguyên tử để đi 
đến bản chất của đối tượng. 
Phương pháp lâm sàng là phương pháp thường được 
sử dụng trong xã hội học và nhân học. Phương pháp 
này có nghĩa là quan sát trực tiếp đối tượng nghiên 
cứu, theo dõi toàn bộ sự phát triển và biến đổi của nó. 
Đó luôn là một phương pháp quan sát trực tiếp, không 
qua trung gian, người nghiên cứu có quan hệ trực tiếp 
với đối tượng. Phương pháp này thật ra áp dụng lại 
các nguyên tắc của hai phương pháp diễn dịch và quy 
nạp. Đó là một quá trình tư duy, một thái độ khoa học 
liên tục đi từ cái cụ thể đến cái phổ cập, và trên cơ sở 
các nghiên cứu đã được thực hiện, trên cơ sở lý thuyết, 
lại đi ngược lại đến các trường hợp riêng biệt. Phương 
pháp lâm sàng là sự tổng hợp của hai phương pháp 
diễn dịch và quy nạp.

Phương pháp thử nghiệm ít được sử dụng trong xã 
hội học và nhân học vì điều đó có nghĩa là cần phải 
đặt người dân vào tình huống “thí nghiệm” và các chu 
trình sẽ được thử nghiệm. Phương pháp này được sử 
dụng trong tâm lý học và tâm thần học.
Cuối cùng là phương pháp thống kê thường được sử 
dụng trong xã hội học định lượng và trong dân số học. 
Trong chương trình Khóa học mùa hè năm nay có một 
lớp học về phương pháp này.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét sự khác nhau giữa phương 
pháp và công cụ, bởi theo tôi đó là điều cơ bản. Phương 
pháp là một kết cấu gốc được hình thành trên cơ sở các 
giả thuyết và tuỳ theo một cách tiếp cận, một sự gần 
gũi về trí tuệ với một trường phái tư tưởng: ví dụ tôi sẽ 
đi theo cách tiếp cận hướng nhân học mácxít hay văn 
hoá học? Việc sử dụng công cụ đó là phương pháp. 
Passeron, một tác giả xã hội học kinh điển, đã nói một 
điều rất đơn giản và rất chí lí như sau: “cho dù phương 
pháp định lượng nào được sử dụng đi chăng nữa thì việc 
điều tra không đo đếm chỉ để đo đếm, mà để có thể tư 
duy trên cơ sở các thông số đo đếm được”.1 Chính vì 
vậy, không ai có thể đưa ra một mô hình điều tra có thể 
được áp dụng ở mọi nơi mọi lúc. Trong tất cả các khoa 
học tự nhiên cũng vậy thôi. Trong sinh học cần phải làm 
thí nghiệm, người ta phải có một quy trình. Khi ta thấy 
một nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm dùng ống 
pi-pet để lấy một chất nào đó, thì đó chỉ là kết quả của 
một quy trình trí tuệ là việc hình thành nên quy trình các 
thí nghiệm. Khoa học xã hội cũng tư duy giống như vậy. 
Chúng ta chỉ đi điền dã sau khi đã hình thành và hợp 
thức hóa một phương pháp. Tôi không thể đưa cho các 

bạn các công thức hoặc mẫu có sẵn, nhưng tôi sẽ trình 
bày một vài nguyên tắc phương pháp luận được sử 
dụng một cách khá kinh điển trong điều tra điền dã.

Một số nguyên tắc phương pháp luận

Quan điểm tiếp cận emic / quan điểm tiếp cận etic
Việc gắn bó các quan điểm tiếp cận emic và etic là yếu 
tố cơ bản để hiểu tất cả các tình huống xã hội.
Trước hết chúng ta hãy đưa ra các định nghĩa2.
Emic (hoặc Emique) có liên quan đến sự cảm nhận 
của các tác nhân, đến những điều họ nói, có nghĩa là 
những trao đổi trò chuyện của họ. 
Quan điểm etic là của người nghiên cứu, anh ta cố gắng 
sử dụng các phương pháp khác với phỏng vấn nhằm 
khách quan hóa ý kiến phát biểu của các tác nhân và so 
sánh nó với một thực tế có thể định lượng được. Nhưng 
cần phải nói ngay rằng người nghiên cứu không phải là 
người nắm giữ sự thật. Ngay cả khi anh ta cố gắng giữ 
khoảng cách nhiều nhất với đối tượng nghiên cứu và đặt 
một câu hỏi có vẻ như bình thường nhất, anh ta không 
thể không ảnh hưởng, dù anh ta không muốn, đến các 
dữ kiện và thông tin trong câu trả lời. Như vậy, không có 
dữ kiện khách quan nào nằm ngoài phạm vi khung lý 
thuyết của người nghiên cứu. 
Jean-Claude Passeron nói rất đúng rằng chúng ta có 
câu trả lời cho câu hỏi của mình (trong đó có cách 
ta đặt câu hỏi). Nội dung của câu trả lời phụ thuộc 
vào cách đặt câu hỏi. Như vậy giữa câu hỏi mà người 
nghiên cứu tự đặt ra cho mình và câu hỏi mà anh ta sẽ 
đặt ra cho người nông dân cần phải có một quá trình 
chuyển đổi. Ví dụ, bạn nghiên cứu hệ thống họ hàng 
và bạn hỏi: “Cấu trúc của hệ thống họ hàng của ông 
là gì?”, thì rõ ràng là người nông dân hoàn toàn không 
thể hiểu được bạn muốn gì bởi ông ta không hiểu thuật 
ngữ được sử dụng cũng như lô-gic được hiểu ngầm 
trong đó. Trong trường hợp này câu hỏi bạn đặt ra với 
tư cách là nhà nghiên cứu là: “Hệ thống họ hàng của 
người Việt có phải là một hệ thống theo chế độ phụ hệ 
không?”. Vấn đề tiếp theo đó là lập một loạt câu hỏi sẽ 
được đặt ra cho người nông dân và sẽ cho phép bạn 
rút ra các yếu tố để trả lời cho câu hỏi ban đầu. 

Phân tích diễn ngôn: quan điểm của các tác nhân 
Nguyên tắc phương pháp luận thứ hai, mà chính tôi 
sử dụng rất thường xuyên, là phân tích diễn ngôn. Đây 
vừa là một phương pháp và vừa là một công cụ mà ta 
có thể đưa vào một quy trình phương pháp rộng hơn. 
Nguyên tắc này rất đơn giản: nó có cơ sở là việc thấy 
rằng các cá nhân trong một nhóm hoặc một làng, 
không sống và không nghĩ giống nhau. 

1 Paseron J-C, 1995, “L’espace mental de l’enquête (I) : la transformation sur le monde dans les sciences sociales”, in revue 
Enquête, no1, Marseille, pp. 13-42, p. 36.

2 Về cách tiếp cận lịch sử và khoa học luận của các khái niệm Emic/Etic xem bài viết rất hay của Jean-Pierre Olivier de Sardan, 
1998, “Emique”, L’Homme, 147: 151-166. [trên Internet: http://www.persee.fr].
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Để có thể sử dụng công cụ này một cách thích đáng, 
trước hết cần xác định các nhóm mà tiêu chí phân biệt 
có thể dựa trên sự khác biệt về địa vị xã hội, hoặc lứa 
tuổi... Chúng ta hãy lấy ví dụ hội phụ nữ ở xã. Đứng về 
mặt điều lệ thì đó là một nhóm thuần nhất bởi tất cả 
các thành viên đều ở trong hội. Cấp độ phân tích diễn 
ngôn thứ nhất là so sánh vị trí của hội phụ nữ đối với 
hội nông dân về một vấn đề nào đó. Nhưng sau đó, ở 
trong mỗi hội đó còn có độ chênh lệch ít nhiều rõ rệt 
giữa các thành viên. Phân tích diễn ngôn cho phép xác 
định chuẩn mực và so sánh độ lệch đối với chuẩn mực 
ở các cấp độ tổ chức xã hội khác nhau, giống như một 
con búp bê gỗ của Nga (matrioska) trong đó các yếu 
tố được xếp lồng vào nhau. Nhưng để làm được điều 
đó thì phân tích diễn ngôn cần phải đi đôi với việc đặt 
người được phỏng vấn vào một bối cảnh cụ thể. 
Tôi lấy lại một ví dụ đã trình bày trong Khóa học mùa 
hè năm 20071. Tôi sẽ trình bày sơ lược một nghiên cứu 
về phân tích diễn ngôn về sản xuất hạt giống lúa cải 
tiến. Chúng tôi đã xác định một đối tượng kỹ thuật rất 
đơn giản là hình thành các nhóm nông dân sản xuất 
hạt giống lúa cải tiến này. Sau đó, chúng tôi đã đề 
nghị các nhóm tác nhân khác nhau phát biểu xem đối 
với họ việc có những nhóm sản xuất hạt giống có lợi 
ích gì.
Tôi có thể trình bày rất nhiều ý kiến khác nhau trong 
mỗi nhóm, nhưng ở đây tôi sẽ chỉ so sánh ý kiến của 
các nhóm khác nhau mà thôi. Thật vậy, mục đích của 
chúng ta ở đây không phải là phân tích một cách chi 
tiết, mà đơn giản là để chỉ ra rằng có những không 
gian bao trùm, có những ý kiến chung của nhiều nhóm 
và có nhóm lại đưa ra những ý kiến khác nhau và thậm 
chí đôi khi mâu thuẫn. 
Các nhóm này đều có cùng một lợi ích, đó là sản xuất 
hạt giống; nhưng lợi ích đó có bản chất khác nhau tuỳ 
theo từng nhóm. Đứng về mặt phương pháp luận, tình 
huống đó được gọi là quan hệ hình tam giác. Chúng ta 
thử tổng hợp so sánh các thông tin. Quy trình này cho 
thấy rõ sự đa dạng của các phương pháp cho phép 
kiểm tra một thông tin và đo sự nghiêm túc của cuộc 
điều tra. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng công cụ này 
cũng có những giới hạn! Thật vậy, diễn ngôn của một 
tác nhân không bao giờ chỉ là diễn ngôn của riêng anh 
ta. Đó là sản phẩm của môi trường xã hội, kinh tế và 
chính trị ở tầm gần hay tầm xa. Diễn ngôn không bao 
giờ là một cái gì đó trung lập. 
 
Cấp độ2 quan sát và so sánh các nguồn tài liệu
Phương pháp thứ tư là phương pháp sử dụng các cấp 
độ quan sát. So sánh nguồn tài liệu và tổng hợp và so 

sánh nội dung các nguồn tài liệu về cùng một chủ đề. 
Điều đó cho phép kiểm nghiệm một số thông tin và 
đồng thời làm xuất hiện những yếu tố bất ngờ. (xem 
sơ đồ số 6)

Đây là một ví dụ về phương pháp mà ta có thể sử dụng 
để nghiên cứu các hiện tượng di dân tạm thời từ một 
điểm xuất phát là một làng.
Chúng ta có một loạt công cụ, và chính sự gắn bó giữa 
chủ đề và thời gian hình thành nên phương pháp. Các 
bạn đều biết rõ các công cụ đó bởi các bạn đều đã sử 
dụng chúng. Phỏng vấn về một đề tài nào đó là việc 
hàng ngày của tất cả chúng ta. 
Xây dựng phương pháp xuất phát từ hệ vấn đề, từ cái 
mà chúng ta muốn tìm hiểu, để xác định các công cụ 
phù hợp – tùy theo thời gian, không gian và các nguồn 
tài liệu – có thể mang lại các yếu tố trả lời cho câu hỏi 
đặt ra. 
 Ví dụ nghiên cứu hiện tượng di dân là một hướng 
nghiên cứu: ở đây chúng ta có một chủ đề cụ thể 
với một giả thuyết cụ thể. Giả thuyết ở đây có thể từ 
20 năm nay, với chính sách Đổi Mới, càng ngày càng 
có nhiều người dân rời làng đi tìm các nguồn thu nhập 
phụ. Đó là giả thuyết ban đầu của tôi. Sau đó, trên một 
thực địa cụ thể, một làng, ba làng, hay một huyện, tôi 
sẽ cố gắng tìm cách trả lời cho câu hỏi này và rõ ràng 
là phương pháp phục vụ cho câu hỏi. Ở đây, lô-gic 
phương pháp là thử tìm cách tổng hợp so sánh quan 
điểm của người di cư, gia đình của họ, của những 
người không di cư và tìm hiểu họ nói và nghĩ gì về hiện 
tượng di cư và những người di cư. 
Trong sơ đồ trên ta thấy rõ rằng hai giai đoạn đầu 
hoàn toàn dựa trên các phỏng vấn và sự đánh giá một 
cách định tính về hiện tượng di cư trên cơ sở phân tích 
diễn ngôn của các nhóm tác nhân xác định. Sau đó ta 
sẽ sử dụng các công cụ điều tra khác để cố gắng có 
được các số liệu, để cố gắng định lượng hiện tượng 
này. Ta tổng hợp những điều người dân nói (phân tích 
diễn ngôn) và các quan sát điền dã. Sau khi tổng hợp 
các kết quả đó, cần quay lại thực địa để gặp lại những 
người đã được phỏng vấn và tìm cách nói chuyện lại về 
vấn đề này nhưng đặc biệt tập trung vào những điểm 
vênh giữa các diễn ngôn đầu tiên và các dữ liệu định 
lượng. Mục đích ở đây tất nhiên không phải là để đặt 
bẫy người được phỏng vấn mà để cố gắng tìm hiểu lý 
do của những chênh lệch và sự tồn tại đồng thời của 
nhiều hiện thực của cùng một hiện tượng. 

Emmanuel Pannier
Đó có phải là một quy trình nghiên cứu không?

11 Tessier O, Nghiên cứu nhân học xã hội theo hợp đồng: thực tế và những hạn chế: thực tế và hạn chế của công việc nghiên 
cứu đối với kinh nghiệm thực địa, sđd , tr. 115 (bản tiếng Việt). [BT]

12 Từ này được lấy từ nhan đề tác phẩm tập thể do J. Revel chủ biên, Jeux d’échelles, la micro-analyse à l’expérience,1996, Paris, 
Gallimard-Seuil. Tác phẩm này đã có ảnh hưởng rất lớn tới cách tiếp cận của chúng tôi trên thực địa.



259Điều tra điền dã

[Olivier Tessier]
Chúng ta đã bước vào giai đoạn “điền dã” rồi.

[Christian Culas]
Nếu nói đơn giản hơn thì ta có thể nói rằng không ai 
làm một thí nghiệm hoá học bằng cách trộn lẫn các 
thành phần. Trước hết cần phải suy nghĩ về việc tại 
sao ta lại muốn trộn lẫn chúng với nhau, làm thế nào 
để trộn lẫn chúng và khi làm như vậy ta muốn tìm đến 
kết quả gì. Cũng giống vậy, không ai bắt đầu một đề 
tài nghiên cứu khoa học xã hội bằng cách đi điền dã. 
Trước hết chúng ta cần phải tự hỏi mục đích nghiên 
cứu là gì? Ta sẽ nghiên cứu như thế nào? Ta sẽ các 
công cụ và phương pháp nào? Và cuối cùng cần lý 
giải tại sao chúng ta sử dụng các công cụ và phương 
pháp đó.

Mai Thị Nghĩa
Liệu có cần phải đi điền dã để có thông tin về hệ vấn 
đề không? 

[Christian Culas]
Hệ vấn đề chung được hình thành trước hết trong 
“văn phòng”.

Mai Thị Nghĩa
Như vậy khi đi điền dã, chúng ta có thể đặt vấn đề và 
thay đổi hệ vấn đề ban đầu?

[Christian Culas]
Đúng như vậy. Hệ vấn đề được bổ sung và thay đổi. 
Chúng ta cần phải thích nghi với thực địa.

Hoàng Xuân Trường
Tôi tìm hiểu các thông tin thứ cấp, số người dân sống 
dưới mức nghèo khó chẳng hạn. Chúng ta có được một 
con số là 50 %, và chúng ta có một phương án để cải 
thiện tình hình...

[Christian Culas]
Cần phải thận trọng, chúng ta không được nhầm lẫn 
tất cả! Chúng ta đang bàn về các quy trình công việc 
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i u tra i n dã 1 : Phân tích di n ngôn c a

nh ng ng i di c , c m nh n v  hi n t ng và hy 
v ng (l i ích kinh t , xã h i, v.v.) 

i u tra i n dã 3 : nh l ng và c tr ng hi n
t ng  c p  khu dân c  ho c trên toàn làng  

Nghiên c u m t hi n t ng di c  t m th i trong m t làng 

Ti n- i u tra th c a : Nh n nh các tác nhân

và môi tr ng kinh t  xã h i

i u tra i n dã 2 : Phân tích di n ngôn c a

nh ng ng i không di c  c m nh n v  hi n t ng
(t  ch i không di c , không có kh  n ng, v.v.)  

Giai o n t ng h p 1 : T  di n ngôn n th c

hành, so sánh các d  li u nh (di n ngôn) và
nh l ng.

i u tra i n dã 4 : Phân tích di n ngôn i ch t

trên c  s  các k t qu  c a giai o n t ng h p 1. 

Giai o n t ng h p 2 : Phân tích hi n t ng, so sánh k t qu i n dã v i các gi  thuy t nghiên c u và v i tài 
li u chuyên ngành v  tài này  Vi t Nam và  các n c khác trong vùng.  

- Nói chuy n v i dân làng (tr , già, ph  n ), chính quy n 
a ph ng, v.v.  

- V n b n : tài li u hành chính, sách báo v  v n  này 

- Hình thành m t khung i u tra bán m .
- Lo t ph ng v n cá nhân (không theo nguyên t c i
di n) a i m i và n c a ng i di c .

- Hình thành m t khung i u tra bán m .
- Lo t ph ng v n cá nhân (không theo nguyên t c i
di n) a i m i.  

- Hình thành m t khung i u tra h  gia ình óng trong 
ó có nh ng tiêu chí khách quan nh l ng c.  

- Áp d ng khung i u tra cho m t m u h  gia ình i
di n trong làng.  

- X  l  th ng kê các tiêu chí nh l ng ã thu c
(tu i ng i di c , gi i, th i gian di c )
- T ng h p so sánh k t qu  v i phân tích di n ngôn c a
ng i di c  và c a ng i không di c

- Hình thành m t khung i u tra bán m  t p trung vào 
các i m mâu thu n gi a di n ngôn và th c t  quan sát 

c trên th c a.  
- Lo t ph ng v n cá nhân. 

Sơ đồ số 6
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điều tra. Chúng ta không tìm hiểu làm sao có thể thay 
đổi cuộc sống ở nông thôn. Nhân học thực hành là 
một giai đoạn khác.

[Olivier Tessier]
Đó là một nghề khác, và có mục đích khác.
Tôi hy vọng các nghiên cứu sẽ được áp dụng vào thực 
tế, nhưng trong trường hợp này, mục đích điều tra có 
thể là thử xác định từ góc độ định tính, định lượng và xã 
hội xem thế nào là “người nghèo” trong làng. Ta có thể 
hy vọng rằng phân tích chi tiết hơn về thực tế của sự 
đói nghèo này sẽ được sử dụng bởi một tổ chức phát 
triển, tổ chức này có thể nói rằng trong xã hội nông 
thôn có cả một loạt hoàn cảnh khốn cùng, không chỉ 
về mặt kinh tế, mà còn về mặt xã hội nữa. Có lẽ đó là 
chính là việc của chúng ta với tư cách là người nghiên 
cứu. Những người làm việc trong lĩnh vực phát triển 
và tự cho mình là nhà xã hội học thường không đạt 
được kết quả tốt cho lắm. Nhưng trường hợp ngược 
lại cũng không phải hiếm. Nhà xã hội học hay nhà 
nghiên cứu muốn làm dự án phát triển và đưa ra các 
giải pháp thường không thông thạo trong một lĩnh vực 
không phải là chuyên môn của mình. Đó là hai công 
việc khác nhau.

Nguyễn Thu Quỳnh
Tôi không đồng ý. Có những cái chung cho cả hai cách 
tiếp cận.

[Olivier Tessier]
Tất nhiên là có một mối quan hệ. Nhưng chúng ta cần 
phải thận trọng với khái niệm nghiên cứu có ích bởi 
đó là xu hướng hiện nay trên thế giới, ở Pháp cũng 
như ở Việt Nam, và các nhà chức trách là người quyết 
định cái gì là có ích và cái gì là không có ích. Hôm 
nay chúng ta phải nghiên cứu về những đề tài mà các 
chính khách cho là có ích cho xã hội. Nhưng các phát 
hiện lớn nhất, trong khoa học xã hội cũng như trong 
các khoa học nói chung, là kết quả của các nghiên 
cứu được tiến hành một cách ngẫu nhiên, hoặc bởi 
những người làm khoa học cơ bản và hoàn toàn không 
có ý định nghiên cứu với mục đích có ích cho một cái 
gì đó. Giữa nghiên cứu khoa học và phát triển có mối 
quan hệ, nhưng tôi hoàn toàn không muốn có người 
thêm vào sơ đồ của tôi một giai đoạn cuối có mục đích 
là “cải thiện, hoặc, xóa đói giảm nghèo”. Đó hoàn toàn 
không phải là lĩnh vực của tôi.

Trần Anh Đào
Tôi cho rằng trình bày cách tiếp cận cơ bản là rất có 
ích. Ví dụ về các khái niệm émic và étic chẳng hạn, 
tôi nghiên cứu về người Công giáo và việc có thể 
phân biệt rõ ràng các chuẩn mực của người nghiên 
cứu và của giới Công giáo là rất hay. Tôi đánh giá rất 
cao điều này.

[Olivier Tessier]
Các quy trình, phương pháp và công cụ này cuối cùng 
cũng đều có một mục đích: đó là sản xuất ra các dữ 
liệu có thể sử dụng được. Chúng ta cần đặt câu hỏi về 
các dữ liệu có thể được tham khảo vì điều đó sẽ có ảnh 
hưởng tới đối tượng nghiên cứu và các giả thuyết. Cần 
phải quan tâm đến điều đó từ ban đầu. 
Ví dụ tôi làm việc rất nhiều trên cơ sở các tài liệu lưu trữ 
thời thuộc địa được lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ số 1 
ở Hà Nội. Ở đây có rất nhiều tài liệu về các làng. Điều 
đó thật tuyệt vời, nhưng nói rằng có thể dựng nên một 
bức tranh toàn cảnh về các làng, thậm chí chỉ trong 
một tỉnh, là điều hoàn toàn không tưởng. Đứng về mặt 
vật chất cũng như tinh thần thì một người không có 
khả năng nghiên cứu một số tài liệu nhiều như thế. Khả 
năng có thể thực hiện của đề tài nghiên cứu, tính hiện 
thực của nó và quá trình tiến hành thực tế của nó cần 
phải được tính toán tuỳ theo các dữ liệu có sẵn và các 
dữ liệu mà người nghiên cứu sẽ sản xuất ra. Đó là một 
yếu tố vô cùng quan trọng để tránh tình trạng dừng 
quá trình nghiên cứu giữa chừng vì không có tài liệu, 
hoặc ngược lại có quá nhiều thông tin. Nhưng rất tiếc 
đó là điều thường xuyên xảy ra. Vào một lúc nào đó, 
ta ở tình trạng “bội thực” và không còn có khả năng 
xử lý thông tin và sắp xếp chúng nữa. Trước khi đi điền 
dã, theo tôi cần lên danh sách các nguồn tài liệu đã có 
hoặc suy nghĩ về các phương pháp có thể cho phép 
tạo ra đủ dữ liệu trong một thời gian có hạn. Những 
điều nói ở đây có lẽ hơi lý thuyết, chúng ta không thể 
xác định trước về khối tư liệu hoặc loại dữ liệu nào sẽ 
được sử dụng, nhưng chúng ta cần phải có ý tưởng về 
cái có thể sử dụng được hoặc cái có thể làm được.

Sản xuất dữ liệu: nguồn tài liệu và điền dã
[Olivier Tessier]
Tôi muốn nói lại về bốn hình thức sản xuất dữ liệu 
chính mà Jean-Pierre Olivier de Sardan đã trình bày 
năm ngoái.

Quan sát tham dự
Quan sát tham dự là một phương pháp đặc biệt riêng 
cho nhân học. Tôi không chắc là có một bộ môn khoa 
học khác yêu cầu người nghiên cứu phải hoàn toàn 
hòa nhập vào xã hội địa phương trong những thời gian 
dài như vậy. Điểm đặc biệt ở đây là không có người 
trung gian giữa người nghiên cứu và đối tượng nghiên 
cứu. Sáng nay Christian đã nói về quan hệ với thực địa. 
Đó có thể là mối quan hệ nhằm sản xuất dữ liệu hoặc 
mối quan hệ nhằm hòa nhập vào xã hội địa phương. 
Mặc dù đôi khi không cần phải trình bày một cách 
khoa học việc đi điền dã, nhưng người nghiên cứu 
cũng tuân theo các quy luật và các hình thức thực hiện. 
Trong phương pháp này, không có gì có thể thay được 
sổ tay điền dã. Tất cả chúng ta đều đã học ở trường 
đại học rồi: ghi chép vào trang bên phải và để trang 
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bên trái trắng để về sau có thể ghi các câu hỏi và cảm 
tưởng khi đọc lại. Đây là phạm vi cá nhân của người 
nghiên cứu. Phía bên phải là phần tương tác với xã hội. 
Có người cho rằng đó chỉ là một công thức bếp núc, 
nhưng riêng cá nhân tôi đã nghiên cứu 5 năm ở một 
làng và trong sổ điền dã của tôi, trang bên trái viết các 
nhận xét cá nhân mới là trang có nhiều chữ viết nhất. 
Tôi biết rõ làng và dân làng đến nỗi về cuối tôi chỉ còn 
ghi cảm tưởng cá nhân. Đó là một chỉ dẫn tốt. Cùng 
với thời gian, trang phía bên trái được viết nhiều hơn 
vì càng ngày ta càng xác định một cách dễ dàng hơn 
mối quan hệ giữa mọi người, đường đời của họ, quan 
hệ họ hàng hoặc hàng xóm của họ...
 Tuy nhiên tôi cũng muốn trình bày với các bạn hai giới 
hạn thực tế liên quan đến kinh nghiệm của chính tôi về 
quan sát tham dự. Giới hạn thứ nhất là do người phiên 
dịch trẻ tuổi đi cùng tôi chỉ ra cho tôi. Sau một buổi nói 
chuyện buổi sáng với một người trong làng, anh giải 
thích cho tôi rằng ông đó (tên là ông Học) than phiền là 
tôi ngồi phỏng vấn lâu quá và tôi lúc nào cũng đặt câu 

hỏi giống nhau! Ông ta còn nói là có lần ông ta đã bảo 
vợ con nói là ông ta không có nhà! Ở đây chúng ta đạt 
tới giới hạn của phương pháp này, có nghĩa là sự “bão 
hòa”. Trong khi đó thì ngược lại tôi nghĩ rằng cùng với 
thời gian, cảm giác làm phiền dân làng sẽ mất dần đi.
Giới hạn thứ hai có thể được coi như là một hiệu ứng 
xấu của việc “hòa mình”. Trong làng này tôi có một 
người cha đỡ đầu và dần dần ông bắt đầu coi vai trò 
làm bố của mình là rất quan trọng. Trước hết ông đến 
ủy ban nhân dân xã để nói rằng tôi có thái độ “đúng 
đắn về mặt chính trị” và sau đó ông bắt đầu bảo tôi 
rằng không được đến gặp một số người trong làng bởi 
trong quá khứ ông đã có xích mích với họ. 
Nói tóm lại, nếu quan sát tham dự, có nghĩa là ý 
tưởng về tư thế bên ngoài của người nghiên cứu đối 
với thực tế xã hội địa phương, là một phương pháp 
rất hấp dẫn và có kết quả về phương diện lý thuyết, 
thì trong thực tế đó là một vị thế rất khó giữ khi ta 
nghiên cứu trong một thời gian dài ở một thực địa 
nào đó.
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Phỏng vấn
Phỏng vấn là hình thức sản xuất dữ liệu thứ hai. Chúng 
ta sẽ bàn đến điều này ngày mai khi xây dựng khung 
câu hỏi phỏng vấn.

Các phương pháp thống kê 
Hình thức sản xuất dữ liệu thứ ba là toàn bộ các 
phương pháp thống kê, các hệ thống điều tra và quan 
sát không cần đến kỹ thuật.
Ví dụ khi tôi đi điền dã, tôi đã phải tạo ra các quỹ bản 
đồ, các công cụ cơ bản được sử dụng cho nhiều đề 
tài nghiên cứu. Ý tưởng ở đây là tạo nên một loại “nước 
xốt” cơ bản (như trong nấu ăn) bằng nhiều loại công 
cụ có thể được sử dụng để đề cập nhiều đề tài hoặc 
hướng nghiên cứu khác nhau. (xem sơ đồ số 7)

Ví dụ hình thức thống kê: bản đồ làng được nghiên 
cứu 
Trên bản đồ này, tất cả các mảnh đất, ruộng lúa, đồi, 
tất cả những gì có trong địa bạ đều được đưa vào. 
Đó là bản đồ nền. Trên cơ sở “nền” này, chúng ta có 
thể đưa vào nhiều loại dữ liệu: bản đồ quy hoạch đất 
đai, hạ tầng cơ sở, tổ chức xã hội làng theo các khu 
dân cư và diễn biến của chúng theo thời gian...

Đó là những công cụ sẽ giúp chúng ta tìm hiểu hoạt 
động xã hội của nhóm. Tôi đã dùng bản đồ này để đặt 
nhiều câu hỏi khác nhau.
Bản đồ này cho phép tôi hiểu cách người ta đặt tên 
cho không gian. Phương pháp của tôi là kết hợp quan 
điểm tiếp cận emic – là những điều dân làng nói – với 
cách xử lý etic – được sản xuất bởi người nghiên cứu. 
Để đạt được mục đích đó, tôi đã kết hợp hai phương 
thức nhận biết không gian: tổ chức không gian sinh 
hoạt theo khu và tên địa hình (đồi núi, ruộng đồng). 
Mỗi một ô hình chữ nhật thể hiện một nhà trong không 
gian làng. Thật vậy có cả một trường phái lý thuyết 
nhân học về tổ chức cư trú và về hướng nhà. Tôi đã 
dùng địa bàn để đánh dấu hướng của từng nhà trong 
làng và nhận thấy rằng chúng chỉ đơn giản nằm theo 
góc vuông với sườn đồi dốc nhất mà thôi. 
Thông qua ví dụ này, tôi muốn nhấn mạnh rằng ngày 
nay các nhà nhân học có xu hướng chỉ dùng phương 
pháp phỏng vấn với người địa phương để “sản xuất” 
dữ liệu, nhưng chúng ta cần có ý thức về tầm quan 
trọng của việc cố gắng đa dạng hoá các nguồn thông 
tin về xã hội được nghiên cứu bằng cách sử dụng các 
phương thức sản xuất dữ liệu khác. 
Sơ đồ họ hàng sau đây là một ví dụ kinh điển trong 
nhân học. (xem sơ đồ số 8)

Sơ đồ số 8: Ví dụ một sơ đồ họ hàng
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Trong s  này, các hình tròn bi u th  n  gi i, hình tam giác bi u th  nam gi i, và các hình 

có g ch chéo có ngh a là nh ng ng i c th ng kê trong h  th ng h  hàng ã qua i. Trên 

s  này, chúng ta có th  b  sung các thông tin khác nh  n i sinh và n i m t là lo i thông 

tin có th  cho phép phát hi n m t lu ng di c . Ho c thông tin v  nh ng ng i vào o Công 

giáo  có th  tìm hi u xem có phong trào c i o  vùng này hay không, v.v.  

Tóm l i, không có công th c nào  hình thành nh ng công c  th ng kê này c . M i ng i

c n ph i t o nên m t « phông » công c  tu  theo  tài c a mình. N u b n không quan tâm 

n không gian làng thì không c n ph i v  b n . ây là các công c  ph c v  cho v n

c t ra và thu c v  ph ng pháp mà b n ã xác nh. 

Sáng mai, t  8h30 n 9h30, chúng ta s  k t thúc ph n trình bày chung và cho n 11h, 

chúng ta s  gi i thi u b n h ng nghiên c u i n dã. Chúng ta s  làm vi c theo nhóm 

hình thành các s n ph ng v n. Vào lúc 12h30, chúng ta s i xu ng làng. 14h chúng ta s

g p chính quy n a ph ng  u  ban nhân dân. 

Ngày th  2, th  ba 15 tháng 7

Olivier Tessier 

Dòng họ Đỗ (Thanh Ba)
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Trong sơ đồ này, các hình tròn biểu thị nữ giới, hình 
tam giác biểu thị nam giới, và các hình có gạch chéo 
có nghĩa là những người được thống kê trong hệ thống 
họ hàng đã qua đời. Trên sơ đồ này, chúng ta có thể 
bổ sung các thông tin khác như nơi sinh và nơi mất là 
loại thông tin có thể cho phép phát hiện một luồng di 
cư. Hoặc thông tin về những người vào đạo Công giáo 
để có thể tìm hiểu xem có phong trào cải đạo ở vùng 
này hay không... 
Tóm lại, không có công thức nào để hình thành những 
công cụ thống kê này cả. Mỗi người cần phải tạo nên 
một “phông” công cụ tùy theo đề tài của mình. Nếu 
bạn không quan tâm đến không gian làng thì không 
cần phải vẽ bản đồ. Đây là các công cụ phục vụ cho 
vấn đề được đặt ra và thuộc về phương pháp mà bạn 
đã xác định.

Sáng mai, từ 8h30 đến 9h30, chúng ta sẽ kết thúc phần 
giới thiệu chung và cho đến 11h, chúng ta sẽ giới thiệu 
bốn hướng nghiên cứu điền dã. Chúng ta sẽ làm việc 
theo nhóm để hình thành các sườn phỏng vấn. Vào lúc 
12h30, chúng ta sẽ đi xuống làng. 14h chúng ta sẽ gặp 
chính quyền địa phương ở Ủy ban nhân dân.

Ngày thứ hai, thứ ba 15.7
[Olivier Tessier]
Chúng ta đã xác định bốn nguồn sản xuất dữ liệu 
chính. Bây giờ tôi muốn trình bày với các bạn về một 
phương thức sử dụng các kỹ thuật thống kê mà chúng 
ta có thể sử dụng với điều kiện đã biết rõ làng và dân 
làng. Sau một năm rưỡi ở làng, tôi đã thực hiện điều 
tra hàng ngày trong sáu hộ dân. Người chủ hộ điền 
phiếu điều tra. Về nguyên tắc đó là một phương thức 
sản xuất dữ liệu khá cổ điển và nội dung của nó phụ 
thuộc vào hệ đề tài của bạn. Trong trường hợp của tôi, 
điều tra này có mục đích tìm hiểu các hoạt động trong 
gia đình và phân công lao động giữa các thành viên 
trong gia đình. Một bảng có các cột thể hiện chủ hộ, vợ 

chủ hộ, các con đến tuổi lao động và một loạt các hoạt 
động. Chủ hộ mất khoảng 15 phút để điền phiếu. Sau 
đó vào giai đoạn xử lý các dữ liệu, các thông tin được 
mã hoá theo các phương thức tiêu chuẩn. (xem sơ đồ 
số 9)

Bảng điều tra đơn giản này cho phép thu thập một 
loạt các thông tin đa dạng: lịch nhà nông chi tiết, phân 
công lao động trong một gia đình, các thời điểm cần 
nhiều lao động nhất, các giai đoạn cần ít lao động... 
Về điểm cuối cùng này, chúng ta có thể so sánh các 
thông tin với hiện tượng di cư tạm thời, trên cơ sở giả 
thuyết là người dân di cư theo các giai đoạn cần hay 
không cần lao động. Trong khuôn khổ nghiên cứu này 
của tôi, giả thuyết này không được kiểm nghiệm. Dân 
làng không di cư trong giai đoạn ít cần lao động và 
không về làng vào vụ mùa hoặc vào lúc cấy lúa. Trong 
sách báo ta thường đọc những điều như vậy nhưng 
thực tế điều tra cho thấy đó không phải là sự thật.
 Như vậy các bạn là người tạo ra tất cả những phương 
tiện sản xuất dữ liệu đó dưới dạng điều tra hoặc quan 
sát trực tiếp. Tất nhiên là cần tính đến thời gian bạn có 
thể đi điền dã và nhất là tính đến thời gian cần thiết để 
xử lý tất cả những điều tra mà bạn sẽ tiến hành. Có rất 
nhiều dữ liệu không thể xử lý được hoặc không đưa 
chúng vào lô-gic phân tích được là một điều vô cùng 
đáng tiếc. Có một số sách về điều tra, như cuốn sách 
của Maurice Godelier, trong đó trình bày về các hình 
thức điều tra khác nhau. Nhưng lấy một khung điều tra 
có sẵn và cố gắng áp dụng nó vào thực địa của mình 
là một điều rất nguy hiểm, bởi như tôi đã nói, mỗi cuộc 
điều tra đều chuyên biệt bởi nó tìm câu trả lời cho một 
hệ vấn đề chuyên biệt. 

Các nguồn văn bản
Các nguồn văn bản là phương thức sản xuất dữ liệu thứ 
tư. Có nhiều loại tài liệu như sách báo khoa học, các báo 
cáo (được gọi là “văn liệu màu xám”), các loại tài liệu 
khác chi tiết hơn một bản báo cáo điều tra nhưng chưa 
hẳn là một bài báo khoa học. Ngoài ra, còn có báo chí 
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Chúng ta ã xác nh b n ngu n s n xu t d  li u chính. Bây gi  tôi mu n trình bày v i các 

b n v  m t ph ng th c s  d ng các k  thu t th ng kê mà chúng ta có th  s  d ng v i i u

ki n ã bi t rõ làng và dân làng. Sau m t n m r i  làng, tôi ã th c hi n i u tra hàng ngày 

trong sáu h  dân. Ng i ch  h i n phi u i u tra. V  nguyên t c ó là m t ph ng th c s n

xu t d  li u khá c i n và n i dung c a nó ph  thu c vào h  tài c a b n. Trong tr ng 

h p c a tôi, i u tra này có m c ích tìm hi u các ho t ng trong gia ình và phân công lao 

ng gi a các thành viên trong gia ình. M t b ng có các c t th  hi n ch  h , v  ch  h , các 

con n tu i lao ng và m t lo t các ho t ng. Hàng ngày ch  h  m t kho ng 15 phút 

i n phi u. Sau ó vào giai o n x  l  các d  li u, các thông tin c mã hoá theo các 

ph ng th c tiêu chu n. 

S  s  9 – T ng h p x  l  d  li u i u tra 

B ng i u tra n gi n này cho phép thu th p m t lo t các thông tin a d ng : l ch nhà nông 

chi ti t, phân công lao ng trong m t gia ình, các th i i m c n nhi u lao ng nh t, các 

giai o n c n ít lao ng, v.v. V i m cu i cùng này, chúng ta có th  so sánh các thông tin 

v i hi n t ng di c  t m th i, trên c  s  gi  thuy t là ng i dân di c  theo các giai o n c n

hay không c n lao ng. Trong khuôn kh  nghiên c u này c a tôi, gi  thuy t này không c

ki m nghi m. Dân làng không di c  trong giai o n ít c n lao ng và không v  làng vào v

mùa ho c vào lúc c y lúa. Trong sách báo ta th ng c nh ng i u nh  v y nh ng th c t

i u tra cho th y ó không ph i là s  th t.  

Nh  v y các b n là ng i t o ra t t c  nh ng ph ng ti n s n xu t d  li u ó d i d ng i u

tra ho c quan sát tr c ti p. T t nhiên là c n tính n th i gian b n có th i i n dã và nh t là 

tính n th i gian c n thi t  x  l  t t c  nh ng i u tra mà b n s  ti n hành. Có r t nhi u

d  li u không th  x  l c ho c không a chúng vào lôgic phân tích c là m t i u vô 

cùng áng ti c. Có m t s  sách v i u tra, nh  cu n sách c a Maurice Godelier, trong ó

Ô. Hao Ô. Thinh Bà Oanh Ô. Cuong Ô. Nuc Ô. Phong 

Nông nghiệp 54% 24% 36% 47% 33% 38% 

Ch n nuôi 36% 7% 43% 6% 10% 30% 

Nuôi cá  %2 %3,0

L y c i 2% 4% 2% 11% 7% 3% 

Giúp 1% 6% 4% 1% 1% 

Giúp  l n nhau 2% 5% 4% 28% 3% 

Xã h i 4% 11% 11% 32% 21% 9% 

Phi nông nghiệp 1% 42% 4% 1% 14% 

-

-

-

----

Sơ đồ số 9. Tổng hợp xử lý dữ liệu điều tra
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và tài liệu lưu trữ. Ở Việt Nam, các bạn có may mắn là có 
một hệ thống lưu trữ hiện đại và một khối lượng tài liệu 
rất lớn. Có bốn trung tâm sau: 
- trung tâm số 1 ở Hà Nội lưu trữ tài liệu về giai đoạn 

thuộc địa;
- trung tâm số 3 ở Hà Nội lưu trữ tài liệu về giai đoạn 

đương đại;
- trung tâm số 2 ở TP HCM lưu giữ tài liệu từ giai đoạn 

thuộc địa cho tới giai đoạn hiện nay;
- từ năm ngoái, trung tâm số 2 đã được tách ra làm 

hai để thành lập trung tâm số 4 ở Đà Lạt là nơi lưu 
giữ tất cả các tài liệu lưu trữ về vùng Tây Nguyên. 

Từ nhiều năm nay, lãnh đạo ngành lưu trữ và các trung 
tâm Việt Nam có các chương trình hợp tác với Pháp. 
Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) đã thực hiện 
hai cuốn hướng dẫn song ngữ về các phông lưu trữ ở 
trung tâm số 1 và số 3 ở Hà Nội1. Các trung tâm này 
lưu giữ lượng tài liệu vô cùng phong phú. Phần lớn các 
tài liệu này viết bằng tiếng Pháp, tiếng Việt và các tài 
liệu ở cấp độ làng xã được viết bằng chữ Hán Nôm. 
Một lần nữa, tôi nhắc lại rằng việc sử dụng các tài liệu 
lưu trữ cần được xem xét trong phạm vi hệ vấn đề của 
các bạn và cần được đưa vào một cách lô-gic trong 
nền phương pháp. Nếu không các bạn sẽ có nguy cơ 
bị nhấn chìm trong dòng thông tin đó.
Ngoài ra còn có các nguồn tài liệu địa phương, ở cấp 
độ làng xã. Ở đây các nguồn tài liệu cũng rất đa dạng 
và có bản chất khác nhau. Ví dụ các “gia phả” của 
các dòng họ, hoặc các “ngọc phả” là các câu chuyện 
huyền thoại về sự thành lập làng, các sắc phong của 
hoàng đế ban cho thành hoàng làng... Một số tài liệu 
rất lớn được viết bằng chữ Hán Nôm. Đối với các tài 
liệu loại này, Viện Hán Nôm ở Hà Nội có thể cho dịch ra 
tiếng Việt. Đối với giai đoạn đương đại, chúng ta có rất 
nhiều tư liệu các loại như tài liệu hành chính, hộ khẩu, 
các điều tra do chính quyền địa phương thực hiện... 
Các điều tra này thống kê mức độ kinh tế-xã hội của 
các gia đình theo các tiêu chí như số đầu trâu, hoặc 
số xe máy trong gia đình... Nếu các bạn quan tâm đến 
lĩnh vực sức khoẻ thì các tài liệu có ở trạm xá, bệnh 
viện huyện hoặc tỉnh. Chúng ta thấy rằng có rất nhiều 
nguồn tài liệu; tuy nhiên khó khăn chủ yếu là việc có 
thể tiếp cận với các tài liệu này và sử dụng chúng.
Để kết luận về các phương thức sản xuất dữ liệu này, 
có thể nói rằng điều cơ bản là việc so sánh các thông 
tin và các nguồn tài liệu, mà chúng ta gọi là “hình tam 
giác”. Hình tam giác đơn giản có nghĩa là cần phải 
kiểm tra một thông tin theo nhiều nguồn tài liệu hoặc 
nhiều người khác nhau. Hình tam giác phức tạp có 
nghĩa là so sánh về một vấn đề nào đó các ý kiến khác 
nhau và đôi khi trái ngược. Trong tuần đi điền dã này, 
chúng ta sẽ cố gắng tìm các nguồn tài liệu khác nhau 
để có thể thực hiện việc so sánh này. 

Biết đặt những câu hỏi dễ hiểu: chuyển từ câu hỏi 
“phòng giấy” ra câu hỏi điền dã 

[Christian Culas]
Đối với bất kỳ đề tài nào, bất kỳ loại điều tra nào, các 
bạn cũng đều sẽ phải gặp vấn đề chuyển từ câu hỏi 
“phòng giấy” ra câu hỏi “điền dã”. Công việc chủ yếu 
của chúng ta khi đi điền dã là đặt câu hỏi, và khó khăn 
ở đây là chúng ta không thể đặt cùng một câu hỏi cho 
tất cả mọi người. Cần phải nhớ rằng những người mà 
chúng ta hỏi không phải là nhà nghiên cứu. Việc không 
thuộc về cùng một tầng lớp xã hội có ảnh hưởng rất lớn 
tới quan hệ qua lại. Các bạn đã học xã hội học đều biết 
rằng quá trình giao tiếp có cơ sở là các cấp độ ngôn 
ngữ. Tôi chỉ lấy một ví dụ đơn giản. Khi nói chuyện 
cùng với bố mẹ, bạn bè hay đồng nghiệp, các bạn sử 
dụng các từ ngữ, cử chỉ khác nhau. Đi điều tra điền dã 
cũng giống vậy. Bạn cần phân biệt rõ ràng câu hỏi mà 
bạn tự đặt ra cho mình với tư cách là người nghiên cứu 
và câu hỏi mà bạn sẽ đặt ra cho dân làng.
Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Câu hỏi của người nghiên 
cứu là “tổ chức đám cưới trong làng”. Ta có thể cho 
rằng câu hỏi này có thể được đặt ra dưới dạng như trên 
cho người làng bởi họ có thể hiểu nghĩa của nó. Nhưng 
nếu chúng ta đặt câu hỏi như vậy thì người dân sẽ cho 
chúng ta các thông tin “trung bình”, chuẩn mực, họ sẽ 
trả lời bạn về việc phải tổ chức đám cưới như thế nào 
trong làng. Khi phân tích câu trả lời của người dân, 
bạn sẽ hiểu rằng người ta không giải thích cho bạn 
MỘT đám cưới được tổ chức một cách cụ thể như thế 
nào, mà họ trình bày về việc họ muốn đám cưới NÓI 
CHUNG được tổ chức như thế nào trong làng. Nếu các 
bạn có loại câu hỏi này thì cần phải tìm hiểu xem điều 
đó có có nghĩa là gì.
Một trong những phương pháp để chuyển câu hỏi 
“phòng giấy” ra câu hỏi điền dã là chuyển một câu hỏi 
tổng quát thành một loạt các câu hỏi cụ thể và chi tiết, 
ví dụ như “Anh có thể miêu tả cho tôi một đám cưới của 
một người trong gia đình hoặc hàng xóm hay không?”. 
Câu trả lời sẽ cụ thể hơn nhiều: nó mang các thông tin 
về không gian và thời gian, trong một bối cảnh cụ thể. 
Ở đây chúng ta thấy rõ sự khác nhau giữa một câu hỏi 
tổng quát (không cho phép thu được thông tin về các 
hành động cụ thể, mà chỉ mang lại thông tin về những 
cái mà họ muốn làm, có nghĩa là chuẩn mực) và một 
câu hỏi cho phép có được thông tin về những cái mà 
người dân làm trong thực tế.
Sau đây là một ví dụ về câu hỏi “phòng giấy” khác: 
“Anh có quan niệm gì về phong cảnh?” Câu hỏi này 
gồm các từ phức tạp cần đến khả năng trừu tượng 
hoá khá cao thì mới có thể trả lời. Để có thể trả lời cho 
câu hỏi trong đó có khái niệm phức tạp “phong cảnh”, 
người được hỏi sẽ phải tổng hợp một loạt các yếu tố 

1  Le Failler P, Les archives historiques: type de sources et utilisation en sciences sociales in Lagrée Stéphane (éditeur), sđd. 
11/2008, Nxb Thế Giới, Hà Nội, tr. 12-24 (bản tiếng Việt). [BT]
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rải rác trong các hoạt động thường ngày của anh ta. 
Nếu bạn đặt câu hỏi như vậy, bạn đã nhầm lẫn giữa 
công việc của bạn và công việc của người thông tin; 
thật vậy bạn bắt anh ta phải có một cái nhìn trừu tượng 
về các hoạt động của chính anh ta. Trong đời sống 
hàng ngày, dân làng thường không có cái nhìn như vậy 
về các hoạt động của họ. Đây là một câu hỏi “phòng 
giấy” rất trừu tượng, chứ không phải là câu hỏi điền dã 
cụ thể và chính xác. Công việc của người nghiên cứu 
là chia câu hỏi tổng quát “phòng giấy” này ra thành 
nhiều câu hỏi nhỏ và có bối cảnh là các hoạt động cụ 
thể của nhà nông:
- anh trồng gì? ruộng nước? ruộng rẫy? vườn?
- ai cùng anh đắp ruộng bậc thang? 
- vườn của anh nằm ở đâu so với nhà anh?
- anh có chăn nuôi không? loại gia súc nào? trong 

nơi có rào quanh? hay có người chăn?
- có thể đi săn ở khắp nơi trong rừng không? nếu 

không thì tại sao?
- liệu có phần rừng “thiêng” không? ở đó có thể làm 

gì và không được làm gì?
- khi anh phá rẫy mới trong rừng thì anh làm gì? 
- trong nhà anh bàn thờ thổ địa đặt ở đâu? còn ở 

trong làng?
Các câu hỏi này mang lại các mảnh vụn thông tin có 
vẻ như không có quan hệ gì với nhau. Công việc của 
người nghiên cứu là tổng hợp các thông tin này, thiết 
lập các quan hệ giữa chúng để xây dựng một cái nhìn 
tổng thể về phong cảnh theo quan điểm của dân làng, 
nhưng được xây dựng lại bởi chính người nghiên cứu. 
Đó là phương pháp duy nhất có hiệu quả để xây dựng 
lại khái niệm về phong cảnh ở cấp độ làng xã. Chúng 
ta thu thập được một khối lượng thông tin cụ thể và 
chính xác về một chủ đề rất chuyên sâu, về một đề tài 
mà dân làng biết rất rõ. Sau đó chúng ta phải tổng hợp 
các thông tin lẻ tẻ ấy lại với nhau để có được câu trả lời 
cho câu hỏi “phòng giấy” ban đầu. Phương pháp tiến 
hành ở đây là đi từ một câu hỏi tổng quát, chia cắt câu 
hỏi này ra thành nhiều phần nhỏ để đặt nhiều câu hỏi 
cụ thể. Cũng cần nhận xét rằng trong làng, một nông 
dân làm nương rẫy, một nông dân trồng lúa nước, một 
người đốn củi, hoặc một viên chức kiểm lâm có cảm 
nhận về phong cảnh khác nhau. 
Đứng trên mặt xã hội, phong cảnh là nơi tập hợp (hoặc 
đôi khi đối lập) của nhiều cách tư duy, phân loại và sử 
dụng các phần khác nhau của phong cảnh.
Sau đây là một ví dụ về một câu hỏi rất quen thuộc với 
các bạn nghiên cứu về các mạng lưới xã hội ở nông 
thôn. Câu hỏi của nhà nghiên cứu là “Ông Nam tham 
gia các mạng lưới xã hội nào?”. Ở đây tôi nói về những 
tình huống nghiên cứu mà tôi đã quan sát được: các 
nhà nghiên cứu chuyên nghiệp đặt câu hỏi “mạng 
lưới xã hội của anh là gì?”; người dân ở làng hiểu câu 

hỏi đó, nhưng vấn đề là: nhà nghiên cứu định nghĩa 
mạng lưới xã hội khác với cách hiểu của người dân, 
và không có điều tra nào cho phép tìm hiểu ý nghĩa 
của từ “mạng lưới xã hội” đối với dân làng. Điều đó có 
nghĩa là bạn không biết câu hỏi của bạn có nghĩa gì 
đối với dân làng. Họ sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Họ sẽ 
nói về một hệ thống giao thông xe buýt, những người 
thợ mộc cùng làm với họ, về một mạng lưới sản xuất 
hải sản... Nếu bạn ở làng khá lâu và bạn ở cùng gia 
đình người dân, bạn sẽ nhận thấy rằng có một người 
họ hàng của gia đình nơi bạn ở thường xuyên đến làng 
để bán chè cho gia đình này. Bạn hỏi người thông tin 
là tại sao anh ta không nói về người này khi được hỏi 
về mạng lưới xã hội. Câu trả lời có thể là: “nhưng đó 
không phải là mạng lưới bởi đó là anh em họ của tôi!” 
Trường hợp này thường xuyên xảy ra.
Đây là một ví dụ về các câu hỏi nhỏ mà các bạn có 
thể sử dụng khi nghiên cứu về mạng lưới xã hội. Sau 
đó bạn sẽ tập hợp các thông tin này để xây dựng một 
mạng lưới rộng hơn:
- gia đình anh có bao nhiêu người?
- các thành viên trong gia đình anh sống ở đâu? 
- người trong gia đình anh làm những nghề gì? 
- anh có giữ quan hệ với các bạn cùng học ngày 

trước không?
- hàng xóm của anh có giúp anh làm ruộng không?
Các câu hỏi này rất đơn giản và được áp dụng vào các 
trường hợp cụ thể. Chúng ta tìm cách xây dựng một hệ 
thống theo dạng này:

Sơ đồ số 10

Các m ng
quan h

xã h i ông Nam 
tham gia

CôngCông vivi cc

TrTr nngg hh cc

HàngHàng xómxóm

QuyQuy nn ll cc
aa phph ngng

Nhưng trong thực tế, ta thu thập được một loạt các 
thông tin không đầy đủ theo dạng này: 
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Sơ đồ số 11

DI C

TÔN GIÁO
             CÔNG          VI C

Giáo d c

Quy n l c Chính tr r

Gia ình

Hàng xóm

HH trtr
bb nn bèbè

NN cc ngoàingoài

TrTr nngg hh cc

Sau đó chúng ta sẽ tổng hợp một số mảnh thông tin 
và thiết lập quan hệ giữa chúng, với mục đích xây dựng 
lại lôgic xã hội của các tác nhân trên cơ sở các yếu tố 
thu được: 

Sơ đồ số 12

D
I C

TÔN GIÁO

Gia ình 

Quy n l c

Công vi c

Giáo d c

NN cc ngoàingoài

HàngHàng xómxóm

HH trtr
BB nn bèbè

TrTr nngg hh cc

Điều quan trọng là chúng ta có một số yếu tố khác 
nhau và các loại quan hệ khác nhau. Ví dụ, cần biết 
rằng quan hệ giữa những người được phỏng vấn với 
những người làm nghề mộc không giống với những 
quan hệ giữa họ với người họ hàng. Nói rằng hai người 
này có quan hệ là chưa đủ, mà chúng ta còn phải miêu 
tả nội dung của quan hệ này, cấu trúc, thời gian và các 
giới hạn của nó...

Sơ đồ dưới đây thể hiện các loại quan hệ có thể tồn 
tại: 

Sơ đồ số 13

Liên h  chùm ba

Liên h n

Liên h  qua l i (cân b ng)

Liên h  qua l i (không cân b ng)

 Liên h  không chính th c

i l p (không có liên h )

TácTác nngg giángián titi pp

XungXung tt
nn ii bb

Sau khi tập hợp và so sánh các dữ liệu thu được và các 
loại quan hệ quan sát được, chúng ta có thể xây dựng 
lại một sơ đồ mạng lưới khá đầy đủ: 

Sơ đồ số 14

HH trtr
bb nn bèbè

QUY N
L C

GIA ÌNH

Công
vi c

Giáo d c

     DI C

Tôn giáo

Hàng xóm

NN cc ngoàingoài

TrTr nngg

Giữa sơ đồ này (số 14) tổng hợp tất cả các yếu tố và 
các quan hệ với sơ đồ số 11 thể hiện các thông tin lẻ 
tẻ còn cần được tổng hợp lại, các bạn có thể nhận xét 
các điểm khác nhau quan trọng nào?

Hoàng Xuân Trường
Sơ đồ số 14 được tổ chức rõ ràng hơn, các phần đã 
có vị trí. 

Lê Hồ Phong Linh
Ban đầu các thông tin rải rác và không đầy đủ, nhưng 
sau khi được xử lý, tất cả các thông tin này đều được 
tổng hợp lại và tổ chức một cách rõ ràng.

[Christian Culas]
Sơ đồ đầu tiên (số 11) có thể được coi là một bức ảnh 
của những gì thu được, giống như các dữ liệu mộc. 
Trên bức ảnh này còn thiếu nhiều thông tin, có lỗ hổng 
khắp nơi. Trong sơ đồ (số 14), các lỗ hổng đã biến 
mất. Sơ đồ cuối cùng này thể hiện cái mà chúng ta có 
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thể đọc được trong một bài tạp chí, một bản báo cáo 
về dự án, hoặc trong một cuốn sách nghiên cứu. Nhà 
nghiên cứu thường ít khi nói về các yếu tố còn thiếu, 
mặc dù chúng hoàn toàn thuộc công việc nghiên cứu. 
Hiện nay chuẩn mực trong giới khoa học là không 
được nói, hoặc nói rất ít về những dữ liệu còn thiếu. Sự 
im lặng về các thiếu hụt này là một thoả thuận ngầm, 
nhưng nó đặt ra nhiều vấn đề về mặt khoa học luận.

[Olivier Tessier]
Nghiên cứu toàn bộ, nghĩa là mong muốn xem xét hết 
mọi khía cạnh của một đối tượng nghiên cứu, là một 
ảo tưởng. Ngược lại, nhiều quy trình cho phép bổ sung 
một cách khoa học một số điểm còn thiếu hoặc các 
vùng còn nằm trong bóng tối. Phương pháp đầu tiên là 
phương pháp diễn dịch: nếu trong 5 trường hợp khác 
nhau, những người được hỏi đều trả lời giống nhau, thì 
tôi có thể cho rằng nếu tôi thiếu trường hợp thứ 6 thì kết 
quả có nhiều khả năng giống như các trường hợp kia. 
Phương pháp thứ hai là sử dụng các nghiên cứu khoa 
học. Kết quả do các tác giả khác nghiên cứu cùng một 
đề tài ở các quốc gia khác hoặc trong các trường hợp 
khác sẽ giúp chúng ta điền những chỗ trống, không 
hẳn bằng cách đưa ra các kết luận cuối cùng, nhưng 
dưới dạng giả thuyết hoặc kết luận có điều kiện. Nhưng 
khi dùng phương pháp diễn dịch hoặc ngoại suy, chúng 
ta cần có thái độ trung thực trong khoa học bằng cách 
trích dẫn rõ ràng nguồn tài liệu sử dụng, có nghĩa là 
thông tin sử dụng không phải là thông tin trực tiếp.

[Christian Culas]
Sơ đồ số 15 cho phép hình dung rõ hơn về cái mà 
chúng ta có thể coi như kết quả nghiên cứu cuối cùng: 
vẫn còn một số điểm thiếu hụt, một số khoảng trống 
song chúng có thể nhận thấy được, bởi tác giả thông 
báo cho người đọc giới hạn và khó khăn gặp phải 
trong việc thu thập các dữ liệu chuyên biệt này. Trình 
bày giới hạn của nghiên cứu cũng là một yếu tố của 
đặc trưng khoa học của nghiên cứu đó.

Sơ đồ số 15

HH trtr  b b nn
bèbè

Quy n l c

GIA ÌNH

CÔNG
VI C

  Giáo d c

DI C

Tôn giáo

Hàng xóm

NN cc ngoàingoài

TrTr nngg hh cc

[Christian Culas]
Bây giờ chúng ta hãy bàn về việc tổ chức công việc 
của các bạn ở làng và đặc biệt là việc hình thành các 
nhóm theo bốn hướng nghiên cứu đã được xác định.

[Olivier Tessier]
Bốn hướng nghiên cứu tương ứng với bốn nhóm 
nghiên cứu.
Để đáp ứng đề nghị của chính quyền địa phương, 
chúng tôi đã thực hiện việc chia nhóm. Chúng tôi cũng 
không muốn để những người đã làm việc cùng nhau 
lại ở cùng một nhóm. Chúng tôi cho rằng sẽ rất thú vị 
khi các nhà nghiên cứu đến từ các bộ môn khác nhau 
cùng làm việc trong một nhóm. Cuối cùng, chúng 
tôi cũng quyết định xếp vào mỗi nhóm một sinh viên 
người Pháp.
Chúng tôi đã phát cho các bạn một tài liệu – do chính 
quyền địa phương yêu cầu – trong đó có danh sách 
các lãnh đạo xã và số gia đình mà chúng ta muốn gặp, 
các chủ đề mà chúng ta muốn đề cập, cũng như lịch 
hàng ngày các buổi gặp theo các nhóm, và danh sách 
các tài liệu chính thức mà chúng ta muốn tham khảo. 
Chúng ta ở trong trường hợp “hạn chế” của sơ đồ số 1 
trình bày về phương pháp hệ vấn đề áp dụng cho điều 
tra điền dã. Về phương diện thực hành, mỗi nhóm sẽ 
được chia ra làm hai nhóm nhỏ hai người. Không nên 
có quá nhiều người đến một gia đình chưa quen biết 
và nếu chia như vậy chúng ta có thể có nhiều cuộc 
gặp khác nhau.
Cho đến giờ chúng ta đã tiến hành như một cuộc 
điều tra điền dã cổ điển. Chúng ta đã bước vào phần 
nghiên cứu. Trước hết, chúng ta sẽ gặp chính quyền 
địa phương, sau đó thứ tư và thứ năm chúng ta sẽ đi 
gặp các gia đình. Thứ sáu chúng ta sẽ rời làng. 

Hoàng Xuân Trường
Về các tài liệu chính thức, một người phụ trách thu thập 
các tài liệu này thì có hơn không?

[Olivier Tessier]
Chúng ta sẽ chia việc này cho từng nhóm. Ví dụ, nhóm 
1 nghiên cứu quan hệ họ hàng sẽ quan tâm đến hộ 
khẩu. Nhóm thứ 2 nghiên cứu về các hoạt động thương 
mại sẽ quan tâm đến sổ đăng ký thương mại. Vấn đề 
là cần phải xin phép tham khảo trước một số lượng tài 
liệu nhất định, nhưng chính chúng ta là người quyết 
định ngay từ bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng chúng 
như thế nào và do đó chúng ta muốn tìm thêm tài liệu 
bổ sung nào.
Mỗi nhóm sẽ họp để xây dựng một số giả thuyết ban 
đầu, sau đó chuẩn bị một sườn câu hỏi phỏng vấn 
đầu tiên.

Lớp học đi điều tra điền dã ba ngày 
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Ngày thứ năm, thứ sáu 18.07
Từ điền dã trở về: sản xuất và tổ chức 
dữ liệu, hiệu chỉnh phương pháp và 
“feedback”

Tổ chức, lựa chọn, phát triển dữ liệu: hình thành 
các “hướng xuyên suốt” trên cơ sở điều tra tập thể 

[Olivier Tessier]
Mỗi nhóm trình bày trong vòng 30 phút (tính cả thời 
gian dịch). Christian sẽ ra hiệu để báo cho các bạn biết 
rằng chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ. Đó cũng là nguyên 
tắc thường được áp dụng trong các hội thảo khoa học 
khi chủ tịch tiểu ban (chairman) ra hiệu cho báo cáo 
viên là anh ta sắp hết giờ. 

Bốn nhóm trình bày các kết quả nghiên cứu (xem 
Phụ lục)

[Olivier Tessier]
Xin cám ơn các bạn. Tôi chỉ muốn bình luận ngắn gọn 
về nội dung trình bày của các bạn.
Tôi rất ấn tượng khi nghe các bạn trình bày một cách 
có chất lượng về hình thức cũng như nội dung. Nếu có 
người bên ngoài đến nghe các bạn, họ sẽ không thể 
tưởng tượng nổi là các bạn đã thực hiện công việc này 
chỉ trong 3 ngày đi điền dã và trong tổng số 4 ngày 
nếu tính cả thời gian ở lớp học ! Điểm thứ hai đáng ghi 
nhận là tôi cho rằng các bạn đã cố gắng đưa vào phần 
trình bày này các yếu tố của phương pháp tiến hành 
mà chúng tôi đã đề xuất. Các bạn đã trải qua mọi giai 
đoạn, mặc dù mọi việc thường được tiến hành trong 
một thời gian dài hơn. 
Ngược lại, không nhóm nào nói đến việc trưng dụng khu 
đất 30 ha và động thái nội tại của làng Đèn Thõng xung 
quanh vấn đề này1. Điều này rõ ràng không liên quan 
đến nhóm 1 nghiên cứu về họ hàng vì đề tài này không 
cho phép nói đến điều đó. Nhưng ngược lại, đó là một 
yếu tố trung tâm trong các hướng nghiên cứu về sự phát 
triển các hoạt động phi nông nghiệp và ảnh hưởng của 
du lịch đối với đời sống của dân địa phương. 
Còn có một khía cạnh khác làm tôi quan tâm: đó là 
việc quản lý các hoạt động du lịch lại được giao cho 
huyện, mà không phải là xã, và do đó dân làng có rất 
ít thông tin. Những ý kiến của họ tỏ rõ sự lo lắng. Vấn 
đề này rất quan trọng nhưng không được thể hiện một 
cách rõ ràng trong các báo cáo sáng nay.
Về nhóm 2 tôi có nhận xét sau đây. Trong cách trình 
bày của các bạn, chúng tôi không thấy rõ rằng đề tài 
là quá trình chuyển đổi từ các hoạt động nông nghiệp 

sang ngoài - nông nghiệp (extra-agricole). Nhưng 
chúng tôi nhận thấy một bảng xếp loại các hệ thống 
nông nghiệp mới: tăng cường trồng trọt, trồng cây 
thuốc.

[Christian Culas]
Tôi sẽ trình bày các hướng nghiên cứu xuyên suốt tập 
hợp các hướng nghiên cứu của các bạn xung quanh 
ba chủ đề.
Trên thực địa, các nhóm đã trao đổi với nhau rất nhiều. 
Trên cơ sở đó các bạn đã có ý niệm khá rõ về các câu 
hỏi được đặt ra và các kết quả đạt được. Theo các bạn 
thì đâu là vấn đề cốt lõi ở xã này? 
Trong sơ đồ số 1 “Phương pháp tiến hành: từ hệ vấn 
đề đến thực địa”, phần “hướng xuyên suốt” cho phép 
thiết lập các quan hệ giữa các hướng nghiên cứu được 
tạo ra như những công cụ nghiên cứu. Một “hướng 
xuyên suốt” có hai đặc trưng chính. Thứ nhất đó là một 
chủ đề cho phép liên hệ ba hoặc bốn hướng nghiên 
cứu khác nhau; thứ hai, khi nghiên cứu hướng xuyên 
suốt này, chúng ta bước vào những hệ vấn đề đến 
trực tiếp từ thực địa. Tôi muốn chúng ta cùng thử xác 
định một hay hai hướng xuyên suốt trên cơ sở điền dã 
vừa rồi.
Các bạn có thấy chủ đề nào xuất hiện trên thực địa 
nhưng lại không có trong chương trình không? Theo 
các bạn thì đâu là vấn đề chủ yếu trong làng này? 

Vũ Thu Hà
Theo tôi ở đây có hai vấn đề lớn: vấn đề dự án phát triển 
du lịch chưa được giải quyết và vấn đề các nhóm xã hội 
sẽ được hưởng kết quả của dự án này và các nhóm sẽ 
không được hưởng.

[Christian Culas]
Đây thực sự là các vấn đề xuyên suốt. Không biết các 
bạn có nhớ khi chúng ta đến gặp chính quyền lần đầu 
tiên, người phụ trách văn hoá xã đã nói gián tiếp về 
điều này: có một dự án đang được tiến hành và kinh 
phí được rót về huyện và huyện chuyển 15 % cho xã. 
Điều rất lý thú là dù không ai hỏi song ông ta nói ngay 
rằng “tất cả dân làng đều hài lòng với dự án này”. Khi 
một quan chức nói như vậy thì chúng ta cần tự hỏi tại 
sao. Chắc chắn là có một vấn đề ở đằng sau đó, và 
chúng ta phải tìm hiểu xem đó là gì và các quan điểm 
khác nhau về vấn đề đó. Nhiều lần chúng ta đã nghe 
nói rằng dân làng bị lấy đi mất 3 hoặc 4 sào. Họ nói 
rằng “Người ta lấy đất của chúng tôi mà không ai biết 
dự án này sẽ ra sao.” Ở đây chúng ta ở cấp độ phân 
tích diễn ngôn. Khi một người có trách nhiệm thông 
báo rằng “mọi việc đều tốt đẹp” và dân làng nói rằng 
“chúng tôi không hiểu dự án này có mục đích gì” thì rõ 
ràng là có vấn đề.

1  Xem các bản báo cáo trong phần phụ lục. [BT]
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Điều đáng ngạc nhiên là trong báo cáo của các bạn 
không ai nói đến vấn đề đất được mua và tương lai 
không ổn định của người dân. Ở đây cần phải đặt 4 
câu hỏi: 
- “Ở đâu?” Dự án này sẽ được tiến hành ở đâu? Câu 

hỏi này có liên quan đến địa điểm cũng như diện 
tích dự án. Điều lý tưởng là có một bản đồ của xã 
hoặc của làng để có thể xác định giới hạn. Ví dụ 
chúng ta đã thấy rằng dự án liên quan đến đất 
ruộng, nhưng cũng có đến 100 gia đình sẽ phải 
chuyển nhà đi nơi khác ; 

-  “Khi nào?” Dự án được tiến hành một cách khá 
nhanh chóng nhưng người làng vẫn trong tình 
trạng chờ đợi, họ không biết điều gì sẽ xảy ra trong 
sáu tháng, trong một năm, bởi lịch quy hoạch đất 
đai không được thông báo cho dân làng và đó là 
một nguồn gây ra lo lắng;

-  “Ai?” Ai đã đặt hàng và ai là người nhận dự án này? 
Chắc các bạn nhớ rằng một trong những vấn đề 
dân làng đưa ra là trong làng và trong xã không ai 
được thông báo về điều này. Như vậy huyện, hoặc 
tỉnh quản lý dự án một cách độc đoán và thông tin 
không đến được xã và làng (tất cả những điều này 
còn cần được kiểm tra);

-  “Như thế nào?” Đây có phải là một quá trình theo 
kiểu thương lượng, với các điều tra dài hạn và được 
chuẩn bị; hay là một quy trình quyết định top-down 
trong đó các quyết định được đưa từ trên xuống.

Chúng ta hãy tập trung tìm hiểu câu hỏi về “ai”. Đối 
với bất kỳ một vấn đề nào, chúng ta cũng cần lên một 
danh sách toàn bộ các nhân vật chủ chốt của vấn đề 
và vị trí của họ. Khi bàn về các công cụ “phổ cập” của 
việc điều tra, chúng ta đã nói đến việc nhận định các 
nhân vật chủ chốt hoặc nhóm chủ chốt – như nông 
dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, hoặc người phụ 
trách đền. Như vậy, các bạn sẽ có được một ý tưởng 
chung về vấn đề. Cần phải thận trọng đối với các 
nhóm được xếp loại trước. Ví dụ nếu các bạn chọn 
nhóm nông dân hoặc nhóm buôn bán chẳng hạn, họ 
có thể tỏ ra là một nhóm thuần nhất, nhưng trên thực 
tế khi đi điền dã, ta thấy rằng ở trong nhóm nông dân 
có các vị trí và lợi ích rất khác nhau. Có những người 
chỉ làm ruộng nước và trồng cây ăn quả trên đồi hoặc 
rau ở vườn, nhưng có người còn chăn nuôi thêm, hoặc 
có những người có hoạt động liên quan đến du lịch 
của địa phương. Vì vậy phải tránh sử dụng một cách 
máy móc các nhóm xã hội chung chung như nông 
dân, buôn bán, người có trách nhiệm ở địa phương; 
đó là các thuật ngữ có thể không thích hợp với vấn đề 
được nghiên cứu. Ví dụ khi đi điền dã, sau vài ngày 
điều tra, các bạn sẽ thấy rằng giữa nhóm nông dân 
và nhóm buôn bán có những điểm chung. Tôi khuyên 

các bạn đọc về “nhóm chiến lược” được nói đến trong 
bài viết của Olivier de Sardan “Un canevas d’enquête 
collective multi-site: ECRIS1”. Các nhóm chiến lược có 
nghĩa là những người nhóm họp lại với nhau để bảo 
vệ một số lợi ích cụ thể. Đó không phải là một nhóm 
có tổ chức hoặc thành một thể chế, mặt khác các 
nhóm đó thường được hình thành một cách không 
thường xuyên.
Trong hướng xuyên suốt là vấn đề thành lập và quy 
hoạch một địa điểm du lịch trong làng, tôi sẽ đi từ một 
góc phân tích đặc biệt: chuẩn mực và những thách thức 
xung quanh chuẩn mực. Các bạn đều biết rằng năm 
1998 có nhiều luật được thông qua về “dân chủ cơ sở”. 
Tôi nghĩ rằng các bạn đều biết qua nội dung của các 
văn bản này. Chúng ta có thể nói rằng một trong những 
khía cạnh của chúng là các nhà chức trách huyện và 
tỉnh cam kết sẽ cố gắng để điều tra và thu thập thông 
tin ở cấp độ thấp hơn là làng và xã. Văn bản nói rất rõ 
rằng các nhà chức trách cấp cao hơn tìm cách có được 
phản ứng (feed-back), về những điều diễn ra ở cơ sở 
và hậu quả của hành động và chính sách của họ. Theo 
các luật này thì điều quan trọng là các quyết định phải 
được thông qua ở cơ sở và có một quá trình thương 
lượng. Các luật về dân chủ cơ sở này đã được phổ biến 
một cách rộng rãi, ở trong và ngoài nước, đến các tổ 
chức thế giới như Liên hợp quốc, Ngân hàng quốc tế... 
Các luật này có hiệu lực như các chuẩn mực lý thuyết. 
Trong trường hợp của chúng ta, dân làng nhận thấy các 
nhà chức trách có cách ứng xử mâu thuẫn với chuẩn 
mực lý thuyết do chính họ đưa ra. Sự đối chiếu giữa 
hai chuẩn mực này, chuẩn mực lý thuyết và chuẩn mực 
thực hành, chắc chắn sẽ tạo ra căng thẳng và xung đột. 
Đó là một đề tài nghiên cứu trong tương lai.

[Olivier Tessier]
Về lý thuyết thì người nông dân tham dự vào dự án, 
nhưng trên thực tế thì như thế nào?

[Christian Culas]
Trên thực tế, “chuẩn mực thực hành” được tuân theo 
là một quyết định theo kiểu top-down được đưa từ trên 
xuống và áp đặt cho cơ sở. Ở đây các bạn thấy rằng 
từ một xuất phát điểm có vẻ như địa phương và không 
được các bạn chú ý tới, chúng ta có thể đi tới một cấp 
độ rộng hơn nhiều. Chúng ta quan sát được hai chuẩn 
mực được đối chiếu với nhau và đi vào xung đột. Nếu 
chúng ta muốn làm việc lâu dài thì cần nghiên cứu quá 
trình giải quyết xung đột này.
Các bạn có thể cho tôi một số ví dụ, trong đó các 
chuẩn mực bị vi phạm và có thể sau đó trong làng có 
một số thay đổi?

1  Bài đọc ở cuối phần này. [BT]
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Bùi Thị Hạnh
Bản thông tư về dân chủ cơ sở đã được thông báo rộng 
rãi và việc lấy đất trưng dụng diễn ra một cách khá đặc 
biệt. Huyện gửi đề nghị về xã để tập hợp dân làng và 
dân làng được phát phiếu để ghi diện tích đất của họ. 
Người dân không biết rằng đó là để trưng dụng đất. 
Trong phiếu này chỉ có một phần nhỏ viết trong ngoặc 
về quy hoạch du lịch và “nói qua đến” việc dân làng có 
thể nhận được một phần tiền đền bù.

[Christian Culas]
Trong quá trình điều tra, các bạn có thấy trường hợp 
nào hoặc cách ứng xử nào khác với chuẩn mực không? 
Các bạn hãy thử phát hiện ra những cách ứng xử vượt 
ra ngoài hoặc vi phạm chuẩn mực.

Emmanuel Pannier
Có thể lấy ví dụ ở ngoài làng này không? 

[Christian Culas]
Tất nhiên, nếu chúng giúp làm sáng tỏ trường 
hợp này.

Emmanuel Pannier
Khi một đôi vợ chồng vừa cưới và người chồng đến ở 
làng của vợ bởi có việc làm chẳng hạn, người ta nói 
rằng anh ta “ở rể” vì gia đình vợ không có con trai. 

[Olivier Tessier]
Đúng vậy, ở Việt Nam, chuẩn mực là cư trú bên 
chồng, có nghĩa là người vợ mới cưới về ở nhà 
chồng, nhưng quy luật này vẫn cho phép một số 
ngoại lệ. Chúng ta ở trong vùng trung gian giữa 
chuẩn mực và vùng ngoại biên. 
Nhóm nghiên cứu họ hàng, các bạn thấy có cấu trúc 
nào, hoặc những giải thích về họ hàng nào vượt ra 
ngoài chuẩn mực thông thường không?

Chu Hải Vân
Trong xã hội người Kinh, mặc dù có thể ít tuổi hơn, 
con của anh trai vẫn là “anh” đối với con của em trai. 
Trong khi đó thì đối với người Sán Dìu thì ai sinh trước 
là “anh” và điều này không chịu ảnh hưởng quan hệ 
của cha mẹ. 

[Christian Culas]
Đó là hai chuẩn mực khác nhau.

[Olivier Tessier]
Điều đáng nói là khi có hai hành động thực hành, có 
cơ sở là hai chuẩn mực, đối lập với nhau thì có hai khả 
năng: cấm đoán và xung đột. Như vậy người ta sửa 
đổi chuẩn mực và để có thể tiếp tục sinh sống, người 
ta sẽ buộc phải chấp nhận những thay đổi từng bước, 
chịu chấp nhận thiệt thòi, chịu thay đổi một số điểm, 
để dung hòa dần và tránh bùng nổ thỏa thuận xã hội, 

mà ta có thể gọi một cách thận trọng là “khế ước xã 
hội”. Sự sửa đổi chuẩn mực là một hiện tượng thường 
được quan sát khi đi điền dã.

[Christian Culas]
Không nên nghĩ rằng chuẩn mực là một giới hạn bất 
biến. Chuẩn mực luôn trong một quá trình xây dựng. 

[Olivier Tessier]
Ở làng này không có trường hợp này, nhưng tôi đã 
gặp những trường hợp đặc biệt của các phụ nữ không 
chồng mà có con, những người có con ngoài hôn thú 
hoặc không có người nhận làm bố, và do đó không có 
chồng. Ở đây, chúng ta có trường hợp vi phạm chuẩn 
mực hoàn toàn. Trong trường hợp này, ta có thể nhận 
định hai phản ứng có thể xảy ra của xã hội địa phương: 
hoặc là khai trừ khỏi nhóm, và đôi khi đó là một sự tự 
khai trừ (người phụ nữ bỏ làng ra đi và gia đình không có 
tin tức gì nữa), hoặc là gia đình cho con gái cùng cháu ở 
trong nhà nhưng bắt phải “trả giá” cho việc vi phạm này 
bằng những câu chê trách, xúc phạm, thiếu tôn trọng. 
Phản ứng của các tác nhân có nhiều dạng. Ở Pháp 
cách đây 40 năm các trường hợp như vậy (gọi là “filles-
mères”) cũng bị phê phán rất nhiều; nhưng bây giờ tình 
huống này đã được đưa vào chuẩn mực và người ta nói 
một cách hoàn toàn bình thường về các gia đình một 
cha hoặc mẹ, có nghĩa là một người mẹ hoặc bố sống 
với con, đó là một thuật ngữ chung dùng cho một loạt 
các trường hợp gia đình rất khác nhau.

[Christian Culas]
Các bạn có các ví dụ nào khác về việc vi phạm chuẩn 
mực trong các tình huống khác thuộc về kinh tế hay 
tôn giáo không? Nói chung, rất nhiều đổi mới liên quan 
đến các vi phạm chuẩn mực. Thông thường ta có thể 
thấy được những sự tiến triển đó trong tình huống 
xung đột, căng thẳng, hoặc khi có những điều mới 
xuất hiện và được chấp nhận thông qua việc vi phạm 
một phần chuẩn mực. 

Remi Bour
Chúng ta có nhiều ví dụ về chuẩn mực gia đình, hôn 
nhân, nhưng anh có thể cho một ví dụ khác về lĩnh vực 
kinh tế - xã hội không? Tôi có cảm giác là ngoài phạm 
vi gia đình mọi việc trở nên phức tạp hơn nhiều.

[Christian Culas]
Trước khi có chính sách Đổi Mới (1986), kinh tế tư nhân 
không được công nhận ở Việt Nam. Tuy nhiên, sự tồn 
tại của nền kinh tế này đã cho phép dân chúng sống 
được. Có những người buôn bán hoàn toàn bất hợp 
pháp ở cấp độ quốc tế và đôi khi kiếm rất nhiều tiền 
như rượu, thuốc lá, hoặc đồ điện. Chúng ta có thể nói 
rằng Đổi Mới là một cách hợp pháp hoá các hành vi 
bất hợp pháp. Cũng giống vậy, tất cả mọi người đều 
biết rằng nông dân bán rau, hoa quả, gà vịt một cách 
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bất hợp pháp không có giấy phép, nhưng điều đó nằm 
trong phạm vi hệ thống xã hội, bởi chúng cho phép 
mọi người sinh tồn.

Emmanuel Pannier
Dân làng thường nói với chúng tôi rằng họ phải đi làm 
ở ngoài vì ở đây không có gì có thể kiếm ra tiền. Nhưng 
khi chúng tôi đến thăm ngôi nhà to nhất làng để tìm hiểu 
tại sao hộ này lại có thể giàu hơn hàng xóm thì chủ hộ, là 
một người trẻ tuổi, giải thích rằng anh ta không đi tìm việc 
ở ngoài làng mà tiền anh ta kiếm được là do các hoạt 
động ở địa phương, tức là cho thuê bát đĩa trong các dịp 
lễ hội, đám cưới. Đây là một ví dụ cho thấy có sự lệch 
giữa một diễn ngôn chuẩn mực (dân làng phải di cư để 
kiếm sống) và một hành vi cụ thể (có người có thể tạo ra 
nguồn thu nhập khá lớn ở địa phương).

Ngày thứ sáu, thứ bảy 19.7
Kỹ thuật phỏng vấn: tư vấn và lời khuyên

[Olivier Tessier]
Trong tuần này, quan sát tham dự là yếu tố trung tâm 
của phương pháp tiến hành điều tra điền dã của chúng 
ta. Tôi đã cố gắng quan sát và ghi chép cách các bạn 
thực hiện phỏng vấn. Tất nhiên ở đây không có nghĩa 
là cho điểm tốt hay xấu mà chỉ là để chia sẻ với các bạn 
một số cảm tưởng và đưa ra một số lời khuyên, nhắc lại 
một số điều có thể sẽ có ích cho các bạn khi các bạn 
tiến hành điều tra điền dã.

Các điểm cần trình bày ở đầu buổi phỏng vấn 
Sau đây là một số điểm cần ghi nhớ:
- tự giới thiệu mình: với tư cách cá nhân và khung thể 

chế của nghiên cứu;
- thu thập thông tin chung về gia đình: hộ có bao 

nhiêu người, công việc của chồng hay của vợ trong 
làng hay xã, tuổi, trình độ học vấn của các thành 
viên trong gia đình, địa vị chính thức ở cấp độ làng 
(như hội, Mặt trận Tổ quốc, Đảng) hoặc xã, con cái 
đang đi học, đã có gia đình (nơi cư trú hiện thời, 
nguồn gốc của người vợ, nghề nghiệp, có hay về 
làng không);

- tìm hiểu xem đó có phải là một hộ gia đình đơn giản 
hay một hộ gia đình phức tạp: có nghĩa là có một 
gia đình hay hai gia đình cùng sống một nhà, và họ 
ăn chung hay ăn riêng;

- tìm hiểu sơ qua lịch sử gia đình: làng gốc (quê gốc), 
vì sao và thời điểm đến làng. Ở làng nơi chúng ta đi 
điền dã, đây là một đề tài rất lý thú bởi rất nhiều hộ 
người Kinh đã đến đây vào những năm 1960 trong 
khuôn khổ phong trào xây dựng các “vùng kinh 
tế mới”;

- quan sát cảnh quan, nhà cửa. Đó không phải là 
một kỹ thuật lúc nào cũng mang lại kết quả, nhưng 
các quan sát này sẽ cho bạn các chỉ dẫn về mức 
độ kinh tế của gia đình: kiểu nhà, các đồ điện gia 
dụng, số xe máy... Tôi còn nhớ một gia đình nói đi 
nói lại rằng họ rất nghèo nhưng trong nhà có một 
vô tuyến to và một tủ lạnh...

Các thông tin này sẽ rất cần thiết để đặt các phỏng vấn 
và hộ gia đình vào bối cảnh cụ thể.

Ghi dữ liệu thu được: hai cấp độ 
Các máy ghi âm hiện nay cho phép ghi chép đầy đủ. 
Đối với thời tôi đi điền dã cách đây mấy năm thì đây là 
cả một “cuộc cách mạng”! Máy ghi âm cho phép chúng 
ta được tự do hơn trong khi thực hành và ghi chép trong 
sổ. Việc ghi chép có thể được đơn giản hoá rất nhiều. 
Bạn có thể chỉ ghi chép những điểm quan trọng nhất 
và do đó bạn đối mặt trực tiếp hơn với người bạn đang 
phỏng vấn, thiết lập một hình thức trao đổi gần với một 
cuộc nói chuyện thường ngày. Cần quan tâm đến người 
bạn phỏng vấn. Không có gì khó chịu hơn với người 
trả lời các câu hỏi của các bạn là việc thấy hai cái đầu 
liên tục cắm cúi viết! Bạn tham gia nói chuyện sẽ giúp 
người được phỏng vấn tiếp tục nói và phát triển ý tưởng. 
Dần dần, khi bạn đã có kinh nghiệm hơn, đây sẽ là cấp 
độ xử lý thông tin đầu tiên. Không phải lúc nào chúng 
ta cũng cần đến toàn bộ các thông tin được ghi âm: 
loại ghi chép này cho phép lựa chọn những điểm quan 
trọng nhất và các con số chính. Khi phân tích dữ liệu, 
chúng ta sẽ có thể nghe lại ghi âm và thực hiện cái gọi 
là đi đi về về có lựa chọn giữa ghi chép trong sổ và ghi 
âm tuỳ theo nhu cầu.

Sườn câu hỏi
Trong loại phỏng vấn mà chúng ta đã áp dụng ở đây, 
sườn câu hỏi không phải là một danh sách các câu hỏi 
nhất định cần được đặt ra, mà đó chỉ là một cách ghi 
nhớ. Cần giữ khoảng cách đối với bảng câu hỏi.
Khi người được phỏng vấn đi vào một vấn đề bạn 
quan tâm, quan trọng là cần phải đi theo vấn đề đó, 
cố gắng đi tới cùng, cho dù điều đó có nghĩa là bạn 
sẽ không thể nói đến tất cả các đề tài hoặc đặt tất 
cả các câu hỏi trong danh sách. Điều quan trọng là 
phải biết xếp thứ bậc, có nghĩa là biết tầm quan trọng 
của mỗi câu hỏi mà bạn muốn đặt ra. Nếu như đối 
với một số chủ đề có liên quan hoặc chủ đề phụ, bạn 
có thể bằng lòng với các câu trả lời chung chung và 
đôi khi nước đôi, thì ngược lại, đối với các câu hỏi ở 
trung tâm hệ vấn đề của bạn, nhất thiết phải tiếp tục 
phỏng vấn cho đến khi bạn hiểu và có cái nhìn tổng 
thể về vấn đề. Có một kỹ thuật được gọi là “hình tam 
giác” cho phép đi sâu hơn về một vấn đề nào đó. 
Cần đặt nhiều câu hỏi khác nhau nhưng có cùng một 
chủ đề, để có thể tập hợp và phân tích những điều 
người phỏng vấn nói.
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Cuối cùng, cần tìm cách có thông tin chính xác hơn 
về các phạm trù lớn được nêu ra. Chúng ta không thể 
bằng lòng với câu trả lời kiểu “tôi là nông dân”. Đó chỉ 
là cấp độ đặc trưng đầu tiên: trên cơ sở này, các câu 
hỏi đặt ra sẽ có mục đích tìm hiểu rõ hơn về diện tích 
ruộng, số người làm ruộng, thực hiện di cư tạm thời, 
các hệ thống hỗn hợp trong đó vừa có hoạt động nông 
nghiệp và ngoài nông nghiệp... Mục đích ở đây là tìm 
hiểu sự đa dạng và phức hợp của các tình huống và 
các phối hợp có thể tồn tại nhằm đưa ra một bảng xếp 
loại với các nhóm và các tiểu nhóm cho phép phản 
ánh chính xác nhất thực tế điền dã.

Chuyển từ câu hỏi của nhà nghiên cứu sang câu hỏi 
đặt ra cho người nông dân 
Tôi thấy các bạn gặp khó khăn khi chuyển từ câu hỏi 
của nhà nghiên cứu sang câu hỏi cần đặt ra cho người 
nông dân. Câu hỏi kiểu: “Ông có nghĩ phát triển du 
lịch sẽ làm gia tăng các tệ nạn xã hội không?” là đặc 
trưng cho một câu hỏi của nhà nghiên cứu. Cho dù 
câu trả lời có thế nào đi chăng nữa thì khi chưa được 
xử lý nó không thể được coi là một câu trả lời hợp lệ, 
đơn giản là bởi vì trong câu hỏi này có những phạm trù 
khái niệm và tư tưởng mà bạn không thể biết được liệu 
người được phỏng vấn có hiểu giống bạn hay không.
Bạn sẽ phải chia câu hỏi tổng quát này ra làm nhiều 
câu hỏi đơn giản và cụ thể mà bạn cho rằng người 
được phỏng vấn có thể hiểu một cách dễ dàng và 
chính xác. Sau đó công việc của bạn là tập hợp và so 
sánh các yếu tố thu được từ các câu trả lời cho các câu 
hỏi đơn giản này để xây dựng lại lôgic tư duy của người 
được phỏng vấn và qua đó trả lời câu hỏi “phòng giấy” 
ban đầu của bạn. 

Thái độ khi phỏng vấn 
Lý tưởng là phải thiết lập được một hình thức nói chuyện 
hoặc tranh luận mà trong đó sự khác biệt về địa vị xã 
hội giữa nhà nghiên cứu và người được phỏng vấn là 
nhỏ nhất (bởi nó không bao giờ mất đi hẳn). Mục đích 
ở đây là thiết lập được một quan hệ tin tưởng, phá vỡ 
quan hệ một chiều trong đó nhà nghiên cứu là người 
đến lấy thông tin và dữ liệu. Để có được một quan hệ 
qua lại, ta có thể nói đùa với người được phỏng vấn. Ta 
có thể tỏ ra đồng tình hoặc thông cảm với các ý kiến 
được người này đưa ra bằng cách nói: “đúng vậy”, “đó 
là sự thật”, “anh hoàn toàn có lý, tôi cũng thế, tôi không 
bao giờ có thể chấp nhận điều này!”. Có nghĩa là ở đây 
chúng ta phát biểu ý kiến theo người được phỏng vấn 
để động viên anh ta tiếp tục nói. Chúng ta cũng có thể 
thử làm đảo ngược dòng thông tin và chấp nhận trả 
lời câu hỏi của người được phỏng vấn. Vào cuối buổi 
phỏng vấn, cần tránh đứng dậy và kết thúc một cách 
đột ngột, điều này khiến người được phỏng vấn thấy 
khó chịu. Điều này cũng có thể có ảnh hưởng xấu đến 
việc có thể gặp lại anh ta. Bạn hãy bỏ ít thời gian để 
uống nước chè với anh ta, nói chuyện và trả lời câu hỏi 
của anh ta.

Giải quyết việc có người ngoài tham gia
Trong một số trường hợp, một người ở bên ngoài – ví dụ 
như một cán bộ xã, hay một người hàng xóm – tham 
gia nói chuyện. Có hai khả năng. Hoặc là bạn cho rằng 
sự can thiệp này có ích vì nó cho phép bạn có thêm số 
lượng thông tin và so sánh các quan điểm khác nhau về 
một vấn đề. Trong trường hợp này nhất thiết cần phải áp 
dụng nguyên tắc xác định lời nói khi ghi chép: ai đã nói 
điều này hay điều kia? Không tuân thủ nguyên tắc này 
sẽ gây ra một sai số quan trọng và việc xử lý thông tin 
sẽ rất khó khăn. Hoặc là bạn cho rằng sự can thiệp này 
là không có lợi và bạn không muốn người này tham gia 
vào cuộc đàm thoại. Trong trường hợp này bạn có thể tế 
nhị đề nghị người này không tham gia nói chuyện bằng 
cách nhắc lại rằng câu hỏi không được đặt ra cho anh 
ta. Cần hoàn toàn tránh hỏi chuyện anh ta vì đó là dấu 
hiệu cho phép anh ta tham gia vào cuộc nói chuyện. 
Nguyên tắc cuối cùng: trong khả năng có thể, các cuộc 
phỏng vấn bao giờ cũng thực hiện ở nhà của người 
được phỏng vấn. Cần tránh đề nghị anh ta đến khách 
sạn hoặc đến một nơi khác do bạn tự chọn. Ở nhà mình, 
người được phỏng vấn ở trong một thế giới quen thuộc, 
bạn là khách của anh ta, anh ta tiếp đón bạn. Quan hệ 
như vậy không thể nào có được ở nơi khác. Ngoài ra, 
khi bạn đến nhà người được phỏng vấn có nghĩa là bạn 
đã đi bước thứ nhất về phía anh ta, về phía một quan hệ 
trao đổi cân bằng. Đó là một số điều mà tôi muốn nói với 
các bạn về các buổi phỏng vấn trong tuần này. 
Khi xem lại sơ đồ lý thuyết ban đầu “Phương pháp 
tiến hành: từ hệ vấn đề đến thực địa”, các bạn có cảm 
tưởng gì sau khi đi điền dã?

Emmanuel Pannier
Tôi chỉ muốn bình luận về một điểm mà theo tôi rất 
quan trọng: đừng quên rằng chúng ta chủ yếu thực 
hiện phỏng vấn, mà đó chỉ là một phần của điều tra 
điền dã, chỉ là một kỹ thuật trong nhiều kỹ thuật khác. 
Ở đây điều tôi cảm thấy thiếu là phần “hòa mình” mà 
theo tôi là hoàn toàn cốt lõi.

Nguyễn Thu Quỳnh
Chúng tôi không có đủ thời gian để thực hiện quan sát 
tham dự và hiểu rõ tình hình hơn, cảm nhận được thực 
địa, biết được câu hỏi nào là câu hỏi cần được đặt ra để 
nắm được bản chất. Trong rất nhiều trường hợp, những 
người được phỏng vấn rất hào hứng và cởi mở, sẵn 
sàng trả lời mọi câu hỏi, nhưng chúng tôi không có đủ 
thời gian để có thể kiểm nghiệm sự đúng đắn của các 
thông tin này. Tôi cũng muốn nói rằng tôi đã học được 
rất nhiều trong mấy ngày đi điền dã này.

Hoàng Xuân Trường
Về cuộc tranh luận về trưng dụng đất, giáo viên đã đề 
nghị chúng tôi đặt mình vào địa vị của người dân và của 
các nhà lãnh đạo. Chúng tôi đã nói chuyện với 30 hộ 
bị mất đất. Nhưng nếu dự án phát triển mang lại lợi ích 
cho 3000 người thì làm thế nào chúng ta có thể dung 



273Điều tra điền dã

hòa lợi ích của ba mươi gia đình này mà vẫn đồng thời 
cho phép xây dựng khu du lịch?

[Olivier Tessier]
Theo tôi, chúng ta hoàn toàn không định đưa ra một 
đánh giá nào cả. Chúng ta không phải là người có thể 
nói rằng dự án này là tốt hay không tốt, điều đó không 
nằm trong công việc nghiên cứu của chúng ta. Chúng 
ta chỉ có một quan điểm lâm sàng, chúng ta quan sát 
một thực tế.

[Christian Culas]
Trong vấn đề các nhóm tác nhân và các nhóm chiến 
lược, để có thể hiểu vấn đề này một cách khoa học và 
nghiêm túc, còn cần phải đến gặp chính quyền huyện 
và tỉnh, phỏng vấn sâu để có thể hiểu các lý do kinh tế 
và xã hội. Chỉ sau khi đã thu thập các quan điểm của 
các tác nhân khác nhau thì người nghiên cứu mới có 
thể có cái nhìn rõ ràng về các thách thức, các hình thức 
tác động, quan hệ giữa một số nhóm, khó khăn trong 
việc truyền thông, hoặc việc thiếu thông tin. 

Hoàng Xuân Trường
Theo tôi, trong mọi cuộc điều tra, mẫu điều tra là rất 
quan trọng.

[Christian Culas]
Tôi hy vọng chúng ta sẽ còn đi điều tra nữa và chúng 
ta sẽ cùng chọn mẫu điều tra.

Hoàng Xuân Trường
Tôi muốn thành thực cám ơn các thầy đã cho phép tôi 
tham gia vào cuộc điều tra này và đã giảng dạy những 
điều rất lý thú. Tôi sẽ cố gắng truyền đạt thông tin về 
những gì tôi học được ở đây cho các đồng nghiệp ở 
viện nghiên cứu của tôi.

[Olivier Tessier]
Nếu trong tương lai các bạn tham gia vào các khóa 
đào tạo kiểu này, các bạn có đề nghị đặc biệt gì về đề 
tài nào, về khía cạnh nào của nghiên cứu thực địa, về 
phương pháp nào?

Trần Anh Đào
Tôi đã đọc rất kỹ cuốn sách do Olivier Tessier và 
Philippe Papin1 chủ biên về làng Việt Nam. Liệu các 
câu hỏi mở được đưa ra trong cuốn sách này có thể 
được sử dụng trong một khóa đào tạo kiểu này với địa 
điểm nghiên cứu là một làng nào đó ở miền Bắc Việt 
Nam hay không? Tôi nghiên cứu về các tín ngưỡng tôn 
giáo, tôi cũng tôi rất quan tâm đến cuốn sách này và 
cách tiếp cận của nó.

Hoàng Xuân Trường
Có ba khía cạnh trong một làng: nông thôn, nông dân 
và nông nghiệp. Có thể gắn bó chúng như thế nào 
trong nghiên cứu làng xã?

Lê Hồ Phong Linh
Rất nhiều vấn đề xã hội đã được đặt ra. Có lẽ là nên 
tập trung vào phương pháp luận và các cơ sở lý thuyết 
để mỗi người đều có thể sử dụng cho nghiên cứu của 
mình về một làng nào đó hoặc một đề tài nào đó. Ví dụ 
đối với tôi thì trong tuần này điều quan trọng nhất là định 
nghĩa các khái niệm để tiếp cận thực địa, để tìm hiểu 
thực tế xã hội, chứ không phải là các thông tin cụ thể 
thu được qua phỏng vấn dân làng.

[Olivier Tessier]
Tôi cũng muốn nói rằng tôi rất vui được chia sẻ và 
cùng làm việc trong tuần này với các bạn. Đối với tôi, 
đó cũng là một phát hiện bởi rất tiếc tôi giảng dạy 
quá ít.

[Christian Culas]
Về phần tôi, tôi hiểu được một nhóm gần hai mươi 
người có thể làm việc được cùng nhau như thế nào. 
Một trong những điều làm tôi rất vui là thấy các bạn 
tích cực tham gia điều tra.

Tích lũy và đánh giá 

Việc tổng hợp này có mục đích sư phạm: nó cho phép 
các học viên lớp học “Điều tra” đi xa hơn nội dung các 
báo cáo của họ nhằm so sánh các công cụ và phương 
pháp được giới thiệu, cũng như các hướng phương 
pháp luận được trình bày trên lớp học và áp dụng chúng 
khi tiến hành điều tra tại làng được nghiên cứu. 
Thời gian có hạn không cho phép chúng tôi nói nhiều 
đến các điểm tích cực, tính nghiêm túc trong công việc 
do bốn nhóm học viên tham gia khóa học tiến hành. 
Chính vì vậy, phần lớn các nhận xét sẽ tập trung vào 
các khó khăn gặp phải trong giai đoạn đi điền dã, khó 
khăn khi áp dụng các nguyên tắc phương pháp luận 
hoặc nhầm lẫn khái niệm; đó là những điểm quan 
trọng cần được cải thiện để tăng chất lượng các dữ liệu 
thu được và tính chặt chẽ trong phân tích.
Các nhận xét sẽ được gộp lại theo chủ đề. Để rõ ràng 
hơn, chúng tôi sẽ trình bày một số trích dẫn lấy từ các 
bản báo cáo, sau đó đưa ra một số ý kiến. 

1   Tessier O. et Papin P. (éd.), 2002, Le Village en Questions, Publication du centre de l’ÉFEO Hanoi, 740 p.

Vài tháng sau khóa học, bốn nhóm đã nộp cho người phụ 
trách khóa học báo cáo về công việc điều tra ở làng (xem 
phụ lục)
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Hạn chế trong điều tra

Hạn chế về thời gian. Đây là vấn đề không thể khắc 
phục được. Vì vậy, cần học cách xây dựng các phương 
thức sản xuất dữ liệu phù hợp với thời gian điều tra. Để 
đạt được điều này, người nghiên cứu không có sẵn 
công thức nào: anh ta là người phải tổ chức thời gian 
mà anh ta có và sửa đổi các phương pháp và công cụ 
điều tra. Điều này có nghĩa là cần xác định và lên kế 
hoạch trước các thao tác thu thập thông tin và xử lý 
thông tin, trong đó có tính đến yếu tố “thời gian được 
sử dụng”. 
Phương pháp và chiến lược điều tra. Về lý do thứ hai 
được nêu ra, cần phải đặt câu hỏi về hai điểm đã được 
ghi nhận: 
a) tại sao Ủy ban nhân dân lại hướng nhóm nghiên 

cứu đến các gia đình được Ủy ban lựa chọn? ; 
b)  liệu việc lựa chọn từ trước này có làm sai kết quả 

điều tra không? Nếu đúng như vậy thì cần phải xác 
định một cách chính xác nhất bản chất và giới hạn 
của yếu tố làm sai kết quả này để có thể xác định 
không gian có hiệu lực của các dữ liệu được sản 
xuất trong những điều kiện này. 

Ngoài ra, khi gặp các hạn chế loại này, người nghiên 
cứu cần đưa ra các chiến lược điều tra để có thể vẫn 
tiếp cận được với nhóm dân cư-mục tiêu, ví dụ như 
bằng cách thương lượng với Ủy ban nhân dân trên cơ 
sở đưa ra các lý do mới, nhưng luôn luôn thận trọng 
không tạo ra căng thẳng trong quan hệ đối với chính 
quyền địa phương (làm cho công việc điều tra càng 

khó khăn hơn). Cuối cùng, cần phải công nhận rằng 
đây là một hạn chế thường gặp trong điều tra điền dã 
ở Việt Nam, và do vậy cần phải ở lâu trên thực địa để 
có thể hiểu biết rõ về môi trường địa phương, cũng như 
các nhà chức trách làng xã.

Nhận xét chung
Phần lớn các học viên đều nhấn mạnh đến một khó 
khăn chung có thể được tóm tắt bằng một câu sau: 
“vì thiếu thời gian, nhiều câu khẳng định không được 
lý giải hoặc không được trình bày đầy đủ”. Trong điều 
kiện này, và để làm việc có hiệu quả hơn, người nghiên 
cứu có kinh nghiệm sẽ xử lý các vấn đề gặp phải và 
coi rằng chúng là các yếu tố cấu thành trong phương 
pháp tiến hành của mình. Để có thể làm được điều này, 
chúng ta có thể nhắc lại một vài bước cần thiết: 
a)  nhận định các hạn chế sẽ gặp phải trong điều tra 

(thời gian, điều kiện tiếp cận thực địa, điều kiện 
nhân lực và tài chính, trình độ đào tạo ban đầu và 
kinh nghiệm của người điều tra...);

b)  sắp xếp thứ bậc các hạn chế và cố gắng liên hệ 
chúng với nhau để giảm tối đa ảnh hưởng của 
chúng (ví dụ trong trường hợp thiếu thời gian thì có 
thể huy động nhiều người điều tra hơn); 

c)  đưa các hạn chế này vào định nghĩa đối tượng 
nghiên cứu và quy trình phương pháp. Như vậy, 
hạn chế về thời gian sẽ buộc ta phải suy nghĩ về 
mẫu điều tra và xác định thứ tự giữa các nhóm tác 
nhân. Việc các nhà chức trách địa phương chọn 
những người sẽ được phỏng vấn (“hạn chế về mặt 
hành chính”) sẽ buộc chúng ta phải đặt câu hỏi về 
lý do của việc lựa chọn này và về bản chất của các 
nhóm tác nhân bị loại ra một cách có ý thức. Các 
câu trả lời cho câu hỏi này sẽ cho phép chúng ta 
một mặt tổ chức các buổi phỏng vấn những người 
được chọn theo hướng nhằm thu được một cách 
gián tiếp những thông tin về các nhóm tác nhân 
bị loại ra khỏi lĩnh vực điều tra, và mặt khác, hình 
thành một loạt các chỉ số xã hội học về bản chất 
quan hệ giữa chính quyền địa phương và một số 
nhóm dân chúng. Cuối cùng, chúng cho phép đo 
sự chênh lệch giữa diễn ngôn chính thức và thực 
tế xã hội được trải nghiệm và được cảm nhận bởi 
người dân trong làng hay trong xã. 

Công cụ và phương pháp điều tra: tạo ra các 
công cụ phù hợp với hoàn cảnh 

Trích dẫn (nhóm 3)

“Khó khăn về phương pháp luận”
“Khó khăn liên quan đến việc tổ chức điều tra: 
> hạn chế về thời gian: chúng tôi chỉ có rất ít thời 

gian để xác định đối tượng nghiên cứu và tiến hành 
phỏng vấn;

> chọn phỏng vấn: chúng tôi không được tự do lựa chọn 
các hộ gia đình đến phỏng vấn vì uỷ ban nhân dân địa 
phương đã thu xếp từ trước, vấn đề là chúng tôi không 
có khả năng phỏng vấn các hộ gia đình nghèo nhất.” 

Trích dẫn (nhóm 1)

> “Một trong những giới hạn của điều tra là các gia đình 
được phỏng vấn ở thôn Đèn Thõng đã được chọn nhà 
chức trách địa phương lựa chọn từ trước và chúng tôi 
không được phép phỏng vấn các gia đình ngoài danh 
sách. Đó là một khó khăn cần phải vượt qua trong một 
điều tra xã hội học. Nhóm chúng tôi đã phải chọn, 
trong số các gia đình trong danh sách, tám gia đình 
phù hợp hơn cả cho bốn nhóm mẫu điều tra, đồng thời 
phỏng vấn thêm tám gia đình ở thôn Sơn Đinh để đảm 
bảo sự đa dạng của mẫu điều tra.”

Trích dẫn (nhóm 1) 
> “Phương pháp: phỏng vấn sâu, thu thập dữ liệu, quan 

sát tham dự
 Công cụ: hướng dẫn phỏng vấn, sổ tay điền dã, caméra, 

máy ghi âm, máy tính xách tay”
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Trong cả ba trích dẫn trên, các “bảng câu hỏi, phỏng 
vấn trực tiếp và quan sát trên thực địa” là các công cụ 
điều tra, chứ không phải phương pháp.
Điều này cho thấy là phần lớn các nhóm đã gặp khó 
khăn trong việc hiểu các thuật ngữ và các khái niệm 
được trình bày trên lớp: khi giảng viên nói về “công 
cụ điều tra”, họ nói rõ đó là “các công cụ trí tuệ phục 
vụ cho điều tra” chứ không phải các dụng cụ kỹ thuật 
cần thiết cho điều tra. Như vậy cái mà giảng viên coi 
là dụng cụ vật chất (sổ tay điền dã, caméra, máy ghi 
âm, máy tính xách tay) thì lại được các học viên miêu 
tả như “công cụ” và “công cụ trí tuệ phục vụ cho điều 
tra” thì lại được miêu tả như “phương pháp”. 
Cần nhắc lại rằng “phương pháp” có thể được định 
nghĩa như “miêu tả một quá trình tư duy lô-gic – hoặc 
một loạt các thao tác trí tuệ có tổ chức – được áp 
dụng vào việc hình thành điều tra nhằm trả lời cho 
các mục đích cụ thể”. Điều cơ bản là cần phân biệt 
rõ “phương pháp tiến hành” và “công cụ điều tra”, 
các công cụ phục vụ cho phương pháp. Phương 
pháp tiếp cận được hình thành trên cơ sở một chùm 
các định đề và giả thuyết. Nó thể hiện khung lô-gic 
trong đó việc sử dụng một công cụ điều tra nào đó, 
trình tự và quan hệ giữa các phỏng vấn và các thao 
tác thu thập dữ liệu, chỉ là các phương tiện phục vụ 
cho một câu hỏi và một hệ vấn đề đặc biệt. Cụ thể 
là khi tôi nói rằng “tôi sẽ đi điều tra điền dã”, điều đó 
không có nghĩa là tôi đang giới thiệu phương pháp 
tiến hành mà chỉ đơn giản là tôi đang nhận định một 
công cụ. Về điểm này chúng ta không thể không 
đồng ý với J-C. Passeron khi ông nhấn mạnh rằng 
“cho dù phương pháp định lượng nào được sử dụng 
đi chăng nữa thì việc điều tra không đo đếm chỉ để 
đo đếm, mà để có thể tư duy trên cơ sở các thông 
số đo đếm được”1. Do vậy, mọi điều tra điền dã đều 
chuyên biệt và duy nhất bởi phương pháp tiến hành 
mà nó áp dụng. 

Giải thích về sự chuẩn bị các công cụ và các phương 
pháp thực hành2 

Nhận xét về phương pháp ở hai cấp độ: 
1)  quy trình được miêu tả trong trích dẫn này là một 

phương pháp điều tra. Hai người nghiên cứu đã đặt 
ra một chiến lược điều tra có ý thức nhằm đạt kết quả 
cụ thể và được xác định trước: làm cho người được 
phỏng vấn cảm thấy thoải mái trong lúc phỏng vấn 
để việc trao đổi được thực hiện dễ dàng và qua đó 
gia tăng tính chính xác của các dữ liệu thu được;

2)  thứ hai là đoạn viết về chiến lược điều tra này cho 
thấy các thành viên nhóm này đã suy nghĩ bàn bạc 
về cách họ sản xuất các dữ liệu điền dã và qua đó 
về không gian có hiệu lực của các dữ liệu đó. Cụ 
thể là quan tâm đến việc “thu thập các thông tin 
đúng hơn” có nghĩa là trước đó các thành viên đã 
đặt câu hỏi: “Làm thế nào có thể đo được tính chính 
xác của dữ liệu?” Vì vậy điều quan trọng là cần phải 
chia cắt quy trình xây dựng đối tượng nghiên cứu, 
sau đó là phương pháp điều tra ra làm nhiều bước 
nhỏ để có thể kiểm soát được tốt hơn trình tự tiến 
hành và nếu cần thì có thể tách riêng giai đoạn 
có vấn đề. Mục đích là thay đổi bản chất hoặc nội 
dung của các “bước có vấn đề” này (có nhiều lý 
do khác nhau, ví dụ như việc hiểu rõ bối cảnh địa 
phương khiến có thể bỏ qua một số bước, bối cảnh 
nghiên cứu thay đổi, công cụ không phù hợp hoặc 
không đầy đủ...), mà không cần phải đặt vấn đề 
thay đổi toàn bộ quy trình. (xem phần “vòng tròn 
phản hồi”) 

 
Trích dẫn (nhóm 2) 
> “Các công cụ được sử dụng là bảng hỏi và sổ tay điền 

dã. Phương pháp chính được sử dụng là phỏng vấn 
trực tiếp và quan sát trên thực địa.” 

Trích dẫn (nhóm 3) 
> “Nhiều phương pháp [nghiên cứu] được áp dụng trong 

điều tra kiểu này (quan sát tham dự, phỏng vấn có 

1  Passeron J-C, 1995, “L’espace mental de l’enquête (I): la transformation de l’information sur le monde dans les sciences 
sociales”, in revue Enquête, n° 1, Marseille, tr. 13-42, p.36.

2 Về các điểm phương pháp luận và lý thuyết được trình bày ở đây: xem bài viết của Jean-Pierre Olivier de Sardan in “Journées 
de Tam Dao” (2007:34-52). Bài này được công bố lần đầu năm 1995, “La politique du terrain. Sur la production des données 
en anthropologie”, Enquête, N°1, “Les terrains de l’enquête”, tr.71-109. [trên Internet: http://www.revues.org]

Trích dẫn (nhóm 2)
> “Để người được phỏng vấn cảm thấy thoải mái hơn và 

để giao tiếp dễ dàng hơn, chúng tôi đã phỏng vấn dưới 
dạng nói chuyện thân mật. Chúng tôi thường đi nhóm 
hai người đến một gia đình: trong khi một người nói 
chuyện với đại diện gia đình và đặt câu hỏi thì người 
thứ hai ghi chép. Cách làm việc như thế này tạo ra một 
không khí cởi mở và thân mật, do đó cho phép chúng 
tôi thu được những thông tin mà chúng tôi có cảm giác 
là đúng hơn.”

Trích dẫn (nhóm 2)
> “Việc chuẩn bị trước các bảng câu hỏi cho phép chúng 

tôi không quên bất kỳ thông tin quan trọng nào.”
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Câu khẳng định hơi lạc quan này có lẽ cần được bổ 
sung bằng một giải thích về quy trình chuẩn bị phỏng 
vấn và việc xác định các tiêu chí cho phép khẳng định 
rằng không có một chi tiết quan trọng nào đã bị bỏ 
quên. Thật vậy, ngoài trường hợp cụ thể này, sự cố 
gắng tư duy về việc xây dựng phương pháp và các 
công cụ điều tra cần được trình bày cụ thể hơn bởi 
nó tham gia vào việc tích lũy các kiến thức thực tế 
và kinh nghiệm điền dã. Tích lũy sẽ rất có ích với tất 
cả mọi người trong những lần đi điền dã tới hoặc khi 
giảng dạy. 
Nói cách khác, đây là một yếu tố mang lại tính chặt chẽ 
về phương pháp: việc tìm cách liên hệ giữa các bảng 
câu hỏi được lập ra trong văn phòng với tình hình thực 
tế khi đi điền dã, sau đó cố gắng cải tiến nội dung các 
bảng hỏi tùy theo các dữ liệu thu được. 
Thao tác “đi đi lại lại” giữa sản xuất dữ liệu và diễn giải 
phải được thực hiện thường xuyên để tránh rời xa thực 
tế xã hội. Đó là “nguyên tắc lặp lại”1. Đứng về mặt lý 
thuyết thì nguyên tắc này thuộc về trường phái nhân 
học Grounded theory có thể được dịch ra là “các mô 
hình diễn giải từ điền dã”2. 

Đoạn trích này cho thấy nhóm 2 đã áp dụng kỹ thuật 
quan sát tham dự và cố gắng liên hệ nó với phỏng vấn. 
Sự đa dạng hóa các nguồn dữ liệu (quan sát, phỏng 
vấn, tài liệu viết, thống kê định lượng...) là phương tiện 
chắc chắn nhất để tìm hiểu sự phức tạp của tình huống 
xã hội.

Hình thành giả thuyết

Đây là một giả thuyết khái quát gần với hệ vấn đề đã 
được xác định cho nhóm 2. Dưới dạng này, nó không 
cho phép tư duy một cách thích đáng về vấn đề cần 

nghiên cứu. Nó cần được bổ sung bởi một loạt các giả 
thuyết cụ thể và chính xác hơn cho phép xác định hai 
hoặc ba hướng nghiên cứu tạo cơ sở cho việc hình 
thành phương pháp điều tra.

Được phát biểu dưới dạng này, các giả thuyết trên 
giống với các câu khẳng định không có quan hệ nhân 
quả. Một giả thuyết là một câu hoặc một loạt câu trình 
bày một lôgic nào đó mà chúng ta sẽ kiểm nghiệm 
trên thực địa. Ví dụ: “Việc có nhiều dị bản về lịch sử 
đền chùa Tây Thiên có thể được lý giải bằng sự hội 
nhập của ít nhất ba yếu tố: 1) phần lớn dân chúng 
trong xã là người mới di cư đến ; 2) sự phát triển du 
lịch cũng là một hiện tượng mới và chỉ mang lại lợi ích 
cho một số ít các nhóm tác nhân, chứ không phải cho 
tất cả các nhóm ; 3) dân chúng ở vùng này ít theo đạo 
Phật.” Liệu ba yếu tố này có là một thực tế trên thực 
địa hay còn có những yếu tố khác? Liệu chúng ta có 
thể tổ chức chúng theo thứ bậc và thiết lập các quan 
hệ nhân quả?

Nhầm lẫn giữa quan sát (thu thập dữ liệu) và 
diễn giải (quan điểm của người nghiên cứu về 
tình huống quan sát được)

Trong phân tích này, nhóm 2 đã so sánh hai yếu tố 
không có cùng bản chất và không thể so sánh được 
nếu không được xử lý. Thật vậy, không nên so sánh 

1	 Jean-Pierre Olivier de Sardan “Atelier Tam Dao”, sđd: tr. 29 và 45
2 Glaser and Strauss A., 1973, The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. Chicago, Eldin. [Traduction 

française du chap. 2 dans le N°1 de la Revue Enquêtes (1995), Marseille. [sur Internet: http://www.revues.org]

Trích dẫn (nhóm 2)
> “Ngoài việc phỏng vấn, chúng tôi cũng quan sát cảnh 

quan gia đình, các điều kiện vật chất và công cụ sản 
xuất của các gia đình được phỏng vấn, nhà cửa, 
phương tiện đi lại, đồ điện gia dụng... Điều này giúp 
cho chúng tôi xếp loại các gia đình này theo các tiêu 
chí đã xác định.” 

Trích dẫn (nhóm 2)
“Giả thuyết nghiên cứu”
“Tại các thôn Sơn Đình và Đèn Thõng (xã Đại Đình – huyện 
Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc) những năm gần đây đã có sự 
chuyển đổi hoạt động kinh tế kéo theo các thay đổi trong 
đời sống hàng ngày của người dân địa phương.”

Trích dẫn (nhóm 3)
“Giả thuyết nghiên cứu”
> “Dân địa phương không biết rõ lịch sử khu đền chùa 

Tây Thiên. Có rất nhiều dị bản về lịch sử ngôi đền 
chùa này. 

> Đối với dân địa phương, ngôi chùa là một nguồn phát 
triển kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo ; phát triển du 
lịch thăm quan chùa có ảnh hưởng tới môi trường. Sự 
phát triển này không bền vững” 

Trích dẫn (nhóm 2)
> “Ảnh hưởng của việc thay đổi hoạt động kinh tế đến 

đời sống các gia đình. Trước hết, chúng tôi thấy có một 
sự chuyển đổi hoạt động kinh tế mạnh và một sự thay 
đổi lớn trong cấu trúc số dân ở tuổi lao động từ khi đền 
chùa Tây Thiên được tu sửa. Các biến đổi này đã đưa 
đến những thay đổi quan trọng trong đời sống của dân 
chúng địa phương.” 

> “Đời sống vật chất của người dân được cải thiện. Ví dụ: 
trước 2008, ông Hai, một người dân thôn Sơn Đình đi 
phụ nề, mỗi tháng tiết kiệm được 400 000 đồng. Từ khi 
ông mở trại, nhờ được vay vốn, thu nhập trung bình của 
gia đình ông lên khoảng 1,2 triệu đồng/người/tháng.”
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vào hai thời điểm khác nhau “tiền tiết kiệm được” và 
“thu nhập”. Câu hỏi lô-gic cần được đặt ra ở đây để tìm 
hiểu sự biến đổi của thu nhập hàng tháng là “ông Hai 
có thể “tiết kiệm được” bao nhiêu tiền nhờ hoạt động 
kinh tế mới?”. Và để so sánh chính xác hơn, còn cần 
phải hỏi: “Khi làm phụ nề ông ta thu nhập bao nhiêu”? 
Chỉ hai dữ liệu đó mới có thể cho phép so sánh hai tình 
huống được xây dựng lại theo cùng các tiêu chí như 
nhau. Cuối cùng, nhóm 2 đã không đi tới cùng các câu 
hỏi được đặt ra bởi ý muốn so sánh này. 
Sự khéo léo của người nghiên cứu khi đi điền dã là có 
khả năng phản ứng ngay lập tức đối với các thông tin 
được những người được phỏng vấn đưa ra, có nghĩa là 
hình thành ngay lập tức một loạt các câu hỏi được đặt 
ra một cách lô-gic và nhằm mục đích tìm hiểu tình hình 
thực tế trong toàn bộ các khía cạnh phức tạp của nó 
mà không sợ phát hiện ra những mâu thuẫn và quan 
hệ với các khía cạnh khác của đời sống địa phương 
(quyền lực, mạng lưới gia đình...). Nói cách khác, là 
thực hiện một quá trình lặp lại (xem phần trên) ngay 
trong lúc phỏng vấn và nếu cần thì có thể không tuân 
theo khung điều tra lúc đầu đã định ra để có thể thu 
thập được một số lượng dữ liệu lớn nhất về một hiện 
tượng mới, cũng giống như khi ta kéo một sợi len để 
gỡ một cuộn len rối.

Hai câu khẳng định này đều có chung vấn đề cơ bản 
là việc sử dụng các khái niệm đa nghĩa trong ngôn ngữ 
hàng ngày. 
Ở đây “đời sống văn hóa” chỉ được xác định bằng việc 
có các thiết bị thông tin. Đó là một cách nhìn rất bộ 
phận của khái niệm “văn hóa” bởi nó chỉ thể hiện một 
bộ phận của môi trường văn hoá, có nghĩa là việc tiếp 
nhận thông tin một cách đặc biệt thông qua các kênh 
chính thống. Nhóm nghiên cứu có lẽ nên có một thái 
độ phê phán đối với các định nghĩa chính thống như 
“gia đình văn hóa” hoặc “làng văn hóa”, và cố gắng 
tìm hiểu quan điểm của các nhóm tác nhân khác nhau 
về cách họ sống và cảm nhận các khía cạnh khác 
nhau của văn hoá chính thống, và điều đó có thể cho 
phép có được thông tin (một cách gián tiếp thông qua 
việc so sánh) về “văn hóa” địa phương của họ.
Về khái niệm tiêu cực “mê tín”: làm thế nào có thể phân 
biệt “mê tín” với một “tín ngưỡng”? Ở đây cần phải xác 
định xem ai đưa ra sự phân biệt đó và với mục đích 
nào: bởi chính quyền địa phương, trung ương, hoặc 
bởi chính người dân? Đứng từ quan điểm khoa học thì 
sự phân biệt giữa “mê tín” và “tín ngưỡng” có ý nghĩa 

gì về mặt khoa học luận hoặc ít ra là giá trị xếp loại hay 
không? Có lẽ cần phải nhận xét rằng sự khác biệt đó 
phù hợp với quan điểm của một nhóm người đối với 
các thực hành của một nhóm người khác. Cụ thể là tôi 
tìm cách nhận định “ai nói gì và về cái gì” (phân tích 
diễn ngôn) và nói rõ bối cảnh phát ngôn. Chúng ta sẽ 
bàn về vấn đề này sau. 

Cũng giống như đoạn trích trên, chúng ta không thể 
không tỏ ra hoài nghi trước câu khẳng định chỉ có cơ 
sở là một tiêu chí duy nhất (tăng thu nhập của bố mẹ). 
Sự nâng cao mức độ giáo dục là một vấn đề phức tạp 
chỉ có thể đo đạc được một cách nghiêm túc bằng 
cách đưa vào nhiều yếu tố khác nhau ; yếu tố tài chính 
chỉ là một trong những số đó (các yếu tố khác là việc 
đào tạo giáo viên, nội dung chương trình, chất lượng 
trường lớp, ảnh hưởng của môi trường gia đình và 
xã hội...).
Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến khía cạnh tài chính thì 
cần so sánh số phần trăm trẻ em đi học ở trong làng 
ở các cấp tiểu học, trung học và đại học trước và sau 
“phát triển du lịch” cũng như phỏng vấn lấy ý kiến của 
người dân về giả thuyết này, bởi trong tình thái hiện tại 
thì đó mới chỉ là một giả thuyết.

Các đánh giá được lấy một cách ngẫu nhiên này có vẻ 
giống với các đánh giá giá trị có ý nghĩa tư tưởng và 
đưa chúng ta rời xa lĩnh vực khoa học để đẩy chúng ta 
vào lĩnh vực xã hội học “tự phát”. Ở đây rõ ràng chúng 
ta đối diện với một nguy cơ mà Jean-Pierre Olivier De 
Sardan gọi là “siêu diễn giải” được định nghĩa như là 
sự thiếu ý nghĩa hoặc ngược lại có quá nhiều ý nghĩa 
được gán cho một quan sát hoặc một dữ liệu một cách 
không có lý do. 
Câu khẳng định “Tuy nhiên, một số tệ nạn xã hội đã 
xuất hiện”, ngầm hiểu rằng đó là những hiện tượng 
mới xuất hiện. Nếu đúng như vậy thì hiện tượng này 
đã được nhận định thế nào và độ trầm trọng của nó 
được xác định ra sao? Thông qua các câu hỏi nào mà 

Trích dẫn (nhóm 2)
> “Đời sống văn hóa của người dân phong phú hơn 

(các gia đình đều có vô tuyến, đài và các phương tiện 
truyền thông hiện đại khác.” 

Trích dẫn (nhóm 3)
> “Mê tín (bói toán) phát triển.”

Trích dẫn (nhóm 2)
> “Con cái họ được học hành tốt hơn (việc tăng thu nhập 

cho phép bố mẹ chi phí cho học hành của con cái)” 

Trích dẫn (nhóm 2)
> “Xuất hiện những rạn nứt trong đoàn kết cộng đồng 

(xuất hiện xung đột trong dòng họ và trong cộng đồng 
địa phương bởi sự cạnh tranh trong thương mại)”

> “Các tệ nạn xã hội (trò chơi đỏ đen...) xuất hiện trong 
những dịp lễ hội”

Trích dẫn (nhóm 3)
> “Cùng với sự phát triển du lịch, dân làng có thể lựa 

chọn giữa nhiều hoạt động giải trí khác nhau và có 
quan tâm hơn đến giáo dục con cái. Tuy nhiên, một số 
tệ nạn xã hội đã xuất hiện”
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người ta lại đi đến kết luận được trình bày như một hiện 
tượng hiển nhiên này? Để có thể tìm hiểu vấn đề này 
một cách nghiêm túc, cần có một nghiên cứu tham 
khảo về tình hình trước khi phát triển du lịch và trên cơ 
sở đó tiến hành điều tra về tình hình hiện nay với các 
tiêu chí tương tự. Và trong trường hợp có đủ dữ liệu 
để có thể tiến hành so sánh như vậy, còn cần phải đặt 
câu hỏi về quan hệ nhân quả duy nhất được nhóm 2 
đưa ra, có nghĩa là “sự phát triển du lịch có ảnh hưởng 
tới các tệ nạn xã hội”. Thật vậy, chúng ta không được 
loại trừ ngay từ đầu giả thuyết là các yếu tố khác cũng 
có ảnh hưởng tới hiện tượng này (sự biến đổi từ một 
xã hội thuần nông sang một xã hội càng ngày càng 
theo nền kinh tế thị trường ; sự thay đổi của các thói 
quen và hoạt động giải trí có lý do là những người đi 
nơi khác làm việc khi quay về làng đã đem theo những 
hình thức tiêu thụ thành thị...). Các nhận xét trên cũng 
có thể được áp dụng với câu khẳng định “Xuất hiện 
những rạn nứt trong đoàn kết cộng đồng”, ở trạng thái 
hiện tại mới chỉ là một câu đánh giá chủ quan và tư 
biện. Đối tượng của điều tra xã hội học hoặc nhân học 
không phải là chấp nhận toàn bộ và không phê phán 
các phạm trù tư tưởng được một số nhóm tác nhân 
có ảnh hưởng hoặc các nhóm chiến lược, trong đó 
đầu tiên là những người nắm quyền lực, mà ngược lại, 
người nghiên cứu phải đặt vấn đề về sự xác đáng, tính 
hợp pháp và hiệu năng xã hội của các phạm trù đó.
Nhìn chung, để tránh rủi ro mà bất kỳ nhà nghiên cứu 
khoa học xã hội nào cũng có thể gặp phải này, trong 
văn bản cần phân biệt rõ ràng tất cả các phần thuộc về 
quan sát điền dã và các phần thuộc về diễn giải. Việc 
phân biệt này cho phép mỗi người đưa ra các diễn giải 
riêng trên cơ sở các vật liệu cần thiết. Khi tách rời dữ 
liệu và phân tích, người nghiên cứu có thể cho phép 
mình hoàn toàn tự do diễn giải và thậm chí có thể đẩy 
lập luận đến biên giới của tư biện, đồng thời vẫn tránh 
được các phê phán có thể được đưa ra về sự thay đổi 
hay áp đặt nghĩa, bởi mỗi người đều có đủ thông tin để 
có thể hình thành lập luận của chính mình và tỏ thái độ 
không đồng tình, ví dụ dưới dạng quyền trả lời.
Để làm được điều này, chúng ta cần áp dụng nguyên 
tắc xác định lời phát ngôn: mỗi phỏng vấn hoặc tổng 
hợp phỏng vấn đều có tên tuổi rõ ràng (hộ tịch của 
người được phỏng vấn, địa vị xã hội chính thức...). 
Cách trình bày như vậy cũng cho phép hình thành các 
phân tích và diễn giải bằng cách đưa vào bài viết các 
kết luận và tổng hợp trung gian nhằm nhấn mạnh cách 
giai đoạn chính của quá trình nghiên cứu và lập luận. 

Nguyên tắc xác định và đánh giá các nguồn tài liệu 
(viết hay lời kể) và sự “say mê” đối với các dữ liệu 
định lượng (không được kiểm nghiệm)

Câu này đặt vấn đề nguồn tài liệu sử dụng bởi nó có 
các con số (“Hàng nghìn hộ gia đình địa phương cung 
cấp các dịch vụ”). Con số này có phải là kết quả của 
một quan sát điền dã, một điều tra định lượng và toàn 
bộ được tiến hành ở cấp độ xã, hoặc trong diễn ngôn 
của một người nào đó? Cho dù thế nào đi chăng nữa 
thì điều đó cũng cần phải được chỉ rõ bởi đó là một 
dữ liệu “thứ cấp” chỉ có thể được coi là chính xác khi 
được so sánh với các dữ liệu điền dã khác: nguyên tắc 
tập hợp và so sánh nguồn tài liệu được gọi là “hình 
tam giác”. 
Nếu bây giờ chúng ta so sánh câu phát biểu trên (có 
nghĩa là ít nhất là 1000 hộ gia đình) với tổng số dân 
số xã, chúng ta sẽ đạt được một số phần trăm rất lớn 
(ít nhất là 50 %). Vậy điều tra điền dã có cho phép kiểm 
nghiệm số phần trăm đó không? Trong điều kiện là 
nhóm nghiên cứu chỉ phỏng vấn 16 gia đình, các dữ 
liệu định lượng được đưa ra như vậy làm mất tính chính 
xác của lập luận của bạn. Vì vậy, phải hết sức thận 
trọng để văn bản của các bạn có lô-gic và chặt chẽ; 
trong trường hợp ví dụ trên, các bạn đã cho thấy có 
sự lẫn lộn giữa một diễn ngôn tổng hợp của một hay 
nhiều tác nhân và một dữ liệu định lượng. Một văn bản 
thiếu lô-gic là một văn bản không có giá trị khoa học. 
Trong trường hợp cụ thể này, vấn đề phương pháp 
đáng lẽ phải được đặt ra trước khi viết báo cáo có thể 
được chia ra làm bốn giai đoạn: a) ai đã đưa ra thông 
tin về “hàng nghìn gia đình địa phương” làm việc này 
hay việc kia?; b) nếu đó là sản phẩm của một diễn 
ngôn của một người thì cần phải đặt câu hỏi về mức độ 
tin cậy của thông tin đó (kiến thức của các bạn về bối 
cảnh địa phương cho phép đánh giá thông tin này); 
c) câu hỏi: làm sao chúng ta có thể kiểm tra dữ liệu 
đó?; d) câu trả lời: bằng việc tổng hợp và so sánh các 
nguồn tài liệu có nguồn gốc khác nhau.
Nếu bởi các điều kiện hạn chế đặc biệt (về thời gian 
hoặc các hạn chế khác), bạn không có khả năng tiếp 
cận thực địa để thu thập thông tin bổ sung, thì việc sử 
dụng thông tin này cần được hạn chế ở mức độ giả 
thuyết hoặc phân tích diễn ngôn, nhưng không thể 
được trình bày như một sự việc có thật. 

Trích dẫn (nhóm 2)
> “Theo số liệu thống kê năm 2007, xã Đại Đình có 2140 

hộ gia đình. 
 Hàng nghìn hộ gia đình địa phương cung cấp các dịch 

vụ liên quan đến các lễ hội tôn giáo và hoạt động du 
lịch: chụp ảnh, bán đồ trang sức, đồ cúng, mang vác 
hàng hóa...” 
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Hai nhận xét chung về cách sử dụng nguồn tài liệu 

Có thể sử dụng nhiều nguồn tài liệu 
Mọi công việc nghiên cứu và tư duy khoa học đều có cơ 
sở là sử dụng các loại tư liệu mộc, các dữ liệu gốc hay 
thứ cấp, các nguồn tài liệu viết hoặc lời nói được chính 
bạn hay người khác thu thập. Có thể gọi đó là xăng, có 
xăng thì xe mới chạy được. Có rất nhiều nguồn tài liệu 
có thể được sử dụng, tuỳ theo lĩnh vực chuyên môn nói 
chung và đề tài nghiên cứu nói riêng. 
Đặt câu hỏi về nguồn tài liệu định sử dụng là điều rất 
quan trọng bởi nó xác định chính tính khả thi của dự án 
nghiên cứu và giới hạn của đối tượng nghiên cứu. Nhìn 
chung, ta có thể phân biệt hai loại tài liệu. 
Đối với các tài liệu đã có (thường là các nguồn tài liệu 
văn bản hoặc phim, ảnh, băng ghi âm), cần phải đặt 
câu hỏi là chúng có thể được tham khảo không, trong 
điều kiện nào, khối lượng nhiều hay ít, đó là yếu tố sẽ 
ảnh hưởng tới khả năng thu thập và xử lý một phần 
hoặc tất cả các dữ liệu đó. 
Đối với các nguồn tài liệu gốc, có nghĩa là tài liệu được 
chính người nghiên cứu sản xuất ra nhờ các cuộc 
phỏng vấn, các điều tra có hệ thống, các tổng hợp 
số liệu thống kê từ nhiều nguồn khác nhau, ảnh, bản 
đồ..., cần phải đặt câu hỏi về điều kiện và khả năng 
sản xuất của chúng. Thật vậy, chúng ta có thể cho 
rằng về lý thuyết thì khả năng sản xuất các nguồn tài 
liệu gốc là vô hạn, nhưng giới hạn thực sự được xác 
định bởi chính khả năng sản xuất của bạn và không 
gian tự do mà môi trường (xã hội, chính trị, thể chế, vật 
chất) cho phép bạn sản xuất các tài liệu đó. 
Nói tóm lại, cần phải làm một danh sách các nguồn tài 
liệu (có sẵn hoặc cần tạo ra) mà bạn muốn sử dụng 
trong quá trình nghiên cứu để tránh nguy cơ bị “hết 
xăng” ở giữa đường, hoặc ngược lại, bị “ngập đầu” bởi 
khối dữ liệu quá lớn cần phải xử lý để có thể trả lời đầy 
đủ cho câu hỏi của bạn. 

Ảo tưởng về sự trung lập: lựa chọn nguồn tài liệu 
không phải là một hành động không có hậu quả
Nếu trong giai đoạn thu thập dữ liệu, cần giảm tối thiểu 
can thiệp từ bên ngoài bởi các hiện tượng tồn tại độc 
lập với người quan sát: 
- thì sự lựa chọn một loạt dữ liệu này hay toàn bộ 

dữ liệu trong phân tích không thể tồn tại bên ngoài 
người nghiên cứu và khung khái niệm của anh ta ; 

- mọi lập luận đều có hậu quả là chúng biến đổi 
các hiện tượng thông qua việc mã hóa: cho dù 
người nghiên cứu có thiện ý thế nào đi chăng nữa 
trong việc trình bày lại một cách trung thực thì cũng 
không thể có được thông tin thô, vì xây dựng vấn đề 
và các giả thuyết có ảnh hưởng và hướng dẫn một 
cách tự động công việc thu thông tin. 

Ý tưởng cho rằng các dữ liệu thô mang tính khách 
quan nội tại do không chịu ảnh hưởng của lăng kính 
của người nghiên cứu, là một ý tưởng hoàn toàn ảo 
tưởng. Chính người quan sát là người lựa chọn các 
tiêu chí xếp loại bằng cách chia cắt thực tế mà anh 
ta muốn miêu tả và phân tích theo các phạm trù khái 
niệm. Về các dữ liệu định lượng ban đầu có vẻ như ít bị 
lệch lạc (dù cố tình hay không) nhất, J-C Passeron đã 
nhắc nhở một cách rõ ràng như sau: “Một thao tác lấy 
mẫu, dù cẩn thận đến thế nào chăng nữa, hoặc tưởng 
như hoàn toàn không có định kiến đến thế nào chăng 
nữa, không bao giờ có tính toàn bộ cũng như không 
bao giờ hoàn toàn ngẫu nhiên”1. Nói cách khác, sự lựa 
chọn các dữ liệu này hay dữ liệu khác trong một phân 
tích không tồn tại một cách trừu tượng bên ngoài người 
nghiên cứu và khung khái niệm của anh ta.
Thực tế này của nghiên cứu khoa học xã hội bắt buộc 
phải tư duy về các nguồn tài liệu được sử dụng (xác 
định nguồn tài liệu, chiến lược tiếp cận, lựa chọn, sắp 
xếp thứ bậc và phân tích phê phán) để có thể cố gắng 
thử tìm hiểu các lý do dẫn đến xuất hiện sự lệch lạc 
và chênh lệch “không thể tránh khỏi” bằng cách tổng 
hợp so sánh các nguồn tài liệu khác nhau về một tình 
huống hoặc một đề tài nghiên cứu. “Không thể tránh 
khỏi”, bởi mỗi nguồn tài liệu tương đương với một 
quan điểm, một phương thức ít nhiều có tính bộ phận 
và thiên vị nhằm miêu tả một thực tế xã hội, một hiện 
tượng, một thói quen.
Sự so sánh các quan điểm khác nhau và các quan hệ 
mà người nghiên cứu có khả năng thiết lập giữa chúng 
với nhau trong một không gian xã hội có hạn, cho 
phép tìm hiểu các lôgic xã hội (đồng tình, căng thẳng, 
xung đột, cắt đứt, thương lượng). Hình ảnh lý tưởng về 
một cộng đồng làng đoàn kết, hoàn toàn không có 
xung đột và căng thẳng, không những không đúng với 
thực tế (ảo tưởng lãng mạn) mà còn không có hiệu quả 
bởi hình ảnh này không cho phép tìm hiểu các động 
thái xã hội (chuẩn mực và vi phạm chuẩn mực) và các 
quan hệ tương tác giữa các tác nhân với nhau. 

Chuyển từ câu hỏi của người nghiên cứu sang câu 
hỏi đặt ra cho người được phỏng vấn 

Đoạn trích này nhấn mạnh rằng cần thận trọng trong 
việc diễn giải và tránh phát biểu quá sớm các kết luận 
được hình thành trên cơ sở các dữ liệu có khối lượng 

1  Passeron J-C, 1995, op. cité, p.26.

Trích dẫn (nhóm 1)
> “Các tác nhân miêu tả quan hệ họ hàng và gia phả một 

cách hạn chế hơn và ít nói đến dòng chính hơn là các 
thông tin có trong gia phả. Sự khác biệt này cho phép 
khẳng định lôgic theo đó trí nhớ hoặc diễn ngôn của 
tác nhân thường ít đầy đủ hơn văn bản.” 
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ít và chưa thể được kiểm nghiệm thông qua “hình tam 
giác”. Rõ ràng là bởi hạn chế thời gian, người điều tra 
không thể đạt được đến mức bão hòa, có nghĩa là thời 
điểm khi việc tiếp tục điều tra về một hiện tượng nào 
đó không mang lại thêm yếu tố nào mới có thể tìm ra 
cách lý giải hiện tượng này.
Tuy nhiên, đáng lẽ nhóm nghiên cứu phải cố gắng tìm 
hiểu các quy luật và thói quen được áp dụng cho văn 
bản và việc sử dụng chúng theo miêu tả của các tác 
nhân địa phương, sau đó áp dụng cùng một phương 
pháp đối với các diễn ngôn trong phỏng vấn về quan 
hệ họ hàng và việc sử dụng chúng. Để có thể đạt được 
điều này, chúng ta có thể sử dụng một loạt các câu hỏi 
cụ thể như sau: “Một nghi lễ dòng họ được thực hiện 
như thế nào? Có gì khác nhau giữa nghi lễ trong dòng 
họ và nghi lễ giữa các chi trong họ hay không? Cùng 
những người này tham gia cả hai nghi lễ và có dâng 
cùng một loại lễ vật không? v.v”. Mục đích đặt ra là 
phát hiện ra sự khác nhau giữa lễ nghi được ghi trong 
gia phả và nghi lễ được miêu tả trong phỏng vấn. Đứng 
về mặt này thì sự xây dựng phương pháp theo chúng 
tôi là không chặt chẽ. 

Cũng như trong đoạn trên, ở đây rõ ràng là nhóm 
nghiên cứu đã gặp khó khăn trong việc chuyển từ câu 
hỏi mà người nghiên cứu tự đặt cho mình sang câu 
hỏi cần đặt ra cho những người được phỏng vấn. Như 
vậy câu hỏi về “thứ bậc trong dòng họ Văn” không thể 
được đặt ra như vậy cho các thành viên trong họ bởi có 
nguy cơ là câu hỏi này không có nghĩa gì đối với họ. 
Thật vậy, cần luôn nhớ rằng có hai hạn chế có thể 
ảnh hưởng đến các dữ liệu thu thập được bởi phương 
pháp phỏng vấn. Thứ nhất là các tác nhân xã hội rất 
khó lý giải các việc thường ngày của họ, thói quen và 
tín ngưỡng của họ. Trong trường hợp cụ thể trên, ta 
có thể dễ dàng hiểu rằng những người được hỏi gặp 
khó khăn trong việc giải thích hành động của họ và vị 
trí của họ trong hệ thống quan hệ họ hàng, và nhất là 
lý giải diễn ngôn của họ về gia phả. Thứ hai là người 
nghiên cứu có ảnh hưởng, có ý thức hoặc không, đến 

quá trình điều tra và qua đó đến bản chất của thông tin 
thu được, ít nhất là thông qua bảng câu hỏi là nơi gặp 
gỡ của những khái niệm và quan điểm được mã hóa 
bởi văn hóa. “Ngoài ra, khi trong điều tra có sử dụng 
một bảng câu hỏi về các hoạt động hoặc thái độ xã hội, 
ý nghĩa của tất cả thông tin thu được từ phương pháp 
này không thể được tách ra khỏi ý nghĩa mà bối cảnh 
đã gợi ý cho “người thông tin”: chúng ta nhận được câu 
trả lời cho một câu hỏi mà ta đã đặt ra cho anh ta, và 
trong đó cũng có cách ta đặt câu hỏi”1.
Như vậy cần phải đặt lại câu hỏi bằng cách chia cắt 
chúng ra thành một loạt các câu hỏi chính xác, cụ thể 
và có nghĩa đối với người được phỏng vấn trong hệ 
quy chiếu văn hoá của anh ta nhằm hạn chế các lý 
do dẫn tới việc không hiểu câu hỏi và do đó các câu 
trả lời không rõ ràng hoặc quá tuân theo chuẩn mực. 
Trong trường hợp trên đây, một loạt câu hỏi đơn giản 
dựa trên các quan niệm địa phương về họ hàng có lẽ 
sẽ cho phép phát hiện một phần hoặc toàn bộ lô-gic 
xác định các từ chỉ quan hệ họ hàng và các chuẩn mực 
về việc sử dụng chúng, đồng thời tránh giải thích theo 
kiểu “đó là một khía cạnh bí mật của văn hoá của họ”, 
cách giải thích không thuyết phục cho lắm.
Các thành viên nhóm 3 nắm rõ sự cần thiết phải đặt lại 
câu hỏi và giải thích sự khác nhau giữa câu hỏi “nghiên 
cứu” và câu hỏi dành cho người dân làng như sau: 

Nói tóm lại, chúng ta tìm cách dựng lại - thông qua các 
mảnh vụn thông tin, giống như việc ghép hình – các 
thói quen và thái độ xã hội mang nghĩa, nếu chúng ta 
cho rằng các hiện tượng cũng như cách chúng được tư 
duy và trải nghiệm tham gia, theo các cách khác nhau, 
vào việc xây dựng một hiện thực quan sát được của xã 
hội địa phương. 

Xác định không gian có hiệu lực cho các dữ liệu và 
phân tích 

Ở đây chúng tôi muốn đưa ra một nhận xét chung 
cho tất cả các nhóm. Các báo cáo cho thấy các học 
viên đều có xu hướng đưa ra một loạt phát biểu khẳng 
định ít nhiều được lý giải, trên cơ sở một giả thuyết 
được coi như có thể tin được, một quan sát riêng biệt 

Trích dẫn (nhóm 1)
> “Như vậy đối với dòng họ Văn, khi các tác nhân nói về 

dòng họ của mình, ta không thể xác định được thứ bậc 
trong dòng họ. Chúng tôi thu được rất ít thông tin từ 
các tác nhân về gia phả của họ. Ở đây có hai nguyên 
nhân. Trước hết người chủ gia đình không phải là người 
có thể viết gia phả (việc này được giao cho một người 
trung gian) và đọc gia phả của gia đình mình (bởi ông 
ta không biết đọc). Mặt khác, ở đây có khía cạnh văn 
hóa, phong tục giấu những “điều bí mật” mà người 
ngoài không thể nào nắm bắt và hiểu được” 

Trích dẫn (nhóm 3)
> “Câu hỏi do người điều tra đặt ra cần phải được người 

được phỏng vấn hiểu rõ. Ví dụ các câu hỏi này cần phù 
hợp và thích đáng đối với mỗi loại tác nhân, ví dụ như 
một chuyên gia (về đề tài nghiên cứu này), một gia đình 
(không quen với đề tài này) hoặc ông thủ đền (là người 
có thể không là chuyên gia nhưng hiểu biết sâu sắc về 
đề tài này [theo quan điểm cá nhân ông ta].”

1 Passeron J-C., 1996, “L’espace mental de l’enquête (I I ): l’interprétation et les chemins de la preuve”, Revue Enquête, n° 3, tr. 
89-126, tr. 92. 
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hoặc một yếu tố của diễn ngôn. Việc khái quát hoá 
trên cơ sở nghiên cứu các trường hợp riêng biệt, theo 
phương pháp diễn dịch phụ thuộc vào một điều kiện 
chính: có một chùm dữ liệu đủ nhiều và đồng nhất để 
người nghiên cứu cho rằng anh ta đã đạt đến độ bão 
hòa về một vấn đề nào đó. Trong trường hợp lớp học 
điền dã này, rõ ràng không nhóm nào có thể đạt tới 
trình độ này, do vậy các câu phát biểu khẳng định gần 
với các lập luận tư biện hơn là các giả thuyết cần phải 
được kiểm nghiệm bằng điều tra điền dã. Một yếu tố 
có lẽ đã giúp cho việc “trượt nghĩa” làm chúng ta rời xa 
tính nghiêm túc khoa học đó. Đó là một thái độ xã hội 
cổ điển làm cho cá nhân có xu hướng coi một số giả 
thuyết như những điều đương nhiên trên cơ sở các định 
kiến: như vậy giả thuyết thay đổi địa vị mà không qua 
kiểm nghiệm và được đưa lên bậc định đề, một chân 
lý không thể tranh cãi. Tuy nhiên tất cả những điều này 
(thói quen, phong tục tập quán...) đối với chúng ta có 
vẻ tự nhiên đều là kết quả của một quá trình xây dựng 
văn hóa và tập thể trong một thời gian dài. 
Đối diện với nguy cơ này, người nghiên cứu cần hết 
sức cảnh giác và tuân theo nguyên tắc áp dụng “sự 
cắt đứt”, theo từ của Pierre Bourdieu, có nghĩa là đưa 
vào các yếu tố làm rối loạn, các quan hệ không ngờ tới 
giữa các thuật ngữ và đối tượng điều tra: “việc nghiên 
cứu một hiện tượng không ngờ tới có nghĩa là ít ra cần 
phải quan sát một cách có phương pháp đến cái không 
ngờ tới và giá trị phát hiện của nó phụ thuộc vào sự xác 
đáng và sự chặt chẽ của các hệ thống câu hỏi mà nó 
nghi ngờ”1.

Ở đây phần lớn các nhóm đều coi quan điểm cho rằng 
từ mấy năm nay đời sống kinh tế - xã hội và tôn giáo 
của làng được nghiên cứu đã có những thay đổi quan 
trọng bởi sự phát triển của du lịch tâm linh ở đền chùa 
Tây Thiên là một điều hiển nhiên. Đó chỉ là một giả 
thuyết ban đầu, nhưng nó đã nhanh chóng được coi 
mộ là một hiện tượng có thực. Tuy nhiên cần đặt câu 
hỏi về định đề này: 
1) Câu hỏi kỹ thuật hoặc làm thế nào định lượng được 
hoạt động du lịch 
Bao nhiêu người và bao nhiêu gia đình trong làng có 
liên quan đến hoạt động du lịch? Du lịch đem lại bao 
nhiêu thu nhập và ở mức độ nào so với các nguồn thu 
nhập khác của gia đình (nông nghiệp, di cư,.)?
2) Các câu hỏi phức tạp hơn hoặc làm thế nào giữ 
khoảng cách với định đề
Du lịch có phải là động cơ chính của các thay đổi kinh 
tế - xã hội địa phương không? Nếu có thì làm thế nào 
để chứng minh điều đó với các lập luận chặt chẽ? 
Nếu không thì đâu là các động cơ khác dẫn đến thay 
đổi (nghiên cứu định lượng đồng thời với nghiên cứu 
định tính)? Ngoài ra cũng còn cần tìm hiểu tại sao diễn 

ngôn chính thống (được sản xuất ở cấp độ nào? tỉnh, 
huyện, hay xã?) lại đưa du lịch lên trước như động cơ 
của phát triển và liệu các điều tra điền dã có cho phép 
tạo cơ sở cho diễn ngôn đó không? 
Một nhận xét cuối cùng: không gian có hiệu lực và tin 
tưởng mà ta sẽ xác định cho các phân tích và diễn giải, 
cũng như tính xác đáng của chúng, phụ thuộc trực tiếp 
và hoàn toàn vào các mục đích và vai trò của nghiên 
cứu. Đối với giới khoa học, các kết quả thu được trong 
các điều kiện này không đủ để chứng minh một cách 
chặt chẽ. Nhưng trong khuôn khổ của lớp học này, 
điều quan trọng không phải là giá trị khoa học nội 
tại của các kết quả thu được (tất nhiên là còn không 
đầy đủ và thiếu chính xác do các hạn chế đặc biệt đã 
được nói tới ở trên), mà chủ yếu là khả năng của các 
học viên có thể tiến hành một quy trình phương pháp 
có thể đưa đến một cuộc tranh luận đối chất và xuyên 
suốt giữa bốn nhóm và qua đó cho phép phát hiện các 
vùng không rõ ràng, các điểm mâu thuẫn, các điểm 
mà các tác nhân địa phương không hiểu hoặc không 
muốn thấy. 

Quan hệ tương tác giữa người được điều tra và 
người nghiên cứu: một trong những điểm cốt yếu 
của điều tra 

Một số điểm cụ thể về các quan hệ tương tác giữa 
những người được điều tra và người nghiên cứu đã 
được trình bày trong phần “Kỹ thuật phỏng vấn: nhận 
xét và lời khuyên”. Ở đây chúng tôi chỉ nói đến một số 
điểm bổ sung trên cơ sở các báo cáo của các học viên 
tham gia lớp học.

Đoạn này chỉ ra một trong những khó khăn chủ yếu 
của kỹ thuật phỏng vấn: việc phỏng vấn diễn ra tốt 
hay không, ngoài kinh nghiệm của người nghiên cứu, 
đương nhiên là chịu ảnh hưởng của thái độ cộng tác ít 
nhiều của người được phỏng vấn. 
Theo nguyên tắc được hiểu ngầm của quan sát tham 
dự thì người nghiên cứu cần có vị trí trung lập đối với 
cộng đồng địa phương nơi anh ta đi điền dã, trên thực 
tế ta thấy rất khó giữ vị trí này. Thật vậy, ngoài việc 
các thành viên của cộng đồng được điều tra quan sát 
người nghiên cứu, ít ra là cũng không kém việc anh ta 

1 P. Bourdieu et al, 1968, op. cité, p. 37.

Trích dẫn (nhóm 2)
> “Phương pháp điều tra bằng phỏng vấn có bảng câu 

hỏi cho thấy có hạn chế khi chúng tôi đến gặp các gia 
đình làm nghề buôn bán và các nhà chức trách địa 
phương – họ bất bình: họ không muốn tiếp tục phỏng 
vấn khi thấy chúng tôi ghi chép các thông tin và để 
phản ứng lại họ thường đưa ra các thông tin sai” 
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quan sát họ, người nghiên cứu bị sử dụng, một cách 
vô ý thức hay không, như một người trung gian của trò 
chơi xã hội, như một người phát ngôn và đôi khi như 
một người chịu trận. Người quan sát thường được coi 
là thuộc về một trong các nhóm tác nhân và do vậy 
trở thành (ngoài ý muốn của anh ta?) một phần cấu 
thành của trò chơi xã hội và các quan hệ lực lượng, và 
vị trí này càng trở nên nước đôi khi cộng đồng dân cư 
bước vào một giai đoạn biến đổi sâu sắc, bấp bênh 
hoặc khủng hoảng. Theo chúng tôi hiểu thì đó là tình 
huống các bạn đã gặp phải. Báo cáo của các bạn 
cho thấy “các gia đình làm nghề buôn bán và các nhà 
chức trách địa phương” đã cho rằng các bạn ủng hộ 
một trong các nhóm tác nhân, cụ thể ở đây chắc chắn 
là những người nông dân bị mất ruộng đất do dự án 
phát triển du lịch, hoặc những người nông dân không 
được lợi gì trong việc phát triển du lịch mang lại. Đó là 
một trường hợp khá khó chịu, nhưng nó cùng tồn tại 
với việc điều tra điền dã. Tuy nhiên, cần thận trọng 
không nên đi quá nhanh từ một hiện tượng quan sát 
được (thái độ của những người được phỏng vấn đối 
với việc ghi chép) đến một kết luận (những người này 
đưa ra thông tin sai), và cần đặt câu hỏi xem ta có đủ 
yếu tố để lý giải một hành vi ứng xử hoặc một thái độ 
xã hội hay không.
Sau khi đã nhận biết điều này rồi, đáng lẽ các bạn 
không nên từ chối vị trí mà những người được phỏng 
vấn cho là của các bạn trong trò diễn, mà ngược lại 
phải cố gắng tận dụng vị trí này. Thật vậy, thái độ thiếu 
thiện chí này cho thấy sự tồn tại của một quan hệ lực 
lượng. Nếu bạn thử tìm hiểu lý do của sự “bất bình 
này”, đặc biệt là phát hiện nó có mục đích chống ai và 
vấn đề gì, thì bạn đã có thể đưa ra một số giả thuyết 
mới và các hướng nghiên cứu mới về các thách thức 
kinh tế xã hội có nguyên nhân là một sự thay đổi quan 
trọng của môi trường địa phương, có nghĩa là sự phát 
triển một dự án du lịch tầm cỡ. Ở đây vấn đề không 
phải là tham gia vào xung đột giữa hai nhóm, mà là 
chấp nhận việc nghiên cứu các tình huống xung đột 
như một cách thức thích đáng cho phép tìm hiểu các 
năng động của thay đổi xã hội.

Các điều kiện này không phải là đặc biệt đối với lớp 
học này và cần được chấp nhận như những yếu tố 
cấu thành của công việc điền dã. Đi điền dã nhiều sẽ 
cho phép giảm bớt sức nặng của khung phương pháp 
nhưng không bao giờ làm nó hoàn toàn mất đi bởi 
nghiên cứu khoa học đòi hỏi phải tôn trọng các quy 
tắc và có kết quả chính xác. 

Đúng là ngược lại với vẻ bên ngoài, phỏng vấn không 
phải là một phương pháp dễ dàng. Chúng tôi đã nhắc 
lại nhiều lần, nhưng chỉ có đi điền dã nhiều lần và 
thực hiện tư duy nội quan đối với các buổi phỏng vấn, 
mới giúp dần dần nhận biết những quy trình phương 
pháp và các công cụ điều tra cho phép đạt được kết 
quả tuỳ theo hệ vấn đề đặt ra. Việc tư duy nội quan 
(còn gọi là vòng tròn phản hồi) này, cũng rất cần thiết 
tìm hiểu nguyên nhân của một thất bại, đặc biệt là tại 
sao một số quy trình và công cụ hoạt động không tốt 
hoặc không mang lại các kết quả xác đáng. Dần dần 
với kinh nghiệm có được, nhà nghiên cứu đạt được 
một mức độ cho phép áp dụng nguyên tắc “vòng tròn 
phản hồi” ngay trong lúc phỏng vấn. Cụ thể là ngay khi 
ta “có cảm giác” có cái gì đó làm cản trở cuộc điều tra, 
cuộc phỏng vấn, hoặc quan sát không đem lại các kết 
quả có ý nghĩa, thì nhất thiết phải tìm cách phân tích 
các lý do để điều chỉnh phương thức điều tra. Nhưng 
tất cả những điều đó rất khó hệ thống hóa bởi những 
điều chỉnh liên tục này phụ thuộc vào khả năng xoay 
xở và sự khéo léo từng nhà nghiên cứu.

Đoạn trích trên đây là một tóm tắt về thái độ tích cực 
nên có khi đi phỏng vấn để có thể tạo ra một không 
khí cởi mở thuận lợi cho quan hệ tương tác giữa những 
người được phỏng vấn và người đi điều tra. 
Tuy nhiên có một điểm cần được bàn luận. Các bạn đã 
kết luận đoạn này bằng việc cho rằng chiến lược phỏng 
vấn này cho phép đạt tới một sự “đánh giá khách quan”. 
Việc dùng tính từ “khách quan” theo chúng tôi là không 
đúng chỗ vì nó có nghĩa là các bạn có khả năng đặt ra 
một ranh giới rõ ràng giữa “khách quan” và “chủ quan” 
trong lời phát ngôn của người nói chuyện với các bạn, 
mà đó là một ảo tưởng khi chúng ta làm việc với diễn 
ngôn là một vật liệu đa hình thức và biến đổi. 

Trích dẫn (nhóm 3)
> “Chúng tôi thấy phỏng vấn không dễ dàng chút nào, 

nhất là khi cần phải tuân theo những phương pháp đã 
đưa ra để đạt được những mục tiêu xác định” 

Trích dẫn (nhóm 3)
> “Sau khi điều tra kết thúc chúng tôi rút ra những bài 

học này: chỉ các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm mới 
có khả năng áp dụng đúng các phương pháp điều tra 
và thu thập thông tin (đặt các câu hỏi ngắn và dễ hiểu, 
nhắc lại câu hỏi để có thể thu được một câu trả lời đầy 
đủ hơn, hỏi một cách khôn khéo mà không trực tiếp, 
tổng hợp so sánh và trình bày thông tin thu được).”

Trích dẫn (nhóm 3)
> “Trong thời gian điều tra, nhóm chúng tôi bắt đầu tiếp 

xúc với người dân bằng cách hỏi họ đường đi và cho họ 
một số thông tin cá nhân để tạo ra một không khí tin 
cậy. Sau đó các câu hỏi về đề tài nghiên cứu được đặt 
ra để có được quan điểm và cảm nhận của họ. Đây là 
một cuộc chuyện trò thoải mái cho phép người được 
hỏi trình bày một cách tự nhiên và người đi điều tra có 
điều kiện tìm hiểu lối sống của dân làng và quan hệ 
của họ, qua đó thu được một đánh giá khách quan.”
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Xin nhắc lại là phân tích diễn ngôn là một phương 
pháp đi từ tác nhân để phát hiện ra hệ thống. Nguyên 
tắc của phương pháp này khá đơn giản. Phân tích diễn 
ngôn cho thấy các biểu tượng mà bất kỳ cá nhân nào 
cũng hình dung đối với bất kỳ vật gì (một thể chế, một 
thói quen văn hóa, một phát minh kỹ thuật...), có nghĩa 
là phương thức mà người được phỏng vấn khách quan 
hóa quan hệ của anh ta và vị trí của anh ta với vật đó. 
Điều này không có nghĩa là diễn ngôn phản ánh một 
cách trung thực và đầy đủ các điều kiện xã hội, kinh tế 
và chính trị của người phát ngôn. Điều đó có ít nhất hai 
lý do. Thứ nhất, diễn ngôn không bao giờ là kết quả 
của một tác nhân duy nhất, độc lập, mà nó nằm trong 
khuôn khổ các quan hệ của các tác nhân khác đối với 
đối tượng đó, và rộng hơn là các quan hệ đặc biệt của 
người được phỏng vấn với môi trường xã hội (trong số 
các môi trường khác). Thứ hai, diễn ngôn không bao 
giờ có tính trung lập. Tùy theo một (hay nhiều) người 
đối thoại mà diễn ngôn thay đổi bởi nó là một yếu tố tự 
thân gắn liền với chiến lược của một (hay nhiều) người 
phát ngôn và do đó nó là bộ phận cấu thành của “trò 
chơi” của các tác nhân đang hiện diện.
Như vậy diễn ngôn chỉ chuyển tải một khía cạnh khách 
quan tương đối phụ thuộc vào bối cảnh phát ngôn cụ 
thể. Trên phương diện này thì có lẽ nên nói về một sự 
“đánh giá” được đặt vào bối cảnh cụ thể, bởi có liên hệ 
với tình hình địa phương, có nghĩa là một sự đánh giá 
“emic”1 của thực tế. 

Thay cho lời kết

Lớp học điền dã thứ hai này cho phép làm quen với 
sự phức tạp của các hiện tượng xã hội, khái niệm 
xác định các thói quen hàng ngày, các việc làm bình 
thường nhất, một loạt các nguyên nhân và hậu quả có 
thể. Giải thích bằng một nguyên nhân duy nhất thường 
là sai lầm và luôn luôn không đầy đủ. Nói cách khác, 
nên chấp nhận sự phức tạp của đối tượng trong đó “tư 
tưởng phức hợp chấp nhận tất cả các phương thức tư 
duy đơn giản, nhưng không chấp nhận các hậu quả 
đưa đến việc cắt bớt, giảm thiểu, một chiều hóa và cuối 
cùng gây mù quáng của một sự đơn giản hóa tự coi là 
sự phản ánh của cái có thật trong thực tế”2.
Để minh hoạ cho phát ngôn này của E. Morin, chúng 
ta có thể lấy ví dụ về thể chế làng xã ở miền Bắc Việt 
Nam. Cho đến đầu những năm 1980 thể chế làng xã 
này vẫn còn được miêu tả như một bản thể “phong 
kiến”, hoặc thuộc một “nền dân chủ làng xã” thật sự, 
điều đòi hỏi, trong cả hai trường hợp, một tư thế thành 
kiến ban đầu và mang tính tư tưởng. Nhưng sâu xa 
hơn, cách tư duy này nhấn mạnh đến sự không tương 

hợp giữa một bên là sự đa dạng tất yếu trong tổ chức 
làng xã mà trong đó các yếu tố cấu thành không được 
thể hiện ở mọi nơi mọi lúc với cường độ như nhau hoặc 
theo cùng một mô hình duy nhất, và bên kia là sự tìm 
kiếm một mô hình hoạt động mẫu lý tưởng và do đó 
có thể nhân ra rộng. Ý tưởng về mô hình mẫu này đã 
khiến các tác giả xóa đi các góc cạnh và tập trung chú 
ý đến một lĩnh vực hạn hẹp của thực tế, để cuối cùng 
sản sinh ra huyền thoại về “làng truyền thống”. Nhưng 
phê phán một lập luận đơn giản hóa dẫn đến việc làm 
thay đổi bản chất đối tượng, không có nghĩa là cần 
phải phủ nhận bản thân đối tượng mà sự tồn tại vẫn 
còn là một thực tế không thể tránh khỏi: hiện nay gần 
80 % dân số Việt Nam vẫn sống ở nông thôn tại hơn 
8.500 làng xã.
Tuy nhiên chúng ta có thể đưa ra một giới hạn cho xu 
hướng hệ thống hóa trên đây và cho việc ca ngợi tính 
phức tạp. Sự gia tăng số lượng các quan hệ và sự đa 
dạng của các quan hệ cần được liên tục đưa vào chiều 
không gian và thời gian nhằm tiến gần đến đối tượng 
được miêu tả một cách trung thực nhất, cuối cùng 
khiến đối tượng đó trở nên khó hiểu và không thể đạt 
tới. Như vậy chúng ta phải chấp nhận rằng sự phức tạp 
của đối tượng, cho dù có là một thực tế tự thân hoặc 
được tạo ra thông qua cái nhìn từ bên ngoài, thì cũng 
cần có những hình thức tư duy đơn giản hóa thì mới có 
thể được tư duy. Xét từ một khía cạnh nào đó, mục đích 
của lớp học điều tra điền dã là cố gắng cung cấp cho 
học viên một vài điểm mốc mang tính khoa học luận 
và phương pháp luận cho phép miêu tả và tìm hiểu sự 
phức tạp của các hiện tượng xã hội mà không sợ phải 
đối diện với khái niệm này.
Ở đây cần phải công nhận rằng điều nguy hiểm trong 
mọi ý muốn “mổ xẻ” phương pháp là các nguyên tắc 
về phương pháp có thể bị biến thành các “công thức 
nấu ăn”. Để chống chọi với sự cám dỗ đó, đầu tiên cần 
chấp nhận rằng trong lĩnh vực các khoa học xã hội, 
không thể có nền phương pháp nào được tư duy như 
các công cụ độc lập với hệ vấn đề mà chúng phục vụ. 
Lý giải sự gần gũi có lựa chọn của mọi phương pháp 
với một hệ vấn đề hoặc một “quan điểm” nào đó sẽ có 
hiệu quả hơn là cố gắng không nhìn nhận hoặc che 
giấu mối liên hệ này3. Điều đó không có nghĩa là việc 
thực hành xã hội học hoặc nhân học không chấp nhận 
bất kỳ ý tưởng nào về sự cá biệt hóa hay có các quy 
tắc phương pháp riêng biệt, nhưng cần nhớ rằng thực 
hiện một xử lý nào đó, ví dụ xác lập gia phả của các 
nhóm họ hàng trong làng, chỉ có ý nghĩa khi việc xử lý 
này phục vụ cho một giả thuyết trong đó kinh nghiệm 
(của người nghiên cứu và / hoặc của người khác) đã 
chỉ ra rằng nó có thể mang lại các yếu tố cho câu trả 

1 Jean-Pierre Olivier de Sardan, 1998, “Emique”, L’Homme, 147: 151-166. [sur Internet: http://www.persee.fr]
2 Morin E., 1990, Introduction à la pensée complexe, Paris, ESF éditeur, p.11
3 Bierschenk T., Olivier de Sardan J-P., 1994, “Ecris: enquête collective rapide d’identification des conflits stratégiques...”, in 

Bulletin de L’APAD, n° 7, Marseille, tr. 35-43
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lời. Do lập luận chiếm vị trí chủ đạo, một thao tác kỹ 
thuật không thể được lặp đi lặp lại.
Để kết thúc, chúng tôi muốn nhấn mạnh tới hai điểm 
đã được đề cập: 
- người nghiên cứu không thể không có ảnh hưởng 

tới quá trình điều tra và tới bản chất của thông tin 
thu được. Chỉ có kinh nghiệm của anh ta mới cho 
phép kiểm soát và hạn chế phần nào các sai số 
mà anh ta đã đưa vào trong quan hệ tương tác với 
người được phỏng vấn. Kinh nghiệm này được hình 
thành trên thực tế và không truyền cho nhau được ; 
điều có thể truyền và có thể áp dụng trong mọi tình 
huống, đó là nguyên tắc “vòng tròn phản hồi”, có 
nghĩa là cần tiến hành tư duy nội quan đối với thực 
hành điều tra và kinh nghiệm của chính mình;

- đối với tất cả những điều có vẻ như tự nhiên (thói 
quen, phong tục tập quán) chúng ta cần có các 
phương tiện về phương pháp luận để đặt câu hỏi 
và nghi ngờ sự đương nhiên đó. Để làm được điều 
này, chúng ta có một số phương pháp và công cụ 
cho phép thực hiện việc “cắt đứt”, có nghĩa là đưa 
vào một số yếu tố gây rối loạn cho phép có một cái 
nhìn mới về một đối tượng. Như vậy, công việc của 
người nghiên cứu là quan sát và miêu tả sự phức 
tạp của các quan điểm của các tác nhân khác nhau 
về cùng một đối tượng và sau đó cố gắng giải thích 
sự đa dạng đó.

Lớp chuyên đề 2 – Trao chứng chỉ cho học viên
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Tóm tắt hướng nghiên cứu chung

Giả thiết nghiên cứu

Có một khác biệt tùy theo giới tính, độ tuổi, trình độ 
học vấn và tình trạng kinh tế của các chủ thể trong 
thôn khi họ quan niệm về quan hệ họ hàng. 
Giả thiết này được đưa ra trong giai đoạn tiền thực địa 
và các kết quả thu được từ điều tra trên thực địa không 
đủ để khẳng định nó. Mô tả của bản thân các chủ thể 
về quan hệ họ hàng và phả hệ hẹp hơn về mặt thời 
gian và ít mang tính trực hệ hơn so với nội dung ghi 
trong gia phả. 

Các phương pháp và công cụ đã sử dụng

-  Phương pháp: phỏng vấn sâu, thu thập số liệu, 
quan sát thâm nhập.

-  Công cụ: hướng dẫn phỏng vấn, sổ ghi chép, máy 
ảnh, máy ghi âm, máy tính. Để đảm bảo cho công 
cụ điều tra phải thích ứng với động thái của các đối 
tượng nghiên cứu, các thành viên của nhóm 1 còn 
vận dụng thêm những kỹ năng thu thập số liệu và 
phân tích định tính các thông tin sơ cấp, nhằm điều 
chỉnh lại các hệ vấn đề.

Các kết quả ban đầu đạt được 

- Nắm bắt sơ bộ tình hình, cơ cấu, các đặc trưng 
chung và riêng của các dòng họ người Kinh và 
người Sán Dìu ở thôn Đèn Thõng. Thấy rõ mối liên 
hệ giữa, một mặt là thực tiễn địa phương, và mặt 
khác là quan niệm cũng như cách thức vận hành 
và duy trì mối quan hệ họ hàng của các chủ thể mà 
chúng tôi đã có dịp phỏng vấn.

- Phục dựng cây phả hệ (qua phỏng vấn sâu) dòng 
họ Hồ của người Sán Dìu, sau đó so sánh đối chiếu 
với những thông tin ghi chép từ sổ Hộ khẩu của các 
hộ gia đình và với nội dung của ba cuốn gia phả. 
Công việc so sánh này cho phép thấy rõ liên quan 
giữa phương thức duy trì phả hệ theo gia phả truyền 
thống của họ với phong tục tập quán dân tộc, và 

cũng thấy được sự biến đổi truyền thống của họ 
nhằm phù hợp hơn với điều kiện sống và các thiết 
chế kinh tế, xã hội và văn hóa của địa phương.

Các hướng nghiên cứu mới 

Qua kết quả phân tích nhanh từ nội dung các cuốn 
gia phả và đối chiếu với nội dung các cuộc phỏng 
vấn các chủ thể có liên quan, chúng tôi phát hiện thấy 
với người Sán Dìu, những cuốn gia phả này ngoài ý 
nghĩa thông thường là duy trì phả hệ một cách hữu 
hiệu nhất, thì chúng còn mang ý nghĩa tôn giáo và văn 
hóa nhất định. Hẳn những thao tác đầy vẻ lý tính của 
chúng tôi cho thấy điều mà chúng tôi đang muốn tìm 
kiếm: mô tả của các chủ thể về quan hệ họ hàng và 
phả hệ hẹp hơn và ít mang tính trực hệ hơn so với nội 
dung ghi trong gia phả. Vì vậy, sự khác nhau này phản 
ánh một kết quả thực tế mang tính lô-gic, theo đó ký 
ức hoặc phát ngôn của chủ thể thường không đầy đủ 
bằng văn bản. Nhưng đồng thời nó cũng cho thấy quá 
trình biến đổi của đời sống tinh thần vốn được coi là 
phong tục tập quán của chính những chủ thể đang là 
đối tượng nghiên cứu của chúng tôi. Tuy nhiên, dù có 
tất cả những kết quả thực địa này, song do hạn chế 
về thời gian và năng lực, nhóm 1 vẫn chưa đặt vấn 
đề nghiên cứu trong mối tương quan với chủ đề của 
ba nhóm nghiên cứu còn lại hay đề ra những hướng 
nghiên cứu mới. 

1. Bối cảnh và hệ vấn đề nói chung 
Đèn Thõng (hay còn gọi là Đền Thỏng và/hoặc Đồng 
Thỏng) là một trong 15 thôn hành chính thuộc xã Đại 
Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú. Dân cư của thôn 
gồm 60% người Kinh và 40% người Sán Dìu. Những 
năm gần đây, đời sống kinh tế, xã hội và tôn giáo của 
thôn này có một sự chuyển biến hết sức mạnh mẽ mà 
động lực chính của nó chính là các hoạt động dịch vụ 
du lịch tâm linh tại khu Danh thắng cấp quốc gia Tây 
Thiên. Gần đây nữa là sự kiện thực hiện một dự án 
cấp tỉnh chuyển đổi 30 ha đất trồng trọt thuộc khu vực 
cánh đồng Thõng thành khuôn viên khu du lịch, mà 
trước kia đây là “khu đất màu mỡ nhất thôn”. Nhiều 
hộ gia đình trong thôn đã mất một phần đất đai cho 

Phụ lục
Báo cáo của 4 nhóm nghiên cứu

Nhóm 1: “Quan hệ họ hàng và phả hệ: đan chéo giữa các nguồn tư liệu văn bản 
và lời kể”

Thành viên trong nhóm: Julie Baillet, Chu Hải Vân, Đặng Phương, Trần Anh Đào
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dự án, trong khi đây là một thôn sản xuất nông nghiệp 
với 670 nhân khẩu trong đó gần một nửa ở độ tuổi lao 
động chính (khoảng 300 người). Việc thiếu đất sản 
xuất và xuất hiện nhiều cơ hội kinh tế mới (chủ yếu gắn 
với phát triển du lịch) là động lực khiến cho các hoạt 
động kinh tế của người dân trong thôn phân hóa theo 
chiều hướng năng động và đa dạng.
Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế và xã hội của thôn Đèn 
Thõng được các cán bộ xã Đại Đình và thôn Đèn 
Thõng nhận định là theo hướng tích cực khi họ đưa ra 
những con số khả quan về mức sống của người dân: 
thu nhập bình quân đầu người là 6-7 triệu đồng/năm; 
tỷ lệ hộ nghèo thấp (chỉ chiếm có 16/165 tổng số hộ 
toàn thôn; 100% hộ có nhà xây gạch và/hoặc cao 
tầng, một xe gắn máy. Những chỉ số này được đánh 
giá là tốt hơn nhiều so với 14 thôn còn lại của xã Đại 
Đình. Xu hướng phát triển này của thôn bắt đầu kể từ 
năm 1991 - thời điểm khu di tích Tây Thiên được công 
nhận là Danh thắng cấp Quốc gia -, có sự đột phá vào 
những năm 1996 –1998, và tiếp tục tăng dần đều cho 
đến nay. 
Trong khuôn khổ một chương trình nghiên cứu thực 
địa được chia làm bốn hướng nghiên cứu, vấn đề 
chung đặt ra ban đầu là “Phân tích tình hình kinh tế và 
xã hội của thôn Đèn Thõng: lịch sử của quá trình này, 
việc phân chia các lĩnh vực hoạt động và các động 
năng mới đây”. Nhóm 1 tập trung nghiên cứu chủ đề 
“Quan hệ họ hàng và phả hệ: đan chéo giữa các nguồn 
tư liệu văn bản và lời kể”. Vấn đề này xem ra có vẻ trừu 
tượng nhưng lại cần thiết cho việc khởi đầu một nghiên 
cứu lâu dài các mạng lưới quan hệ xã hội, trong đó có 
quan hệ họ hàng, trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế và xã hội của một trong những cộng đồng nông 
thôn vùng trung du Bắc bộ. 
Chỉ trong ba ngày làm việc trên thực địa, bốn thành 
viên của nhóm phải cùng nhau thực hiện nhiệm vụ 
tập hợp và đối chiếu các thông tin thu được qua các 
nguồn khác nhau: tài liệu hành chính (sổ Hộ khẩu, sổ 
Hộ tịch, sổ ghi chép của các bộ chuyên trách); văn 
bản lưu giữ của các dòng họ và gia đình (gia phả và 
tộc phả); mô tả của các chủ thể thuộc một số dòng họ 
và gia đình thông qua phỏng vấn sâu. Mục đích của 
chúng tôi là kiểm chứng xem các dữ kiện nói và viết 
bổ sung cho nhau như thế nào, liên kết như thế nào 
hay phản chứng lại nhau như thế nào, để nhằm đem 
lại ý nghĩa cho một hiện thực mang tính địa phương, 
thoạt nhìn thì dường như có vẻ đơn giản và mang tính 
đơn nghĩa.

2. Các hướng nghiên cứu chung và các giả thiết
Cuộc điều tra ở thôn Đèn Thõng diễn ra từ ngày 15 
đến ngày 18 tháng 7 năm 2008 là một chuyến “thực 
nghiệm” chuyên môn hết sức đặc biệt và thú vị đối với 
các thành viên trong nhóm đến từ các chuyên ngành 
khác nhau (xã hội học, thống kê, tôn giáo học) và trước 
khi bước vào điều tra đều chưa hiểu biết về nhau. Mọi 
công việc chuẩn bị cho cuộc điều tra đã được tiến 

hành rất nhanh chóng: tổ chức thành hai tiểu nhóm với 
mỗi tiểu nhóm hai người, thiết kế một bản phác thảo 
phỏng vấn và một bản “hướng dẫn phỏng vấn”. Song, 
việc xây dựng các giả thiết nghiên cứu trong điều kiện 
bỏ qua giai đoạn “điểm luận khoa học” liên quan tới 
lĩnh vực cần nghiên cứu đặt ra những khó khăn không 
nhỏ. Quả thực, không có một thành viên nào trong 
nhóm có điều kiện tham khảo qua một số bài viết liên 
quan tới chủ đề quan hệ họ hàng của những vùng 
nông thôn thuộc miền núi trung du. 
Trước khi tiếp cận thực địa, nhóm nghiên cứu đã đưa 
ra những giả thiết sau:
- có một khác biệt tùy theo giới tính, độ tuổi, trình độ 

học vấn và tình trạng kinh tế của các chủ thể trong 
thôn khi họ quan niệm về quan hệ họ hàng;

-  mô tả của các chủ thể về quan hệ họ hàng và phả 
hệ hẹp hơn về mặt thời gian và ít mang tính trực hệ 
hơn so với nội dung ghi trong gia phả. 

Vấn đề đặt ra chắc hẳn còn quá chung chung và cần 
phải điều chỉnh trong quá trình điều tra, nhưng chí ít có 
thể tạo tiền đề và giới hạn cho việc phân tích các dữ 
liệu về “quan niệm về họ hàng”, “so sánh phả hệ theo 
lời kể và nguồn tư liệu văn bản” 
Để gắn kết chủ đề nghiên cứu của Nhóm 1 vào tổng 
thể của vấn đề đặt ra ban đầu, các chủ thể được chọn 
làm đối tượng phỏng vấn là 15 hộ trong cùng một khu 
nhưng vẫn đảm bảo một sự đa dạng về thành phần 
dân tộc cũng như tên dòng họ. Mô tả của họ về họ 
hàng được đối chiếu với các nguồn tư liệu văn bản 
khác gồm có gia phả, sổ Hộ tịch (thường do cán bộ 
Dân số cung cấp) và sổ Hộ Khẩu (do cán bộ Công an 
cung cấp).
Chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc và phỏng vấn nhanh 
những người có trọng trách của xã Đại Đình vào chiều 
ngày 15 tháng 7 năm 2008. Cuộc tiếp xúc này đã giúp 
cả nhóm định hình rõ hơn về không gian thực địa cũng 
như đối tượng nghiên cứu của mình. Đây là một địa 
phương đa dạng về văn hóa, tôn giáo và dân tộc. Số 
lượng các dòng họ thuộc hai tộc người Kinh và Sán Dìu 
rất đông nhưng đều có quy mô nhỏ lẻ. Có rất ít nguồn 
tư liệu văn bản (nguồn gia phả chỉ tìm được ở dòng 
họ của người Sán Dìu chứ không có ở người Kinh; gia 
phả không được viết bằng chữ quốc ngữ; nguồn tư liệu 
hành chính có thể khai thác được thì nhìn chung chỉ có 
sổ Hộ khẩu...).
Trong ngày làm việc đầu tiên, chúng tôi đã phỏng vấn 
được bảy người. Buổi phỏng vấn diễn ra ngay tại nhà 
riêng của họ. Qua đó chúng tôi đã phác thảo được mô 
hình các cây phả hệ. Sau khi so sánh giữa các quan 
sát từ thực địa của chúng tôi và nội dung ghi trong hai 
cuốn gia phả của hai gia đình dòng họ Hồ (Sán Dìu), 
chúng tôi đã đi tới những kết luật là có thể phải điều 
chỉnh “hướng đi” của nhóm:
-  phỏng vấn 15 đối tượng chỉ trong vòng vài ngày 

điền dã sẽ không thu được đủ dữ liệu đảm bảo các 
tiêu chí (giới tính, độ tuổi và tình trạng kinh tế) để 
khẳng định hay phủ định giả thiết thứ nhất;
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-  phần lớn giữa các hộ chúng tôi điều tra đều có 
quan hệ họ hàng (theo huyết thống, trực hệ), nhất 
là dòng họ Hồ (Sán Dìu), dòng họ Khổng (Kinh) và 
dòng họ Nguyễn (Kinh).

Ở những dòng họ người Kinh không có gia phả: vấn 
đề đặt ra là thiếu tư liệu cho việc đối chiếu và phân tích. 
Chỉ có trường hợp dòng họ Hồ của người Sán Dìu đảm 
bảo dữ liệu để kiểm chứng giả thiết thứ hai. Để đi tới 
xây dựng đối tượng nghiên cứu và các hệ vấn đề một 
cách cụ thể và hữu hiệu, cần phải huy động những 
kỹ năng nghiên cứu dân tộc học, văn tự học, phương 
ngữ và quan sát thâm nhập trong một thời gian lâu dài 
hơn nữa. 

3. Sử dụng và đánh giá các phương pháp và 
công cụ điều tra 
Mục đích của nhóm 1 là tập trung thu thập và phục 
nguyên các nguồn văn bản (hồ sơ hành chính và gia 
phả) và các nguồn lời kể khác nhau (cấu trúc của dòng 
họ được các chủ thể kể lại). Các phương pháp áp 
dụng trong ba ngày điền dã bao gồm phỏng vấn sâu, 
thu thập tư liệu (ghi chép, ghi âm, tra cứu gia phả và sổ 
hộ tịch). Việc đối chiếu giữa các loại nguồn dữ liệu giúp 
đi đến khẳng định, bác bỏ, hoặc bỏ ngỏ các giả thiết 
ban đầu. Các phương pháp và công cụ được sử dụng 
nhằm thích ứng với các hệ vấn đề đặt ra và chúng phụ 
thuộc rất nhiều vào điều kiện làm việc trên thực địa: 
- Phỏng vấn trưởng thôn về: số dòng họ trong 

nhóm 15 hộ được chọn để điều tra; những người 
đứng đầu dòng họ; quy mô của các dòng họ (lâu 
đời hay mới di cư đến / lớn hoặc nhỏ); uy tín (quyền 
lực, điều kiện kinh tế, trình độ học vấn của các 
thành viên trong dòng họ); giữa các dòng họ có 
xung đột về văn hóa, chính trị, kinh tế hay không 
(liệu chúng có liên quan đến các “sự kiện” như việc 
thu hồi đất đai cho khu du lịch, bầu cử cán bộ thôn, 
cạnh tranh trong buôn bán).

- Phỏng vấn 15 hộ được chọn ngẫu nhiên và sống 
trong cùng một khu (chủ thể có thể là trưởng họ 
hoặc một thành viên nào đó trong dòng họ): nguồn 
gốc, cấu trúc, quy mô, cơ sở vật chất (từ đường, đất 
hương hỏa), thiết chế sinh hoạt (nghi lễ, hội họp, 
mạng tương trợ), nguồn tư liệu văn bản (gia phả, 
cây phả hệ).

15 hộ gia đình được phỏng vấn sống trong cùng một 
khu vực ở gần với vị trí của Đèn Thõng. Vì thôn là đơn 
vị hành chính thấp nhất ở xã Đại Đình, nên việc phác 
thảo một bản đồ cư trú đơn giản có thể định dạng các 
mối liên hệ (nếu có) giữa các hộ đó với nhau: quan hệ 
họ hàng (huyết thống, trực hệ), quan hệ láng giềng, 
hội nhóm v.v... Tuy nhiên việc đó là không khả thi vì hạn 
chế thời gian và nhiều yếu tố kỹ thuật khác. 
Phỏng vấn sâu (cá nhân, gia đình) là phương pháp 
điều tra quan trọng hàng đầu. Qua đó, ta có thể kết 
hợp phương pháp quan sát tham dự và có khả năng 
được hòa mình vào “nền văn hóa của người khác”, 

đặc biệt là của người Sán Dìu. Việc phỏng vấn được 
diễn ra có sự đan xen giữa lối hỏi kết cấu (xoay quanh 
chủ đề nghiên cứu) và lối hỏi mở (hội thoại tương tác), 
đồng thời kèm theo ghi chép và ghi âm. Ngoài việc 
lắng nghe các chủ thể kể về quan hệ gia đình và họ 
hàng, về quan điểm của họ về quan hệ họ hàng, về 
quan hệ giữa dòng họ của mình với dòng họ khác, 
người điều tra còn chú ý đến những xung đột (từng xảy 
ra hoặc đang tiềm ẩn) và cách thức giải quyết chúng 
như thế nào. Những thông tin thu được mang đến cho 
người điều tra khả năng liên hệ với các giả thiết trước 
đó của mình.
Nhóm nghiên cứu không đủ thời gian để tiến hành 
thực địa và tiền thực địa một cách đầy đủ. Thành viên 
trong nhóm không quen biết nhau, nên dẫn tới việc 
khó trao đổi hơn khi cần giải quyết những vấn đề nảy 
sinh trên thực địa.

4. Các nguồn tư liệu đa dạng và việc sử dụng 
chúng
4.1. Nguồn tư liệu văn bản
Tư liệu hành chính
-  Lịch sử Đảng bộ xã Đại Đình (do Phó chủ tịch xã 

cung cấp)
-  Hương ước thôn Đèn Thõng (do cán bộ Văn hóa xã 

cung cấp )
-  Sổ quản lý Hộ khẩu thôn Đèn Thõng (do Trưởng 

Công an xã cung cấp)
-  Sổ ghi chép của cán bộ Hội phụ nữ thôn (do cán 

bộ chi hội Phụ nữ thôn cung cấp)
Tư liệu của dòng họ Hồ (được chụp lại trong quá trình 
phỏng vấn)
- Gia phả gia đình ông Hồ Văn Đăng.
-  Gia phả gia đình ông Hồ Văn Lý 
-  Gia phả gia đình ông Hồ Văn Tư
-  Gia phả gia đình ông Hồ Văn Bình

4.2. Danh sách những người được phỏng vấn (xem 
Nhóm 1)

4.3. Các nguồn tư liệu và đối chiếu các nguồn 
Việc huy động nguồn gia phả hoặc tộc phả của một 
gia đình hay dòng tộc nào đó đôi khi không quyết định 
bởi khả năng của điều tra viên, mà lại phụ thuộc bởi 
thực tế gia đình hay dòng tộc đó có hay không có gia 
phả. Các dòng họ của người Kinh ở thôn Đèn Thõng 
đều không có gia phả hay tộc phả, trong khi phần lớn 
các dòng họ tộc người Sán Dìu đều có gia phả. Bởi 
vậy chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu trường hợp 
dòng họ Hồ.
Sổ quản lý Hộ khẩu thôn Đèn Thõng do cơ quan 
công an xã cung cấp là tài liệu quan trọng để khai 
thác các thông tin về cơ cấu dân số, số hộ và số tên 
họ trong thôn. Tuy nhiên hồ sơ này chỉ cập nhật đến 
năm 2006, theo đó số nhân khẩu của thôn lúc bấy giờ 
là 528 người, ít hơn nhiều so với con số 669 người tính 
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đến tháng 7 năm 2008. Như vậy, số lượng các dòng 
họ mà chúng tôi nêu ở phần 5 chỉ là con số tương đối 
tính đến năm 2006.
Đối với nghiên cứu về dòng họ, nguồn tư liệu đáng quý 
xác thực nhất chính là gia phả. Với dòng họ Hồ của 
tộc người Sán Dìu, gia phả được lập đầu tiên dành cho 
các chi và có thể được sao chép ra cho gia đình người 
con trưởng của chi đó. Ba cuốn gia phả mà chúng tôi 
tra cứu đều được viết bằng chữ Hán-Nôm Sán Dìu, và 
thuộc ba chi có cùng một ông tổ đến từ Quảng Đông 
(Trung Quốc). Nếu tính từ khởi tổ đầu tiên của phả hệ 
cho đến thế hệ trẻ nhất của dòng họ Hồ ở Đèn Thõng 
là đời thứ mười. Nhưng theo lời kể của các chủ thể, 
đến đời thứ sáu, dòng họ Hồ mới có mặt ở Đèn Thõng. 
Trước đó, tổ tiên của họ liên tục di cư từ Quảng Đông 
đến Quảng Ninh, Tuyên Quang, Tam Đảo (Hợp Châu) 
rồi đến Đại Đình. Thông thường, gia chủ không biết 
viết mà phải nhờ đến một thầy cúng cùng dòng họ 
viết giúp hoặc sao chép lại gia phả. Chúng tôi đã cho 
tiến hành dịch ba cuốn gia phả này. Phần lời tựa của 
gia phả cho biết quy luật của dòng họ này là dùng bảy 
tên đệm (Hỷ, K’oong (Quang), Vinh, Môn (Văn), Hải, 
Nhu, Dọt (Nguyệt)) tượng trưng cho bảy đời. Những 
người trong dòng họ Hồ dựa theo những tên đệm này 
để phân biệt vai vế và nhận lại họ hàng khi thất lạc 
nhau. Cũng nhờ vào các cuốn gia phả này, chúng tôi 
đã có thể phục dựng một cây phả hệ gồm mười đời 
của dòng họ Hồ.
Mô tả của bốn chủ thể dòng họ Hồ về họ hàng của 
mình cũng giúp chúng tôi thiết lập một cây phả hệ đơn 
giản hơn và không hoàn chỉnh, nhưng có thể được sử 
dụng như một nguồn dữ liệu “nói”. Chúng tôi đã đối 
chiếu nguồn “nói” này với nguồn “viết”- gia phả và sổ 
Hộ khẩu.

5. Các kết quả và phân tích đạt được
5.1. Tình hình các dòng họ ở thôn Đèn Thõng
Phần lớn những người được phỏng vấn đều không 
nắm rõ cụ thể số lượng các dòng họ hiện có ở trong 
thôn của mình. Theo Sổ theo dõi Hộ khẩu do Công 
an xã cung cấp, vào năm 2006 thôn Đèn Thõng có 
528 người thuộc 20 dòng họ, trong đó người Kinh 
có 13 dòng họ (đông nhất là dòng họ Nguyễn, cùng 
tên gọi nhưng không đồng tộc) và người Sán Dìu có 
10 dòng họ (đông nhất là dòng họ Hồ). Các dòng họ 
Trần, Hoàng và Lê đều thấy có ở người Kinh và người 
Sán Dìu. Chúng tôi cũng nhận thấy có một số dòng họ 
trùng tên nhưng khác dân tộc (dòng họ Trần, dòng họ 
Dương, dòng họ Lê).

5.2. Đặc trưng của một số dòng họ lớn ở thôn Đèn 
Thõng
Lịch sử của các dòng họ không lâu đời ở thôn Đèn 
Thõng 
Trong số các dòng họ ở thôn thì các dòng họ đến sớm 
nhất tính đến nay chỉ ba hoặc bốn đời, chủ yếu là dòng 
họ Hồ (Sán Dìu), Nguyễn, Khổng, Trần (Kinh). Đối với 
người Kinh, từ “dòng họ” ở đây chỉ là “chi” của dòng 
họ gốc (đại tộc) nơi xuất cư mà thôi. Một số người già 
dòng họ Nguyễn và dòng họ Khổng (thế hệ đầu tiên 
của những dòng họ này ở làng) tự cho mình là người 
“tạm trú” ở thôn Đèn Thõng. Trong ký ức của những 
người thuộc thế hệ thứ nhất và thứ hai, mối liên hệ với 
nơi xuất cư (thường trong phạm vi tỉnh Vĩnh Phúc, bán 
kính 30-50 km) còn khá rõ nét.
Đối với người Kinh, quãng thời gian ba đến bốn đời ở 
thôn chưa đủ để có thể “tái cơ cấu” [dòng họ của họ] 
hoặc thiết lập cơ sở vật chất (từ đường, gia phả và tộc 
phả). Còn đối với người Sán Dìu, một mặt vẫn bảo lưu 
những đặc trưng riêng theo phong tục tập quán của 
dân tộc mình, mặt khác xuất hiện những biến đổi theo 
xu hướng “hòa đồng” với điều kiện sống và thiết chế 
kinh tế, xã hội và văn hóa của địa phương.

Quy mô các dòng họ nhỏ, cơ sở vật chất không đầy đủ 
(từ đường, gia phả) 
Nếu nhìn vào sơ đồ “cơ cấu các dòng họ” thì các họ 
Nguyễn, họ Hồ và họ Khổng thuộc loại đông và lâu 
đời nhất trong thôn. Tuy nhiên, nhiều nhóm họ lẻ cũng 
mang tên họ Nguyễn. Vấn đề ở đây là chỉ có cùng tên 
gọi chứ không cùng huyết thống, nguồn gốc. Trên 
thực tế, dòng họ Hồ mới là dòng họ nội tộc lớn nhất 
trong thôn. Nhìn chung, các “dòng họ” Kinh ở thôn 
Đèn Thõng chủ yếu mang tính chất “gia đình” trực hệ. 
Bởi vậy, họ vẫn duy trì ý thức về dòng họ và bản sắc 
của họ, mặc dù không có từ đường hoặc gia phả. Họ 
vẫn tham gia vào sinh hoạt dòng họ và đóng góp quỹ 
dòng họ. Một số trưởng họ và trưởng chi của người 
Kinh vẫn quay về quê cũ để sinh hoạt dòng họ. Còn 
đối với người Sán Dìu, một số dòng họ vẫn trong quá 
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nh t c a dòng h  H èn Thõng là i th  m i. Nh ng theo l i k  c a các ch  th , n

i th  sáu, dòng h  H  m i có m t èn Thõng. Tr c ó, t  tiên c a h  liên t c di c  t

Qu ng ông  Qu ng Ninh Tuyên Quang  Tam o (H p Châu) r i n i ình. 

Thông th ng, gia ch  không bi t vi t mà ph i nh n m t th y cúng cùng dòng h  vi t

giúp ho c sao chép l i gia ph . Chúng tôi ã cho ti n hành d ch ba cu n gia ph  này. Ph n l i

t a c a gia ph  cho bi t quy lu t c a dòng h  này là dùng b y tên m (H , K’oong (Quang), 

Vinh, Môn (V n), H i, Nhu, D t (Nguy t)) t ng tr ng cho b y i. Nh ng ng i trong 

dòng h  H  d a theo nh ng tên m này  phân bi t vai v  và nh n l i h  hàng khi th t l c

nhau. C ng nh  vào các cu n gia ph  này, chúng tôi ã có th  ph c d ng m t cây ph  h

g m m i i c a dòng h  H .

Mô t  c a b n ch  th  dòng h  H  v  h  hàng c a mình c ng giúp chúng tôi thi t l p m t

cây ph  h n gi n h n và không hoàn ch nh, nh ng có th c s  d ng nh  m t ngu n d

li u “nói”. Chúng tôi ã i chi u ngu n “nói” này v i ngu n “vi t”- gia ph  và s  H  kh u. 

5 - Các k t qu  và phân tích t c

5.1. Tình hình các dòng h  thôn èn Thõng 

Ph n l n nh ng ng i c ph ng v n u không n m rõ c  th  s  l ng các dòng h  hi n

có  trong thôn c a mình. Theo S  theo dõi H  kh u do Công an xã cung c p, vào n m 2006 

thôn èn Thõng có 528 ng i trên 20 dòng h , trong ó ng i Kinh có 13 dòng h  ( ông 

nh t là dòng h  Nguy n, cùng tên g i nh ng không ng t c) và ng i Sán Dìu có 10 dòng 

h  ( ông nh t là dòng h  H ). Các dòng h  Tr n, Hoàng và Lê u th y có  ng i Kinh và 

ng i Sán Dìu. Chúng tôi c ng nh n th y có m t s  dòng h  trùng tên nh ng khác dân t c

(dòng h  Tr n, dòng h  D ng, dòng h  Lê). 

5.2. c tr ng c a m t s  dòng h  l n  thôn èn Thõng 

+  L ch s  c a các dòng h  không lâu i  thôn èn Thõng  

Trong s  các dòng h  thôn thì các dòng h n s m nh t tính n nay ch  ba ho c b n i, 

ch  y u là dòng h  H  (Sán Dìu), Nguy n, Kh ng, Tr n (Kinh). i v i ng i Kinh, t
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trình tìm lại họ hàng (vốn bị thất lạc trong quá trình 
di cư) nhờ vào những thông tin được lưu chép trong 
gia phả. 

Quan hệ các dòng họ
Theo kết quả thu được từ các buổi phỏng vấn sâu và 
qua tra cứu tư liệu lịch sử địa phương, chúng tôi nhận 
thấy thôn Đèn Thõng là mảnh đất tụ hội của những 
người di cư. Các gia đình có nhiều nguồn gốc và hoàn 
cảnh rất khác nhau: trong những năm 1940-1950, các 
cuộc khai hoang đầu tiên; từ những năm 1960, xây 
dựng khu kinh tế mới; thời gian gần đây hơn là vì mục 
đích buôn bán. 
Trong quá trình phỏng vấn, không có chủ thể nào nói 
về mâu thuẫn sâu sắc danh nghĩa dòng họ. Tuy nhiên, 
trong thời kỳ có nhiều biến đổi nhanh chóng về kinh tế 
xã hội như hiện nay, không loại trừ xuất hiện cạnh tranh 
về quyền lợi kinh tế giữa các gia đình, nhóm gia đình 
hoặc các dòng họ. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể đề 
cập sâu tới vấn đề này trong đợt điều tra thực địa này.
Quan hệ hôn nhân giữa một số dòng họ người Kinh và 
người Sán Dìu là hiện tượng không phải hiếm ở thôn 
Đèn Thõng. Dưới đây là những số liệu trích từ Sổ hộ 
khẩu thôn Đèn Thõng năm 2006:

5.3. Phân tích sơ bộ từ những cuốn gia phả dòng họ Hồ 
của tộc người Sán Dìu
Tên họ Hồ là của những người Sán Dìu có nguồn gốc 
Quảng Đông (Trung Quốc), cư trú tập trung quanh khu 
vực Đèn Thõng. Vào những năm 1945 đến 1949, có ba 
anh em con chú con bác (có chung một ông tổ) là Hồ 
Văn Hòa, Hồ Văn Thành, Hồ Văn Thuận đến mưu sinh 
ở khu vực cánh đồng Thõng Đến nay, con cái và cháu 
chắt của họ (ba thế hệ) đã lập thành một cộng đồng 
gồm 27 hộ với gần 100 nhân khẩu. Cả bốn hộ mà 
chúng tôi phỏng vấn đều là họ hàng thân tộc với nhau 
(quan hệ cha con, anh em con chú con bác), có nghĩa 
là họ có chung một ông tổ. Cùng đó, ba cuốn gia phả 
mà chúng tôi tra cứu đều có đặc điểm chung và phả 
hệ được viết gần giống nhau. (xem thêm phần 4.3)

Đặc điểm và ý nghĩa của gia phả
Các cuốn gia phả này được viết bằng chữ Hán-Nôm 
Sán Dìu. Thường thì gia chủ phải nhờ đến một người 
trong dòng họ biết kiểu chữ này (thầy cúng) viết giúp 
hoặc sao chép lại. Bất cứ thành viên nào trong gia 
đình khi sinh ra đều được ghi vào gia phả tên họ, ngày 
giờ sinh (theo can chi âm lịch). Ngoài việc nhằm duy 
trì phả hệ (theo huyết thống phụ hệ), những cuốn gia 
phả này còn mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc. Tên gọi 
thông thường của các cuốn gia phả này là “Sổ sinh”, 
hay còn còn là “Sổ Nam Tào” (Nam Tào là vị thần nắm 
giữ phần Sinh trong quan niệm của Đạo giáo). Trong 
nghi lễ thờ cúng tổ tiên (ngày giỗ hoặc lễ tết), gia phả 
được sử dụng tựa như cuốn sách cúng. Họ tên những 
người đã mất sẽ được con cháu khấn gọi. Ngoài ra, 
người ta còn dựa vào ngày giờ sinh được ghi trong gia 
phả để xem tuổi khi dựng vợ gả chồng.
Trong nhiều trường hợp, gia phả là công cụ tìm kiếm 
hữu hiệu những người họ hàng bị thất lạc nhau từ lâu. 
Tổ tiên của dòng họ Hồ đã chọn bảy tên đệm. Công 
thức này là một định chế bắt buộc cho cả dòng họ Hồ 
này. Nhờ đó, những người cùng dòng họ này sẽ nhận 
ra nhau và thứ bậc của nhau khi “so” gia phả. Theo 
ông Hồ Văn Ba, chính nhờ quy định này mà ông đã 
tìm lại được hai hộ cùng cùng huyết thống với mình ở 
Thái Nguyên.

Sự khác nhau giữa các tên đệm trong gia phả và tên 
đệm thường dùng
Theo phân tích ở trên, ta thấy được tính bất biến của 7 
tên đệm của dòng họ Hồ. Tuy nhiên trên thực tế lại cho 
thấy hầu hết những người dòng họ Hồ hiện nay đều 
dùng tên đệm là “Văn” (loại tên đệm phổ biến ở người 
Kinh). Tên gọi này cũng được ghi rõ trong sổ hộ khẩu 
và bất cứ giấy tờ hành chính nào khác:

Như vậy, với tên đệm là Văn này, khi các chủ thể nói về 
phả hệ của mình, thì việc phân biệt vai vế trong dòng 
họ là không thể rành mạch được nữa. Chúng tôi nhận 
được rất ít thông tin do chính chủ thể phát biểu về gia 
phả của chính gia đình họ. Điều này có thể xuất phát 
bởi hai lý do: thứ nhất, gia chủ không phải là người trực 
tiếp ghi chép gia phả (phải nhờ qua trung gian), cũng 
không đọc được gia phả (vì không biết chữ); thứ hai, 
nó là một phần của văn hóa, tập tục ẩn chứa những “bí 
mật” mà “người ngoài” không dễ nắm bắt và khai thác. 
Ví dụ, khi được hỏi vì sao nhiều người Sán Dìu dùng tên 

Dòng họ Dân tộc Số hộ Số hộ có vợ 
người Kinh

Số hộ có 
vợ người  
Sán Dìu

Nguyễn Kinh 47 4
Đặng nt 3 2
Hoàng nt 7 1

Hồ Sán Dìu 28 13
Trần nt 6 2
Lưu nt 7 3
Lý nt 4 3
Dư nt 4 3

Dương nt 2 1
Họ và tên do chủ 
thể tự giới thiệu

Họ tên ghi trong 
sổ hộ khẩu

Họ tên ghi trong 
gia phả

Hồ Văn Đăng 
(bản thân)

Hồ Văn Đăng Hồ Nguyệt Đăng

Hồ Văn Hải  
(con trai cả)

Hồ Văn Hải Hồ Hỷ Hai

Hồ Văn Giáp  
(cháu trai cả)

Hồ Văn Giáp Hồ Quang Giáp 



290 Khóa học Tam Đảo 2008

đệm là “Văn”, hoặc tên riêng là “Hai”, “Ba”, “Tư” (chữ 
số đếm của người Kinh), thì một số người trong dòng 
họ đã dè dặt trả lời chúng tôi “là để cho giống với người 
Kinh”, còn một số khác chỉ trả lời bằng một nụ cười. 
Một vài phân tích từ vấn đề tên đệm như trên không 
đủ để chúng tôi có thể đi đến một kết luận cụ thể nào, 
nhưng điều đó có thể nói lên phần nào tính đặc thù 
của đối tượng mà chúng tôi tiếp cận.

6. Tìm kiếm các hướng nghiên cứu xuyên ngang 

Mục tiêu nghiên cứu của nhóm là mối quan hệ qua lại 
trong quan hệ họ hàng giữa các chủ thể. Mối tương 
quan giữa bốn chủ đề của bốn nhóm điều tra là rất 
rõ. Tuy nhiên, công việc của nhóm 1 đang ở giai đoạn 
đầu: kiểm chứng các nguồn dữ liệu, mô tả và xác định 
quan hệ họ hàng (thân tộc, hôn nhân) của các chủ thể. 
Bởi vậy, chúng tôi chưa có điều kiện kiểm chứng kết 
quả của nhau.

7. Các hướng nghiên cứu mới

8. Các yếu tố đưa vào báo cáo gửi lên Ủy ban 
Nhân dân xã

Nếu thời gian cho phép, chúng tôi muốn đóng góp 
vào Báo cáo chung gửi đến Ủy ban nhân dân xã Đại 
Đình phần nội dung Tình hình các dòng họ ở thôn Đèn 
Thõng (mục 5.1) và Đặc trưng của một số dòng họ lớn 
ở thôn Đèn Thõng (mục 5.2).

9. Những câu hỏi, nhận xét, gợi ý về khóa đào tạo

Khóa học mùa hè 2008 góp phần đào tạo, hướng dẫn 
những người nghiên cứu khoa học xã hội trẻ tuổi trong 
từng giai đoạn của tiến trình nghiên cứu. Chúng tôi xin 
bày tỏ lời cảm ơn chân thành và mong muốn được 
tham gia khóa đào tạo tiếp theo.
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Tóm tắt hướng nghiên cứu chung
Giả thiết nghiên cứu
Trong những năm vừa qua, các thôn Sơn Đình và Đèn 
Thõng (thuộc huyện Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh 
Vĩnh Phúc) đã tham dự vào một sự chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế dẫn tới những thay đổi trong đời sống thường 
ngày của dân cư địa phương.

Phương pháp và các công cụ nghiên cứu
- Sử dụng phương pháp điều tra điền dã nhân học 

xã hội bằng phỏng vấn trực tiếp và bảng câu hỏi 
(thu thập thông tin thứ cấp: các bản báo cáo, số 
liệu chính thức và thu thập thông tin sơ cấp bằng 
phỏng vấn các nông hộ và cán bộ hợp tác xã 
địa phương);

- Công cụ sử dụng: bảng hỏi, máy ảnh, máy ghi âm, 
máy tính;

- Phân tích thông tin đã thu thập bằng phần mềm 
Excel và viết báo cáo.

Các kết quả ban đầu đạt được 
- Nắm bắt được sơ bộ tình hình kinh tế xã hội của 

xã Đại Đình, đặc biệt là hai thôn Đèn Thõng và 
Sơn Đình.

- Tìm hiểu được nguyên nhân của sự chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế hộ gia đình địa phương và những thay 
đổi đời sống của họ trong năm năm trở lại đây 
(phỏng vấn được 16 hộ gia đình tại hai thôn Đèn 
Thõng và Sơn Đình).

- Phân tích được mối quan hệ giữa phát triển du lịch 
và thay đổi thu nhập của từng loại hộ (nghèo và 
không nghèo; thấy được mối quan hệ giữa dân tộc 
Kinh và Sán Dìu).

Các hướng nghiên cứu mới đã được đề ra và 
luận giải
Cần nghiên cứu kỹ lại các mô hình đã chuyển đổi kinh 
tế thành công (ví dụ như mô hình trang trại gia đình). Vì 
qua thực tế điều tra cho thấy một số hộ nghèo đã cải 
thiện được thu nhập của mình sau khi tạo lập và phát 
triển trang trại nông nghiệp riêng của họ. Do vậy cần 
nghiên cứu kỹ để tổng kết các kinh nghiệm của các 
gia đình này, và xuất bản chúng dưới hình thức tài liệu 
tham khảo để nhân rộng. 
Ngoài ra, cần phải nghiên cứu sâu ảnh hưởng của việc 
thu hồi 30ha đất nông nghiệp làm khu du lịch tới cơ 

cấu kinh tế hộ và cơ cấu lao động địa phương. Qua 
điều tra cho thấy người dân chưa hài lòng với hướng 
giải quyết của các cấp chính quyền địa phương. Việc 
người dân “mất” đất, chỉ được đền bù với giá quá rẻ, và 
không được hưởng cơ hội việc làm mới được chờ đợi 
từ việc thành lập khu du lịch. Đó là những vấn đề quan 
trọng cần được nghiên cứu và làm rõ và cần phải đưa 
ra những đề xuất cụ thể và hữu hiệu, các đề xuất này 
sẽ được xây dựng khi tính tới những quan điểm của 
các chủ thể khác nhau (nông dân, tiểu thương, chính 
quyền địa phương – thôn, xã, huyện, tỉnh)

1. Bối cảnh và các hệ vấn đề nói chung 
Nhóm nghiên cứu này được lập ra trong khuôn khổ 
lớp học chuyên đề số 2 của Khóa học mùa hè tổ chức 
tại Tam Đảo. Lớp chuyên đề này có tên “Phương pháp 
điều tra điền dã và tổ chức tập dữ liệu trong ngành xã 
hội học và nhân học” nhằm mục đích đưa vào thực 
hành những kiến thức lý thuyết và phương pháp luận 
và hướng dẫn học viên nắm bắt các giai đoạn khác 
nhau của một quá trình nghiên cứu điều tra điền dã. 
Lớp học được phân làm bốn nhóm nghiên cứu, mỗi 
nhóm nghiêu cứu những chủ đề riêng biệt. 
Chủ đề nghiên cứu của nhóm 2 hết sức thú vị, vì hiện 
nay Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) và đối tượng chịu nhiều tác 
động nhất của quá trình này là những người nông dân, 
đặc biệt là nông dân nghèo ở miền núi. Hơn nữa, việc 
xây dựng một loạt các khu đô thị, công nghiệp hóa, 
thương mại du lịch đã lấy đi rất nhiều đất sản xuất nông 
nghiệp của người dân. Điều này ảnh hưởng lớn tới cơ 
cấu kinh tế hộ, cơ cấu lao động và đời sống của hộ 
gia đình. Tại một số vùng nông thôn, người dân đã cố 
gắng tiến hành chuyển đổi trong hoạt động sản xuất 
nhằm thích ứng với những thay đổi ít nhiều mang tính 
áp đặt này. Tuy nhiên vẫn cần phải biết thêm về mức 
độ chuyển đổi, kết quả và những khó khăn trong quá 
trình chuyển đổi như thế nào? Cho đến giờ vẫn chưa có 
những kết quả nghiên cứu đánh giá cụ thể. 
Do vậy, Nhóm 2 đã xây dựng giả thuyết nghiên cứu như 
sau: trong những năm vừa qua, các thôn Sơn Đình và 
Đèn Thõng (thuộc huyện Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh 
Vĩnh Phúc) đã tham dự vào một sự chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế dẫn tới những thay đổi trong đời sống thường 
ngày của dân cư địa phương. Nghiên cứu dựa trên giả 
thiết này nhằm làm sáng tỏ hơn các nhận định và trả lời 
một phần các câu hỏi nghiên cứu đặt ra ở trên.

Nhóm 2: “Từ nông nghiệp đến buôn bán: 
Sự đa dạng của các lộ trình xã hội kinh tế của các gia đình”

Thành viên trong nhóm: Nguyễn Kim Hiền, Nguyễn Thị Minh Ngọc, 
Nguyễn Hùng Mạnh, Hoàng Xuân Trường, Eriksen Vivianes
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2. Các hướng nghiên cứu và giả thiết 
Cuộc trao đổi và phỏng vấn những người phụ trách cấp 
xã và thôn chiều ngày 15 tháng 7 đã giúp nhóm nghiên 
cứu tổ chức lại các giả thiết, lược bỏ bớt các câu hỏi 
mang tính thông tin chung và đồng thời bổ sung thêm 
các câu hỏi sát với thực tế địa phương hơn. Qua trao 
đổi chúng tôi nhận thấy, với giả thiết ban đầu đưa ra tại 
phiên học toàn thể trong hội trường khá rộng thì đòi hỏi 
cần nhiều thời gian nghiên cứu. Do vậy, chúng tôi giới 
hạn việc tìm hiểu tập trung vào hai kênh thông tin chính: 
a) nghiên cứu các mô hình chuyển đổi hoạt động kinh 
tế (của các hộ nghèo và vừa thoát nghèo) và b) tìm hiểu 
các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp (kinh doanh 
buôn bán quanh năm hoặc theo thời vụ). Hai kênh 
thông tin này sẽ giúp chúng tôi có được một bộ thông 
tin đầy đủ hơn về các hình thức chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế hộ và hiểu rõ hơn vai trò của hoạt động phi nông 
nghiệp đối với đời sống kinh tế của các hộ liên quan. 
Những số liệu thu thập được, cùng với những số liệu 
thống kê chính thức của xã và thôn, kết hợp với những 
thông tin thu được qua phỏng vấn trực tiếp các lãnh 
đạo và đại diện của nông dân địa phương đã cho phép 
chúng tôi có thể xây dựng cấu trúc chung của hướng 
nghiên cứu về chủ đề “từ nông nghiệp đến buôn bán”.
Chúng tôi chỉ có hai ngày để tiến hành điều tra thực 
địa trong khi giả thiết chúng tôi đưa ra khá rộng với 
lượng thông tin cần lấy rất lớn, đa dạng và đặc biệt vẫn 
phải đảm bảo chất lượng của thông tin. Để thực hiện 
việc này, chúng tôi đã phải đưa ra những tiêu chí chọn 
nhóm mẫu như sau:
-  nhóm 1 gồm các hộ làm nông nghiệp và kết hợp 

làm buôn bán theo mùa vụ (4 hộ)
-  nhóm 2 gồm các hộ chuyên kinh doanh buôn bán 

quanh năm (3 hộ)
-  nhóm 3 gồm các hộ nông nghiệp có làm thêm 

nghề phụ phi nông nghiệp (4 hộ)
-  nhóm 4 gồm các hộ thuần nông (5 hộ)
Việc phân chia thành bốn nhóm mẫu như trên là một 
phương tiện đảm bảo sự đa dạng và chất lượng của 
thông tin thu thập được và đảm bảo chúng sát với giả 
thiết đặt ra. Đồng thời việc phân chia này cũng tạo 
thuận lợi cho việc tổ chức thông tin và cấu trúc của các 
hướng nghiên cứu. 

3. Việc sử dụng và đánh giá các phương pháp và 
công cụ nghiên cứu 
Các công cụ đã được chúng tôi sử dụng là bảng câu 
hỏi và sổ ghi chép. Phương pháp chủ đạo là phỏng 
vấn trực tiếp và quan sát thực tế. Việc chuẩn bị sẵn 
bộ câu hỏi giúp chúng tôi không bỏ sót bất kỳ một chi 
tiết quan trọng nào cần hỏi. Tuy nhiên để tránh cho 
người được phỏng vấn khỏi bị căng thẳng, chúng tôi 
tiến hành cuộc phỏng vấn dưới hình thức như buổi nói 
chuyện. Chúng tôi thường có hai người để phỏng vấn 
một hộ. Một người vừa nói chuyện với người đại diện 
gia đình vừa đan xen các câu hỏi trong khi người thứ 
hai ghi chép các thông tin cần thiết. Phương pháp này 

đã tạo một bầu không khí cởi mở, thoải mái trong buổi 
phỏng vấn, điều này giúp có được những thông tin mà 
theo chúng tôi là tốt hơn.
Bên cạnh việc phỏng vấn, chúng tôi còn quan sát khu 
vực xung quanh, điều kiện sản xuất và các trang thiết 
bị sản xuất trong gia đình: nhà cửa, các loại phương 
tiện đi lại, máy móc thông tin, v.v, để đánh giá tốt hơn 
mức độ kinh tế hộ so với các tiêu chí đã đưa ra. Phương 
pháp phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi tỏ ra có hạn 
chế khi đi phỏng vấn các hộ kinh doanh buôn bán và 
lãnh đạo địa phương: một số người không muốn tiếp 
tục câu chuyện khi chúng tôi ghi lại các thông tin mà 
họ cung cấp, từ đó dẫn tới việc họ cung cấp một số 
thông tin sai lệch.
Một hạn chế nữa là danh sách các hộ được phỏng vấn 
đã được cán bộ địa phương lập sẵn. Chúng tôi không 
được phép tiến hành phỏng vấn với các gia đình “ngoài 
danh sách”. Đây là cản trở lớn nhất phải vượt qua trong 
khuôn khổ một điều tra xã hội học. Nhóm chúng tôi đã 
phải lựa chọn tám hộ ở thôn Đèn Thõng phù hợp với 
bốn nhóm mẫu và điều tra thêm thêm tám hộ ở thôn 
Sơn Đình để đảm bảo tính đa dạng của mẫu. 

4. Sự đa dạng của các nguồn tư liệu và việc 
sử dụng chúng 
Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế xã hội của xã Đại 
Đình do Phó chủ tịch xã cung cấp. (xem Danh sách 
những người được phỏng vấn)

5. Các kết quả và phân tích đạt được 

5.1. Giới thiệu tổng quan về xã Đại Đình
Theo thống kê năm 2007, xã Đại Đình có 2140 hộ với 
9185 khẩu. Xã tập trung hai nhóm dân tộc Kinh và Sán 
Dìu. Diện tích trồng trọt là 742 ha, bình quân lương thực 
đầu người là 277kg/năm. Thu nhập trung bình của 
người dân trong xã được qui đổi ra tiền là 5,153 triệu 
đồng/người/năm. 
Xã Đại Đình được biết đến với hệ thống đền, chùa nổi 
tiếng như Đèn Thõng, Đền Ngò, đặc biệt là Đền Tây 
Thiên Quốc Mẫu. Hệ thống đền, chùa như vậy đã tác 
động rất lớn tới cơ cấu kinh tế hộ và cơ cấu lao động 
trên địa bàn. Có hàng nghìn hộ tham gia dưới hình 
thức cung cấp dịch vụ vào mùa lễ hội và các hoạt động 
du lịch với đủ các nghề: chụp ảnh, bán đồ trang sức, 
bán đồ lễ, gánh hàng thuê. Thu nhập của các hộ trong 
xã chủ yếu từ nông nghiệp và du lịch lễ hội. Tỷ lệ hộ 
nghèo năm 2007 là 460 hộ, chiếm 21,5%.

5.2. Tổng quan về thôn Sơn Đình và thôn Đèn Thõng
Thôn Sơn Đình
Với 659 khẩu là người Kinh, trừ ba hộ có vợ là người 
Sán Dìu, thôn Sơn Đình có 157 hộ, trong đó có 29 
hộ nghèo (chiếm 18,47%). Tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ 
hộ nghèo trung bình tại xã. Thôn có tổng diện tích 
trồng lúa hai vụ là 71,7 ha. Tại thôn có nhiều trang trại 
qui mô nhỏ và vừa, tập trung nuôi lợn và thả cá. Thu 
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nhập bình quân đầu người là 5 triệu đồng/người/năm. 
Cả thôn có 16 hộ kinh doanh thường xuyên (6 hộ bán 
hàng tạp hóa). Vì thôn nằm giáp với khu du lịch nên có 
trên 60 thợ ảnh không chuyên nghiệp làm theo thời vụ 
và có khoảng 30 hộ tham gia buôn bán đồ lưu niệm 
quanh năm. Thu nhập chủ yếu của người dân trong 
thôn là từ trồng trọt và chăn nuôi; thu nhập từ phi nông 
nghiệp chiếm dưới 20% thu nhập của mỗi hộ. 
Tại thôn có một số hộ thoát nghèo nhờ chuyển đổi 
từ sản xuất thuần nông và đi làm thuê sang phát triển 
kinh tế trang trại (chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản).

Thôn Đèn Thõng
Thôn Đèn Thõng có 160 hộ với 699 khẩu, trong đó 
hộ Sán Dìu chiếm 37,5% (60 hộ với 280 khẩu). Chỉ có 
15 hộ thuộc diện hộ nghèo, trong đó có 6 hộ thuộc dân 
tộc Sán Dìu. Tỷ lệ nghèo chỉ chiếm 9,4% thấp hơn rất 
nhiều so trung bình toàn xã. Tổng diện tích đất nông 
nghiệp hiện có là 230 ha. Thôn đã bị thu hồi 25 ha đất 
nông nghiệp để xây dựng khu du lịch. Thu nhập bình 
quân là 6-7 triệu đồng/người/năm. Trong thôn có 70 hộ 
kinh doanh thường xuyên quanh năm. Riêng mùa lễ 
hội, cả thôn tham gia vào việc kinh doanh buôn bán. 
Đèn Thõng được coi là Trung tâm kinh doanh, du lịch 
của xã. Thu nhập chủ yếu từ kinh doanh du lịch, phục 
vụ lễ hội (chiếm 70%) và từ nông nghiệp. 

5.3. Các hình thức chuyển đổi cơ cấu kinh tế
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã phát hiện ra 
có hai hình thức chuyển đổi kinh tế: 

Từ thuần nông làm nông nghiệp chuyển sang làm 
nông nghiệp kết hợp với buôn bán
Đây là hình thức phổ biến tại cả hai thôn Sơn Đình và 
thôn Đèn Thõng. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 30/157 hộ 
của thôn Sơn Đình so với 90/160 hộ ở thôn Đèn Thõng 
là tham gia hình thức chuyển đổi này. Nguyên nhân 
có thể là từ khi Đền chùa Tây Thiên được khôi phục và 
tu bổ, lượng khách du lịch tăng lên tạo điền kiện cho 
các hộ chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động 
trong hộ. Các hộ này thường có một người tham gia 
thường xuyên vào hoạt động buôn bán, họ không chỉ 
buôn bán tại địa phương mà còn đi các tỉnh khác có 
lễ hội (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định). Họ cũng 
biết cùng thuê chung xe ôtô đi lấy hàng tại Hà Nội, 
để giảm chi phí. Hình thức này đã giúp cho thu nhập 
của hộ được cải thiện. Vì thời gian nghiên cứu có hạn 
nên chúng tôi chưa thể phân tích sâu việc thay đổi thu 
nhập của hộ gia đình từ những hoạt động kinh doanh 
này như thế nào.

Từ thuần nông và đi làm thuê chuyển sang phát triển 
kinh tế trang trại
Tại thôn Sơn Đình, chúng tôi tìm hiểu được hình thức 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế này. Hoạt động này được 
thúc đẩy bởi chính sách hỗ trợ của Nhà nước: hỗ trợ 

Danh sách những người được phỏng vấn

Ghi chú: Cột nghề nghiệp: 1= nông dân và buôn bán; 2= kinh doanh là chính; 3= nông dân và một nghề phụ; 4= thuần nông.
Cột Hộ thuộc loại: 1= Nghèo; 2= Trung bình; 3= Khá/giàu. Cột Làm cán bộ: 1 = có, 2 = không.

Họ và tên 
chủ hộ

Thôn Tổng số khẩu 
(người)

Lao động chính 
(người)

Nghề nghiệp Hộ thuộc loại Dân tộc Làm cán bộ

Nhi Sơn Đình 5 2 2 2 Kinh 2

Hai Sơn Đình 4 2 4 3 Kinh 2

Đông Sơn Đình 4 2 3 2 Kinh 2

Sơn Sơn Đình 6 4 3 3 Kinh 1

Hai 3 2 4 1 Kinh 2

Mạnh 6 2 1 1 Kinh 2

Nghĩa 4 2 4 1 Kinh et Sán 
Dìu

2

Hà 3 3 3 3 2

Sang Đèn Thõng 5 4 4 2 Sán Dìu 2

Thu Đèn Thõng 4 2 1 3 Kinh 1

Minh Đèn Thõng 6 4 2 3 Kinh 1

Bảy Đèn Thõng 4 2 1 3 Sán Dìu 1

Lâm Đèn Thõng 8 6 1 Sán Dìu 2
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vay vốn ưu đãi cho các hộ nghèo (lãi 0,65%, trong 
vòng 5 năm). Các hộ áp dụng hình thức này là do sau 
thời gian đi làm thuê đã học tập được các mô hình 
trang trại ở các địa phương khác và thu được một “vốn 
kinh nghiệm”. Tuy nhiên, phát triển kinh tế trang trại đòi 
hỏi hộ phải có được quĩ đất, có lao động và có được 
nguồn vốn tối thiểu là 20 triệu đồng khi khởi nghiệp.

5.4. Tác động của chuyển đổi cơ cấu kinh tế tới 
đời sống của hộ gia đình
Trước hết ta thấy có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ 
cấu lao động mạnh mẽ tại xã Đại Đình kể từ khi khu du 
lịch Tây thiên được trùng tu, khôi phục:
-  đời sống vật chất được nâng lên. Ví dụ: Trước năm 

2008, anh Hải ở thôn Sơn Đình làm phụ hồ và mỗi 
tháng thu nhập để ra được khoảng 400.000đ. Từ 
khi vay vốn làm trang trại, thu nhập bình quân của 
gia đình anh đã lên tới 1,2 triệu đồng/người/tháng;

- đời sống tinh thần của người dân phong phú hơn: 
các gia đình có thêm tivi, đài, các phương tiện 
thông tin hiện đại khác;

- trẻ em được học hành tốt hơn: việc tăng thu nhập 
đã giúp các bậc phụ huynh có tiền để trả học phí 
cho con theo học nhiều hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi hình thức sản 
xuất, các hộ gặp một số khó khăn như: 
-  một số hộ bị thu hồi đất nông nghiệp để làm khu 

du lịch, các thành viên trong gia đình chưa tìm được 
công việc thay thế cho việc đồng áng và mức đền 
bù chưa thỏa đáng; 

-  khó khăn trong quy hoạch đất phục vụ cho hoạt 
động dịch vụ và chăn nuôi tại thôn Sơn Đình. 

-  xuất hiện các tệ nạn xã hội (chơi úp xum – một 
hình thức cờ bạc), khi lễ hội diễn ra (tuy nhiên chưa 
khẳng định được đây là trò chơi của người dân địa 
phương hay người nơi khác tới?);

-  tính cấu kết cộng đồng bị rạn vỡ (mâu thuẫn nội bộ 
dòng tộc và cộng đồng trong quá trình cạnh tranh 
kinh doanh). 

6. Các hướng nghiên cứu xuyên ngang 

7. Những hướng nghiên cứu mới 
Chúng tôi nhận thấy là kết quả điều tra phù hợp với giả 
thiết nghiên cứu đưa ra ban đầu: có chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế hộ và điều đó ảnh hưởng tới đời sống của hộ 
gia đình. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn nữa những tác động 
chuyển đổi này thì cần phảI có một nghiên cứu lâu dài 
hơn và cụ thể hơn về đối tượng nghiên cứu. 
Cụ thể là chúng tôi muốn trong khóa học sau sẽ tập 
trung nghiên cứu hai loại hộ gia đình. Trước hết đó là 
những hộ chỉ từng là hộ thuần nông. Chúng tôi muốn 
tìm hiểu là họ đã chuyển đổi như thế nào từ khi khu du 
lịch Tây Thiên được tu bổ, tôn tạo. Tiếp theo, chúng tôi 

sẽ nghiên cứu những hộ dân bị mất đất nông nghiệp 
để xem sự thay đổi cơ cấu kinh tế của hộ như thế nào: 
nguồn lao động dư thừa đã làm gì kể từ khi không 
còn đất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp 
bị giảm?
Chúng tôi đã xuất phát từ giả thiết đặt ra trong khuôn 
khổ của lớp chuyên đề số 2 mà theo đó “các thôn 
Sơn Đình và thôn Đèn Thõng đã tham gia vào chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế dẫn tới thay đổi đời sống của hộ 
gia đình”. Tuy nhiên kết quả khảo sát thực tế cho thấy 
đây là một nhận định với phổ nghiên cứu rất rộng. Do 
vậy hướng nghiên cứu cho Khóa học mùa hè 2009 
của chúng tôi là sẽ tập trung vào các hộ thuần nông 
nghèo và các hộ mất đất sản xuất. Một nghiên cứu 
sâu hơn về các hộ gia đình này sẽ giúp phân tích cụ 
thể hơn, nhằm minh chứng rõ hơn cho “hướng nghiên 
cứu mới”. 
Hướng nghiên cứu mới chúng tôi dự kiến vẫn kế thừa 
phương pháp nghiên cứu điền dã để thu thập tối đa 
các thông tin về hộ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất 
muốn áp dụng phương pháp “Cây vấn đề và cây giải 
pháp”. Chúng tôi dự kiến tổ chức các buổi họp với các 
đối tượng có cùng một vấn đề để cùng phân tích các 
khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh đó, 
chúng tôi cũng có thể sẽ tổ chức những buổi họp riêng 
với cán bộ địa phương để báo cáo lại kết quả của đợt 
nghiên cứu trên. 

8. Các yếu tố đưa vào báo cáo gửi lên Ủy ban 
Nhân dân xã 
Chúng tôi muốn gửi tới Ủy ban nhân dân xã Đại Đình 
nội dung trong mục “5.3. Các hình thức chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế” và mục “7. Những hướng nghiên cứu mới” 
của bản báo cáo này.

9. Những câu hỏi, nhận xét, gợi ý về khóa đào tạo 
Khóa đào tạo hết sức thiết thực và hiệu quả đã giúp 
chúng tôi có được cái nhìn rộng hơn về một vấn đề đưa 
ra, và xây dựng giả thiết tiến dần tới đối tượng nghiên 
cứu hơn. 
Chúng tôi thiết nghĩ nên giảm bớt phần lý thuyết và 
tăng thời gian thực hành (một buổi lý thuyết, ba buổi 
thực hành) nhằm giúp học viên hiểu nhanh hơn và áp 
dụng những kiến thức thu được ngay tại lớp.
Nên có tính kế thừa trong đào tạo hàng năm, để xây 
dựng cho Việt Nam một đội ngũ cán bộ được trang bị 
đầy đủ kiên thức về phương pháp điều tra điền dã. 
Chúng tôi có tham vọng là phát huy những kết quả 
nghiên cứu điền dã với phương pháp tiếp cận phù 
hợp để từ đó tác động xây dựng chính sách xã hội, 
xây dựng các chương trình cũng như dự án phục vụ lại 
cộng đồng. Cuối cùng, chúng tôi mong muốn sẽ có 
khóa học tiếp theo vào năm sau.
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Tóm tắt hướng nghiên cứu chung

Các giả thiết nghiên cứu
Người dân địa phương không hiểu rõ vể lịch sử hệ 
thống đền Phật giáo Tây Thiên. Có nhiều dị bản khác 
nhau về lịch sử của ngôi đền. Ngôi đền mang lại sự 
phát triển cho nền kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội, 
tôn giáo cho người dân địa phương và việc đẩy mạnh 
du lịch gắn với ngôi đền có tác động đến môi trường. 
Tuy nhiên sự phát triển này chưa thực sự bền vững.

Các phương pháp và công cụ đã được sử dụng 
- Phân chia thành hai nhóm nhỏ, mỗi nhóm hai 

người;
- Lựa chọn đối tượng phỏng vấn cho phù hợp với 

hướng nghiên cứu ;
- Soạn thảo bảng câu hỏi liên quan đến mục tiêu và 

các giả thiết nghiên cứu;
- Phỏng vấn các hộ gia đình bằng những câu hỏi 

ngắn, dễ hiểu. Những thông tin thu được từ hộ gia 
đình được phỏng vấn trước được kiểm tra thông 
qua những thông tin của hộ phỏng vấn sau ;

- Quan sát thực trạng: chụp hình, tham quan nhà cửa 
của người được phỏng vấn.

Các kết quả ban đầu đạt được
Hoạt động dịch vụ du lịch không phải là thu nhập 
chính của nhiều hộ gia đình. Hoạt động này khiến cơ 
cấu ngành nghề của nhiều hộ trong thôn thay đổi và 
tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho những đối tượng dân cư 
khác nhau. Hầu hết các hộ trong thôn đều tham gia 
hoạt động du lịch.
Với sự phát triển nhảy vọt của du lịch, người dân trong 
thôn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí hơn. Họ quan 
tâm đến việc giáo dục cho con em hơn. Bên cạnh đó 
cũng xuất hiện một số tệ nạn xã hội.
Sau khi khôi phục và xây dựng lại hệ thống đền chùa 
Tây Thiên, số người đi tu theo Đạo Phật tăng lên so 
với trước.
Du lịch gây ảnh hưởng đến môi trường nước vì chưa có 
biện pháp xử lý một cách hiệu quả.
->phát triển du lịch chưa thực sự bền vững.

Các hướng nghiên cứu mới
Trong bối cảnh đa dạng hóa kinh tế, các “chủ thể xã 
hội” (nông dân, người làm dịch vụ, người phụ trách 
phát triển du lịch, chính quyền địa phương...) bảo vệ 
các lợi ích của mình như thế nào? Sự đa dạng hóa 
này diễn ra như thế nào ở cấp độ các hộ gia đình 

và ở địa phương? Có các hình thức thỏa hiệp và liên 
minh nào? 

1. Bối cảnh và hệ vấn đề nói chung
Được công nhận là di tích cấp quốc gia và được đầu tư 
xây dựng với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng, Thiền Viện 
Trúc Lâm Tây Thiên và hệ thống các đền, chùa Tây 
Thiên hứa hẹn một loại hình du lịch mới mẻ phát triển 
ở đây, đặc biệt là “du lịch tâm linh”. Khu thắng cảnh 
Tây Thiên và câu chuyện về huyền thoại vua Hùng mở 
nước hứa hẹn một hướng phát triển mới cho ngành du 
lịch nơi đây.
Sau khi Thiền Viện Trúc Lâm xây dựng hoàn tất và 
công việc tu bổ hệ thống các đền chùa được hoàn 
thành, Tây Thiên có sức hấp dẫn lớn đối với những 
người hành hương tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ 
nước của dân tộc Việt Nam. Việc nghiên cứu phát 
triển du lịch tâm linh ở Đèn Thõng giúp nắm bắt được 
những ảnh hưởng kinh tế, môi trường, văn hóa, xã hội 
và tôn giáo lên đời sống của dân cư địa phương.
Nghiên cứu này cũng nhằm nắm bắt xu thế phát triển 
bền vững của các hoạt động du lịch.

2. Các hướng nghiên cứu và các giả thiết 
Mục tiêu nghiên cứu chủ yếu của nhóm 3 là: (1) thu 
thập các dị bản thông tin khác nhau có liên quan đến 
lịch sử xưa và nay của ngôi đền Tây Thiên; (2) thu thập 
thông tin qua lời kể của các chủ thể về tác động của 
phát triển du lịch đối với đời sống kinh tế, văn hoá xã 
hội, tôn giáo của người dân địa phương.
Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi đã đưa ra những 
giả thiết nghiên cứu sau:
-  người dân địa phương không hiểu rõ về lịch sử hệ 

thống đền chùa Tây Thiên. Có nhiều dị bản khác 
nhau về lịch sử ngôi đền;

- đối với người dân địa phương, ngôi đền là một 
nguồn mang lại phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa 
và tôn giáo. Tuy nhiên, sự phát triển này còn chưa 
thực sự bền vững;

-  mức sống/Thu nhập của người dân địa phương 
tăng nhưng chưa ổn định;

- đời sống văn hoá tinh thần của người dân được cải 
thiện (thông tin giao tiếp, lối sống…);

-  dấu hiệu ô nhiễm môi trường từ du lịch (các nguồn 
nước, sông).

Thời gian nghiên cứu được ấn định trong vòng hai 
ngày, do đó nhóm đã quyết định hỏi chuyện các đối 
tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt động du lịch của 
địa phương để đối chiếu giữa các giả thiết đưa ra và 
lời kể thực tế.

Nhóm 3: “Đền chùa và hoạt động du lịch: 
những hình ảnh biểu trưng về sức bật của một hoạt động kinh tế mới”

Thành viên trong nhóm: Rémi Bour, Bùi Thị Hạnh, Mai Thị Nghĩa, Vũ Thu Hà
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3. Việc sử dụng và đánh giá các phương pháp và 
công cụ nghiên cứu 
Trong phần này chúng tôi đặt ra hai mục đích: giới 
thiệu phương pháp điều tra đã soạn thảo và tiến hành 
phỏng vấn, đặc biệt nhấn mạnh đến các khó khăn đã 
gặp trong thời gian điều tra. 

3.1. Các yếu tố về phương pháp điều tra
-  Phân chia những người phỏng vấn thành hai 

nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều có hai người phỏng 
vấn. Các nhóm đi đường khác nhau và tiến hành 
cuộc điều tra. 

-  Người được phỏng vấn: 14 hộ gia đình tại thôn Đèn 
Thõng, một cán bộ văn hóa xã, một cán bộ quản lý 
hệ thống đền Tây Thiên, một người trông coi Đền 
Cậu và một người trông coi Đền Thượng

-  Những người tiến hành phỏng vấn dựa theo lời 
khuyên của các giảng viên và tài liệu phương pháp 
điều tra.

Những người tiến hành phỏng vấn phải đặt câu hỏi làm 
sao cho người được phỏng vấn phải hiểu được. Các 
câu hỏi phải thích đáng và phù hợp với mỗi đối tượng 

phỏng vấn: chuyên gia (về chủ đề nghiên cứu), hộ gia 
đình (không quen thuộc với chủ đề nghiên cứu), người 
coi đền (không thể là một chuyên gia nhưng lại rất am 
hiểu chủ đề đề cập tới).
Những buổi phỏng vấn được tiến hành theo cách 
sau:
-  phỏng vấn hộ gia đình: bắt đầu bằng những câu 

hỏi ngắn, dễ hiểu; thường xuyên xác nhận lại thông 
tin đã thu được; sử dụng thông tin đã thu được 
từ đối tượng phỏng vấn trước để đặt các câu hỏi 
khác;

-  phỏng vấn một cán bộ văn hóa xã, thôn, nhằm 
mục đích có một tổng quan về hệ thống đền Tây 
Thiên và tác động của du lịch đến người dân địa 
phương;

-  phỏng vấn những người trông coi đền và một cán 
bộ quản lý khu di tích Tây Thiên nhằm nắm bắt 
thông tin về cách quản lý và khai thác hệ thống di 
tích đền Tây Thiên. 

Ngoài ra, chúng tôi còn tiến hành quan sát thực trạng: 
chụp ảnh người được phỏng vấn, tình huống cuộc 
phỏng vấn và môi trường chỗ ở.
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3. Vi c s  d ng và ánh giá các ph ng pháp và công c   nghiên c u

Trong ph n này chúng tôi t ra hai m c ích : gi i thi u ph ng pháp i u tra ã so n th o

và ti n hành ph ng v n, c bi t nh n m nh n các khó kh n ã g p trong th i gian i u tra.  

3.1. Các y u t  v  ph ng pháp i u tra 

 Phân chia nh ng ng i ph ng v n thành hai nhóm nh , m i nhóm u có hai ng i

ph ng v n. Các nhóm i ng khác nhau và ti n hành cu c i u tra.  

 Ng i c ph ng v n :  14 h  gia ình t i thôn èn Thõng, m t cán b  v n hóa xã, 

m t cán b  qu n l  h  th ng n Tây Thiên, m t ng i trông coi n C u và m t ng i

trông coi n Th ng

 Nh ng ng i ti n hành ph ng v n d a theo l i khuyên c a các gi ng viên và tài li u

ph ng pháp i u tra. 

Nh ng ng i ti n hành ph ng v n ph i t câu h i làm sao cho ng i c ph ng v n ph i

hi u c. Các câu h i ph i thích áng và phù h p v i m i i t ng ph ng v n : chuyên gia 

(v  ch  nghiên c u), h  gia ình (không quen thu c v i ch  nghiên c u), ng i coi n

(không th  là m t chuyên gia nh ng l i r t am hi u ch  c p t i). 

Nh ng bu i ph ng v n c ti n hành theo cách sau : 

H  th ng n chùa 

Tây Thiên 

Du l ch tâm linh –  

Du l ch th ng c nh

Ng i dân a

ph ng 

Ho t ng quy ho ch 

(huy n/t nh)

Ban Qu n l  khu 

di tích 

Chính quy n xã 

i ình 

Hi u bi t v  l ch s  ngôi n Tây Thiên và quá 

trình phát tri n c a n

Ho t ng kinh t  (nông nghi p, ch n nuôi, ti u

th  công nghi p, kinh doanh, v.v) 

i s ng v n hoá tinh th n, tôn giáo tín ng ng

Di c

n bù, qu n l  và s  d ng t quy ho ch 

Môi tr ng t  nhiên 

128

3. Vi c s  d ng và ánh giá các ph ng pháp và công c   nghiên c u

Trong ph n này chúng tôi t ra hai m c ích : gi i thi u ph ng pháp i u tra ã so n th o

và ti n hành ph ng v n, c bi t nh n m nh n các khó kh n ã g p trong th i gian i u tra.  

3.1. Các y u t  v  ph ng pháp i u tra 

 Phân chia nh ng ng i ph ng v n thành hai nhóm nh , m i nhóm u có hai ng i

ph ng v n. Các nhóm i ng khác nhau và ti n hành cu c i u tra.  

 Ng i c ph ng v n :  14 h  gia ình t i thôn èn Thõng, m t cán b  v n hóa xã, 

m t cán b  qu n l  h  th ng n Tây Thiên, m t ng i trông coi n C u và m t ng i

trông coi n Th ng

 Nh ng ng i ti n hành ph ng v n d a theo l i khuyên c a các gi ng viên và tài li u

ph ng pháp i u tra. 

Nh ng ng i ti n hành ph ng v n ph i t câu h i làm sao cho ng i c ph ng v n ph i

hi u c. Các câu h i ph i thích áng và phù h p v i m i i t ng ph ng v n : chuyên gia 

(v  ch  nghiên c u), h  gia ình (không quen thu c v i ch  nghiên c u), ng i coi n

(không th  là m t chuyên gia nh ng l i r t am hi u ch  c p t i). 

Nh ng bu i ph ng v n c ti n hành theo cách sau : 

H  th ng n chùa 

Tây Thiên 

Du l ch tâm linh –  

Du l ch th ng c nh

Ng i dân a

ph ng 

Ho t ng quy ho ch 

(huy n/t nh)

Ban Qu n l  khu 

di tích 

Chính quy n xã 

i ình 

Hi u bi t v  l ch s  ngôi n Tây Thiên và quá 

trình phát tri n c a n

Ho t ng kinh t  (nông nghi p, ch n nuôi, ti u

th  công nghi p, kinh doanh, v.v) 

i s ng v n hoá tinh th n, tôn giáo tín ng ng

Di c

n bù, qu n l  và s  d ng t quy ho ch 

Môi tr ng t  nhiên 



297Phụ lục

3.2. Những khó khăn trong phương pháp điều tra
Những khó khăn gắn với việc tổ chức nghiên cứu:
-  hạn chế thời gian: để xác định những mục đích của 

nghiên cứu và tiến hành phỏng vấn;
-  lựa chọn người được phỏng vấn: do Ủy ban nhân 

dân xã địa phương sắp xếp điều hành;
-  phương pháp nghiên cứu: khó áp dụng những 

phương pháp khác nhau (quan sát tham dự, phỏng 
vấn không có bảng hỏi, phỏng vấn có bảng hỏi,..)

Những khó khăn trong buổi phỏng vấn:
-  chỉ có các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm mới 

có thể sử dụng tốt các phương pháp điều tra: đặt 

câu hỏi ngắn, dễ hiểu; hỏi lại để có câu trả lời 
đầy đủ hơn, sự dụng lời nói khéo léo, không hỏi 
thẳng vấn đề, so sánh và tổng hợp các thông tin 
đã thu thập,..

-  ghi chép và ghi âm các buổi phỏng vấn: chỉ có các 
nhà nghiên cứu có kinh nghiệm mới có thể không 
mất nhiều thông tin và thu thập dữ liệu có thể dùng 
được. 

4. Các nguồn dữ liệu đa dạng và việc sử 
dụng chúng

Tên tài liệu Nguồn cung cấp tài liệu

Đảng ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân xã Đại Đình, 
“Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân 
dân xã Đại Đình 1947-1997” (Sơ thảo), tháng giêng năm 1998, 
112 trang.

Cán bộ phụ trách văn 
hóa xã

Lương Hiền, “Danh thắng Tây Thiên”, Nhà xuất bản Văn hóa thông 
tin, Hà Nội - 2003, 202 trang.

Ban Quản lý khu di tích 
Tây Thiên

Lê Kim Thuyên, “Tây Thiên – Tam Đảo” - Phần 1 : Cảnh quan và 
di tích, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường – Vĩnh Phúc, 2003, 
26 trang.

Ban Quản lý khu di tích 
Tây Thiên

Sở Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, “Du lịch Vĩnh Phúc”, tập 1, 2007, 98 
trang.

Ban Quản lý khu di tích 
Tây Thiên

Tờ rơi giới thiệu về “Danh thắng Tây Thiên” Cán bộ văn hóa xã
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Trong quá trình phỏng vấn, trước hết nhóm nghiên cứu 
cố gắng tạo bầu không khí tin tưởng. Sau đó sẽ đưa ra 
những câu hỏi có liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu 
nhằm nắm bắt được các quan điểm và nhận định của 
người được phỏng vấn. Đây chỉ là một cuộc nói chuyện 
bình thường nhằm tạo cho người nói chuyện có cảm 
giác tự nhiên, và người nghiên cứu sẽ hiểu rõ hơn về lối 
sống và mối quan hệ của những người trong thôn.
Một trong những mục tiêu nghiên cứu là liên hệ trao 
đổi với các nhóm nghiên cứu khác về các chủ đề: đời 
sống kinh tế và thu nhập của người dân; môi trường 
sinh thái; văn hóa và xã hội; nhận thức tôn giáo; dự án 
quy hoạch.

5. Các kết quả và phân tích đạt được
Những thông tin thu được qua các buổi phỏng vấn 
diễn ra trong 3 ngày từ 15 tháng 7 đến ngày 18 tháng 
7 cho thấy một số kết quả sau:

Thôn Đèn Thõng
-  Dân số: 160 hộ, 669 khẩu (trong đó có 60 hộ Sán 

Dìu, 280 khẩu)
-  15 hộ nghèo (trong đó có 6 hộ Sán Dìu)
-  Diện tích đất nông nghiệp: 230ha
-  Thu nhập bình quân đầu người: 6 -7 triệu đồng/

người/năm 
-  70 hộ kinh doanh thường xuyên về du lịch (mùa lễ 

hội thì cả thôn đều tham gia kinh doanh)
-  Trâu, bò, lợn: 300 con
-  Thôn nằm ở trung tâm khu du lịch

Hiểu biết của những người được phỏng vấn về hệ thống 
đền Tây Thiên
-  Khu danh thắng Tây Thiên được Bộ Văn hóa và 

Thông tin cấp bằng chứng nhận di tích lịch sử - văn 
hoá và danh lam thắng cảnh ngày 3 tháng 8 năm 
1991 theo Quyết định 1371/QĐ-VHTT

-  Người dân không nắm rõ lịch sử của ngôi đền
-  Có nhiều dị bản khác nhau kể về lịch sử ngôi đền
Phần lớn người dân cho rằng ngôi đền này đã có từ 
lâu đời và là đền thờ Quốc mẫu Năng Thị Tiêu nhưng 
không nhớ chính xác thuộc thế kỷ nào, hay đời vua 
Hùng nào. Ngay trong những ấn phẩm đã xuất bản 
cũng không có sự thống nhất: 
-  Theo cuốn “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Đại Đình 1947-
1997” (tr. 17): Đền Tây Thiên Quốc mẫu là nơi thờ 
Quốc mẫu Năng Thị Tiêu đời vua Hùng vương 
thứ 17;

-  Theo cuốn “Tây Thiên – Tam Đảo” (tr. 9), và cuốn 
“Danh thắng Tây Thiên” (tr. 23), Đền Tây Thiên 
Quốc Mẫu thuộc đời vua Hùng vương thứ 7.

Sở dĩ có nhiều dị bản khác nhau về khu danh thắng 
Tây Thiên là do các truyền thuyết không được ghi chép 
lại đầy đủ trong sử sách mà chủ yếu được xây dựng 
dựa trên các di chỉ khảo cổ còn lại.

Tác động của phát triển du lịch đến đời sống của người 
dân địa phương
Mức sống/Thu nhập của người dân địa phương tăng 
nhưng chưa ổn định
Thu nhập người dân được cải thiện. Du lịch tạo thêm 
nhiều việc làm hơn cho người dân địa phương (kể 
cả người già và trẻ em). Tuy nhiên, nguồn thu nhập 
này không ổn định. Các hoạt động du lịch chủ yếu 
tập trung vào ba tháng đầu năm (ba tháng xuân sau 
Tết âm lịch). Do đó, làm dịch vụ du lịch không phải là 
nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình. Nông 
nghiệp vẫn là nguồn thu nhập ổn định và hoạt động 
du lịch đã tạo thị trường tiêu thụ tốt hơn cho hàng nông 
sản ở địa phương. 
Hoạt động du lịch góp phần đa dạng hoá cơ cấu kinh 
tế của toàn xã Đại Đình: đủ các hình thức làm kinh tế 
nhờ du lịch (dịch vụ ăn uống, nhà trọ, bán hàng lưu 
niệm, chụp ảnh, kinh doanh cây cảnh, hàng thủ công 
mây tre đan, sản xuất sáo trúc).
Du lịch không chỉ góp phần cải thiện thu nhập cho 
người dân thôn Đèn Thõng – nơi có hệ thống đến chùa 
Tây Thiên -, mà cho cả những người dân của các thôn 
lân cận (ví dụ thôn Đại Đình) hoặc của huyện. Tùy theo 
các đối tượng người dân mà việc hưởng lợi khác nhau: 
những người tham gia hoạt động kinh doanh buôn bán 
từ thủa sơ khai (ngay từ khi khu Đền Tây Thiên được 
công nhận là Di tích văn hoá - lịch sử cấp quốc gia 
từ những năm 1992-1994) hiện giữ được những mặt 
bằng thuận lợi nhất (hàng quán được xây dựng kiên 
cố trên đường lên Đền Thượng).
Việc quy hoạch khu du lịch với tổng diện tích 30 ha 
được triển khai từ năm 2006 đã ảnh hưởng không nhỏ 
đến hoạt động sản xuất và kinh tế của các hộ gia đình 
do việc thu hồi đất canh tác. Đây có thể là động lực để 
người dân tham gia nhiều hơn vào hoạt động du lịch 
hoặc di cư đến những nơi có nhiều cơ hội việc làm và 
thu nhập thoạt đầu là ổn định hơn.

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân được cải 
thiện (giao tiếp, lối sống)
Nhận thức của người dân về tầm quan trọng của giáo 
dục có cao hơn. Kinh tế gia đình được cải thiện nhờ du 
lịch giúp cho trẻ em được đến trường nhiều hơn. Văn 
hóa trong giao tiếp của người dân được cải thiện do 
quá trình giao lưu với du khách thập phương và mở cửa 
ra thế giới bên ngoài.
Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều các hoạt động giải trí và 
chưa có các trung tâm vui chơi. Tệ nạn cờ bạc, trộm 
cắp diễn ra thường xuyên hơn.

Đời sống tôn giáo tín ngưỡng của người dân địa phương 
được kích hoạt trở lại
Số người đi tu theo Đạo Phật tăng lên, chủ yếu là nữ 
giới ở độ tuổi vị thành niên (khoảng 15-16 tuổi). Nguyên 
nhân của hiện tượng này có thể được giải thích do khu 
vực này là nơi tập trung nhiều đền chùa: hệ thống đền 
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chùa Tây Thiên nằm trong quần thể khu bảo tồn thiên 
nhiên Tam Đảo, và Thiền Viện Trúc Lâm.

Các vấn đề về môi trường 
Ban Quản lý khu di tích vẫn chưa có biện pháp xử lý 
rác thải một cách triệt để khiến cho tình trạng ô nhiễm 
nguồn nước do rác thải từ hoạt động du lịch trở nên 
đáng lo ngại.

6. Các hướng nghiên cứu xuyên ngang
Quá trình nghiên cứu thực địa cho thấy nổi lên vấn đề 
xuyên suốt liên quan đến cả ba hướng nghiên cứu còn 
lại: công trình quy hoạch du lịch trên diện tích 30ha tại 
thôn Đèn Thõng hiện nay đang bị treo. Việc này có ảnh 
hưởng rất lớn tới đời sống kinh tế, xã hội của người dân 
Đèn Thõng.

7. Những hướng nghiên cứu mới
Bản bảo cáo này liên quan chủ yếu đến tác động của 
phát triển du lịch ở đền Đèn Thõng đến cấu trúc kinh tế 
và xã hội ở địa phương. Những buổi nói chuyện được 
thực hiện trong hai ngày rưỡi với những người dân làng 
đã làm nổi lên những xu hướng chính sau đây.
Du lịch phát triển mạnh đã tạo nên một nghề mới cho 
người dân địa phương: nghề làm dịch vụ, song họ 
không thể sống dựa hoàn toàn vào nghề này. Cấu trúc 
kinh tế xã hội của thôn vẫn tiếp tục gắn với các hoạt 
động nông nghiệp, cho dù nó có xu hướng bị đa dạng 
hóa bởi các hoạt động kinh tế làm thương mại tại địa 
phương. Trong khuôn khổ này, chúng tôi đưa ra một 
giả thiết như sau: nếu như khu vực du lịch Tây Thiên 
thu hút rất nhiều khách du lịch và khách hành hương 
trong thời gian lễ hội, kéo dài từ tháng ba đến tháng 
tư, thì khoảng thời gian còn lại trong năm rất ít khách. 
Biểu đồ dưới đây được lập theo những số liệu lấy trong 
“Sổ đăng ký khách tạm trú” từ tháng 6 năm 2006 đến 
tháng 7 năm 2007 của khách sạn Vạn Hoa (khách sạn 
lớn nhất thôn) chứng minh rất rõ cho điều này.

Như vậy, các hoạt động thương mại liên quan đến 
du lịch tại thôn Đèn Thõng chỉ hiện diện như là một 
trong những bộ phận cấu thành của cấu trúc kinh tế 
địa phương. Đây là đặc điểm của tất cả các địa điểm 
du lịch mang tính thời vụ tại môi trường nông thôn. 
Trong bối cảnh này, cần phải đặt ra vấn đề về “tính 
bền vững” của việc phát triển các hoạt động thương 
mại tại thôn. Trên thực tế, có thể đưa ra nhận xét là đa 
số các gia đình bỏ ruộng tham gia thuần túy vào các 
hoạt động thương mại đã phải nếm trải thất bại. Đặc 
biệt là trường hợp của các gia đình mà đất đai của họ 
đã bị trưng dụng cho khu du lịch Tây Thiên (khoảng 
30 ha). Một vấn đề đặt ra: liệu những hộ gia đình này 
có thể mua lại được đất canh tác “có chất lượng” hay 
không? Mặt khác, việc phát triển các hoạt động nông 
nghiệp hiện đại ở tại một số hộ gia đình (chăn nuôi gia 
cầm hoặc gia súc với các phương tiện sản suất công 
nghiệp) có thể là một giải pháp quan trọng để cải thiện 
kinh tế của thôn song song với các hoạt động dịch vụ 
du lịch. Tuy nhiên, sáng kiến này đòi hỏi những người 
dân phải có tinh thần sáng tạo, có một vốn đầu tư 
đáng kể, một kinh nghiệm sản xuất, nhờ việc chuyển 
giao kỹ thuật, cũng như sự hỗ trợ của các cơ quan 
nhà nước. Đặc biệt việc phát triển các hoạt động nông 
nghiệp hiện đại này cũng cần lưu ý đến vấn đề bảo vệ 
môi trường sống. 
   
8. Các yếu tố đưa vào báo cáo trình lên Ủy ban 
nhân dân xã 
-  Phương pháp, công cụ của nhóm khảo sát
-  Danh sách đối tượng được phỏng vấn
- Các kết quả khảo sát

9. Những câu hỏi, nhận xét, gợi ý về khóa đào tạo 
Chúng tôi rất cám ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy 
Christian Culas và thầy Olivier Tessier trong khóa học 
vừa qua. Chắc chắn khoảng thời gian hạn chế của lớp 
học này không cho phép chúng tôi thấu hiểu hết các 
công cụ và phương pháp trong điều tra điền dã, song 
chúng tôi đã có thêm được kiến thức bổ ích để vận 
dụng vào hoạt động nghiên cứu của mình. Học hỏi 
kinh nghiệm làm việc lẫn nhau và có mối quan hệ trong 
công việc tốt. Một lớp học được xem là rất thân thiện. 
Cuối cùng, chúng tôi xin gởi lời cám ơn đến các anh chị 
ban tổ chức đã giúp đỡ cho khóa học được diễn biến 
một cách tốt đẹp, đặc biệt là anh Stéphane Lagrée và 
chị Trang.
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th a ra nh n xét là a s  các gia ình b  ru ng tham gia thu n túy vào các ho t ng th ng m i

ã ph i n m tr i th t b i. c bi t là tr ng h p c a các gia ình mà t ai c a h ã b  tr ng d ng 

cho khu du l ch Tây Thiên (kho ng 30 ha.). M t v n t ra : li u nh ng h  gia ình này có th

mua l i c t canh tác « có ch t l ng » hay không ? M t khác, vi c phát tri n các ho t ng 

nông nghi p hi n i  t i m t s  h  gia ình (ch n nuôi gia c m ho c gia súc v i các ph ng ti n

s n su t công nghi p) có th  là m t gi i pháp quan tr ng  c i thi n kinh t  c a thôn song song v i

các ho t ng d ch v  du l ch. Tuy nhiên, sáng ki n này òi h i nh ng ng i dân ph i có tinh th n

sáng t o, có m t v n u t áng k , m t kinh nghi m s n xu t, nh  vi c chuy n giao k  thu t, 

c ng nh  s  h  tr  c a các c  quan nhà n c. c bi t vi c phát tri n các ho t ng nông nghi p

hi n i này c ng c n l u n v n  b o v  môi tr ng s ng.  

8. Các y u t a vào báo cáo trình lên y ban nhân dân xã  

 Ph ng pháp, công c  c a nhóm kh o sát 

 Danh sách i t ng c ph ng v n

 Các k t qu  kh o sát 

9. Nh ng câu h i, nh n xét, g i  v  khóa ào t o

Chúng tôi r t cám n s  h ng d n nhi t tình c a th y Christian Culas và th y Olivier Tessier 

trong khóa h c v a qua. Ch c ch n kho ng th i gian h n ch  c a l p h c này không cho phép 

chúng tôi th u hi u h t các công c  và ph ng pháp trong i u tra i n dã, song chúng tôi ã có 

thêm c ki n th c b  ích  v n d ng vào ho t ng nghiên c u c a mình. H c h i kinh 

nghi m làm vi c l n nhau và có m i quan h  trong công vi c t t. M t l p h c c xem là r t

thân thi n. Cu i cùng, chúng tôi xin g i l i cám n n các anh ch  ban t  ch c ã giúp  cho 

khóa h c c di n bi n m t cách t t p, c bi t là anh Stéphane Lagrée và ch  Trang. 
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Tóm tắt hướng nghiên cứu chung
Những nghiên cứu này đã được tiến hành ở thôn Sơn 
Đình, thuộc xã Đại Đình (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 
Phúc) trong khuôn khổ lớp chuyên đề “Điều tra điền 
dã: các phương pháp điều tra và sự linh hoạt [của tiến 
trình nghiên cứu]” do hai giảng viên Christian Culas và 
Oliver Tessier hướng dẫn.
Mục tiêu nghiên cứu chính của nhóm là tập trung thu 
thập những thông tin về hành trình di cư và quyết định 
di cư. Hai giả thiết ban đầu đặt ra: 1. người dân ra đi 
chủ yếu do áp lực kinh tế; 2. tính ổn định của công 
việc tại nơi đến phụ thuộc vào điều kiện kinh tế gia 
đình, trình độ học vấn và các mối quan hệ xã hội của 
người di cư.
Việc kết hợp nhiều phương pháp và kỹ thuật trong điều 
tra điền dã1 đã giúp nhóm nghiên cứu khai thác được 
nhiều nguồn thông tin khác nhau. Những thông tin này 
đã giúp nhóm nghiên cứu xác định được áp lực kinh tế 
là nhân tố quan trọng nhất tác động đến quyết định di 
cư. Nhóm nghiên cứu cũng xác định được chất lượng 
công việc nói chung và tính ổn định của công việc nói 
riêng phụ thuộc rất lớn vào điều kiện kinh tế gia đình, 
trình độ học vấn và các mối quan hệ của người di cư.
 
1. Bối cảnh và hệ vấn đề nói chung
Di cư là một hiện tượng phổ biến và lâu đời ở Việt Nam. 
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với quá 
trình phát triển kinh tế, tình trạng di cư đã và đang diễn 
ra mạnh mẽ, đặc biệt là hiện tượng di cư từ các vùng 
nông thôn đến các trung tâm đô thị và kinh tế của cả 
nước. Các luồng di dân này đã và đang tạo ra những 
chuyển biến lớn trong đời sống kinh tế xã hội tại nơi 
xuất cư cũng như nơi đến của người di cư. Phần lớn 
các nghiên cứu về di cư hiện nay tập trung vào những 
người di cư tại nơi họ đến sống và làm việc; có rất ít 
nghiên cứu tìm hiểu vấn đề di cư từ nơi xuất cư. 
Xuất phát từ yêu cầu trên, nhóm nghiên cứu đã thực 
hiện việc khảo sát tại thôn Sơn Đình, xã Đại Đình. Việc 
định cư trong thôn mới diễn ra từ những năm 1960, và 
chỉ có người Kinh, không có hộ gia đình thuộc nhóm 

dân tộc khác. Hiện nay ở trong thôn có một số người 
Sán Dìu sống chung với người Kinh.
Sơn Đình là một thôn thuần nông2, song diện tích đất 
canh tác trong thôn lại rất hạn hẹp. Năng suất lúa 
không cao nên một bộ phận dân cư thường đi tìm 
việc làm ở nơi khác vào những lúc nông nhàn. Tình 
hình này ngày càng trở nên phổ biến, nhất là khi công 
việc làm nông ngày càng khó khăn hơn. Do đó, trong 
những năm gần đây, cùng với dòng người di cư theo 
thời vụ, việc di cư lâu dài cũng đang ngày một trở nên 
phổ biến ở thôn.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành trao đổi, phỏng vấn 
và tham vấn kể chuyện với các hộ gia đình có người 
di cư, những hộ không di cư và một số cán bộ ở thôn 
và ở xã. 

2. Các hướng nghiên cứu và các giả thiết
Hướng nghiên cứu này đề cập một mặt tới việc giải mã 
môi trường kinh tế xã hội và quan hệ của những người 
dân, đang làm việc, hoặc đã từng làm việc, ở ngoài 
thôn Sơn Đình, và mặt khác xác định các lý do chủ yếu 
dẫn đến quyết định di cư. Vì sao một số người chỉ ra 
đi theo thời vụ trong khi một bộ phận lại di cư lâu dài? 
Mặc dù quyết định di cư thường mang tính cá nhân 
song quyết định này lại chịu tác động bởi rất nhiều yếu 
tố từ gia đình, cộng đồng và địa phương. Do đó, trong 
quá trình khảo sát, các quyết định di cư của cá nhân sẽ 
được phân tích dựa trên bối cảnh chung của từng gia 
đình, của cộng đồng thôn xã để có cái nhìn toàn diện 
hơn về hiện tượng này. 

Dưới đây là những câu hỏi được đặt ra ban đầu: 
- Quá trình di cư ở thôn Sơn Đình đã diễn ra như 

thế nào? 
- Đâu là nguyên nhân chính của tình trạng di cư?
- Tình trạng di cư ở thôn có phổ biến hay không?
- Quá trình phát triển kinh tế trong những năm gần 

đây đã tác động như thế nào đến đời sống kinh tế 
xã hội trong thôn?

- Tại sao một bộ phận lao động vẫn “bám trụ” ở địa 
phương?

1 Quan sát, phỏng vấn, tham vấn và kể chuyện, đối chiếu từ nhiều góc độ, so sánh, tổng hợp và phân tích.
2 Tại thôn này không có điểm du lịch. Chỉ có một số người dân trong thôn tham gia vào buôn bán hay làm dịch vụ tại khu danh 

thắng Tây Thiên. Hơn nữa các hoạt động này chỉ diễn tra trong khoảng từ tháng giêng đến tháng ba âm lịch, nên không có 
tác động nhiều đến đời sống kinh tế tại thôn.

Nhóm 4: “Làm việc ở ngoài thôn: khả năng cơ động trong dịch chuyển xã hội 
và mối liên kết xã hội”

Thành viên trong nhóm: Bùi Thị Phương Mai, Lê Hồ Phong Linh, Nguyễn Tấn Tự, 
Nguyễn Thu Quỳnh, Emmanuel Pannier.
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- Mạng lưới xã hội trong thôn có vai trò như thế nào 
đối với quá trình di cư? 

- Tác động của quá trình di cư đối với bản thân người 
di cư, gia đình người di cư và địa phương thôn xã 
như thế nào?

- Xu hướng phát triển của hiện tượng này trong tương 
lai như thế nào?

Nhóm đã trao đổi với cán bộ xã và thôn về các câu hỏi 
này. Hai giả thiết nghiên cứu chính được đặt ra:
- Nguyên dân di cư là do áp lực kinh tế.
- Tính ổn định của công việc mà người di cư có được 

phụ thuộc vào điều kiện kinh tế gia đình, trình độ 
học vấn và mạng lưới xã hội của người di cư.

3. Các cách sử dụng và đánh giá phương pháp và 
công cụ nghiên cứu
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng đồng thời nhiều phương 
pháp và công cụ trong điều tra điền dã.

3.1. Quan sát tham dự
Nhóm đã tiến hành quan sát tình hình kinh tế xã hội và 
các hoạt động kinh tế chính của thôn cũng như điều 
kiện sống của các hộ gia đình: nhà cửa, các vật dụng 
trong gia đình, phương tiện đi lại, các hoạt động kinh 
tế hộ gia đình (chăn nuôi, trồng trọt, v.v). Thái độ của 
người dân đối với việc khảo sát của nhóm cũng được 
quan sát và ghi nhận lại.

3.2. Phỏng vấn
Các cuộc phỏng vấn của nhóm được thực hiện tùy 
thuộc vào điều kiện và đối tượng được phỏng vấn. 
Đa số các cuộc phỏng vấn được thực hiện dưới hình 
thức tham vấn. Nhóm nghiên cứu đặt ra những câu hỏi 
mang tính gợi mở liên quan đến nội dung nghiên cứu 
chính đã được xác định trước. Có thể quay lại một số 
gia đình đã phỏng vấn để trao đổi thêm.

Việc vận dụng đan xen các hình thức phỏng vấn khác 
nhau giúp chúng tôi thu thập những thông tin cần 
thiết để kiểm tra các giả thiết nghiên cứu và có những 
hiểu biết khái quát về bối cảnh chung của quá trình di 
cư: quá trình hình thành làng, bối cảnh kinh tế xã hội 
chung của địa phương và của các hộ gia đình, những 
mối quan tâm của họ đối với việc di cư của người thân 
trong gia đình và những thay đổi trong môi trường 
sống của họ v.v...

3. 3. Tổng hợp, phân tích và so sánh tư liệu 
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập và tổng hợp 
các nguồn văn bản hiện có của địa phương như các 
báo cáo phát triển kinh tế xã hội, số liệu về đất đai, mức 
sống, định hướng phát triển của địa phương v.v...

Việc phối hợp các dữ liệu và đối chiếu các nguồn dữ 
liệu được xem là một trong những nội dung quan trọng 
trong quá trình nghiên cứu. Các thành viên trong nhóm 
cũng đã trao đổi với cán bộ phụ trách công tác thống 
kê để hiểu rõ thêm về một số thông tin định lượng và 
nội dung của số liệu. Ngoài ra, một số thông tin do 
nhóm thu thập được không khớp với số liệu chính thức 
của địa phương cũng được nhóm trao đổi và thảo luận 
với những người có liên quan (hộ gia đình, cán bộ 
thôn, cán bộ hội phụ nữ, cán bộ thống kê).

4. Các nguồn tư liệu đa dạng và việc sử dụng 
chúng
Tài liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và có 
thể được hệ thống lại như sau:

Các nguồn tư liệu từ địa phương

Stt Tên tài liệu Người cung cấp

1 Báo cáo phát triển kinh tế - xã 
hội của xã năm 2006 – 2007

Cán bộ phụ trách 
thống kê

2 Lịch sử Đảng bộ xã Đại Đình Phó bí thư Đảng 
bộ xã

3 Du lịch tại địa phương Cán bộ phụ trách 
văn xã

Các cán bộ thôn và xã đã được tham vấn

Stt Tên người được 
tham vấn

Nội dung thông tin trao đổi

1 Chị Thuyết - Hội 
phụ nữ xã

Các vấn đề chung của thôn, 
tình trạng di cư, đời sống bà 
con…

2 Anh Sơn – trưởng 
thôn Sơn Đình

Thông tin chung về thôn, vấn 
đề di cư

3 Anh Thái - trưởng 
thôn Đèn Thõng

Những thông tin ban đầu về 
thôn Đèn Thõng, hoạt động 
kinh tế của bà con trong xã ở 
khu danh thắng Tây Thiên

4 Anh Hải – phó chủ 
tịch xã, phụ trách 
kinh tế

Các vấn đề kinh tế xã hội và 
định hướng phát triển của thôn

5 Anh Tân – phụ 
trách thống kê xã

Các thông tin về đất đai, mức 
sống, các hoạt động kinh tế 
của xã, các dự án đầu tư phát 
triển, định hướng phát triển,…
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Các hộ gia đình được khảo sát

Stt Người được phỏng vấn Tuổi Nơi ở
1 Ông Tư 46 Sơn Đình

2 Ông Dư 60 Sơn Đình

3 Ông Độ 52 Sơn Đình

4 Bà Thu 43 Sơn Đình

5 Ông Vấn 53 Sơn Đình

6 Ông Thực 50 Sơn Đình

7 Ông Quang 23 Sơn Đình

8 Ông Tiến 53 Sơn Đình

9 Ông Thư 56 Sơn Đình

10 Bà Xuân 50 Sơn Đình

11 Bà Gấm 59 Sơn Đình

12 Bà Hằng 33 Sơn Đình

13 Bà Thúy 24 Sơn Đình

14 Bà Nhung 38 Sơn Đình

15 Ông Yến 55 Sơn Đình

16 Ông Long 47 Sơn Đình

17 Ông Hậu 29 Sơn Đình

18 Ông Tiến 46 Sơn Đình

5. Các kết quả và phân tích đạt được
Qua phân tích, tổng hợp, so sánh và đối chiếu các 
nguồn dữ liệu, nhóm nghiên cứu đã rút ra một số nhận 
định sau.

5.1. Các loại hình di cư
Di cư theo thời vụ
Loại hình di cư này hình thành từ đầu thập niên 1990. 
Quả thực, khi nền kinh tế đất nước bắt đầu phát triển, 
nhu cầu về lao động phổ thông tại các đô thị gia tăng, 
người dân nông thôn có cơ hội tìm việc làm thêm trong 
thời gian nông nhàn.

Di cư dài hạn
Loại hình di cư này bắt đầu từ năm 2000 và phát triển 
mạnh trong năm năm trở lại đây, cùng với sự hình 
thành của các khu công nghiệp và khu chế xuất. Nhu 
cầu về lao động phổ thông và cả lao động kỹ thuật đã 
khiến lực lượng thanh niên lao động trong thôn đi làm 
việc tại các khu công nghiệp. Đối với nhóm lao động 
di cư dài hạn có thể phân thành hai nhóm nhỏ: những 
người làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức 
(những người làm nghề tự do, hay làm thuê cho các 
cơ sở sản xuất nhỏ) và những người làm việc trong 
khu vực chính thức (công nhân làm việc trong các nhà 
máy, có hợp đồng lao động và bảo hiểm). 

Đặc trưng về kinh tế và nhân khẩu học
Không có sự khác biệt lớn về diện tích đất nông nghiệp 
giữa các hộ trong thôn: tất cả các hộ đều có đất ruộng 
phân theo số nhân khẩu; một vài hộ có nhận thêm đất 
rừng. Đa số các hộ đều có đất vườn nhưng diện tích 
không lớn, trừ một số hộ khá giả trong thôn. Hầu hết 
người di cư là nam giới và khá trẻ, đặc biệt là những 
người di cư dài hạn. Một bộ phận người di cư theo thời 
vụ nằm trong “độ tuổi trung niên”.  
Những người di cư theo thời vụ thường sinh ra trong 
các hộ gia đình đông người, ít nhất có năm người trong 
một hộ. Những thành viên trong gia đình có trình độ 
học vấn tương đối thấp (cao nhất là phổ thông trung 
học). Đây là những hộ nghèo hoặc rất nghèo. Nguồn 
thu nhập chính từ nông nghiệp, nên không đủ đáp ứng 
các nhu cầu cuộc sống. 
Nhiều người di cư dài hạn làm việc trong khu vực 
không chính thức đều sinh ra trong gia đình đông con, 
trình độ học vấn thấp. Vấn đề tương tự như vậy đối 
với những người di cư theo thời vụ và người di cư làm 
nghề tự do. Các thành viên trong gia đình - thường là 
con trai hay chồng - phải đi làm xa và trong thời gian 
dài. Một vài hộ gia đình có cả thành viên di cư thời vụ 
lẫn di cư dài hạn.
Các hộ gia đình có thành viên đi làm công nhân ở các 
khu công nghiệp thường có từ bốn đến năm người. 
Trình độ học vấn trung bình cao hơn. Các thành viên 
trong những gia đình này ra đi làm công nhân đều đã 
tốt nghiệp phổ thông trung học. Các hộ gia đình có 
người di cư làm việc trong khu vực kinh tế chính thức 
thường có điều kiện kinh tế trên mức trung bình, con 
cái phần lớn học hết trung học phổ thông. Thu nhập 
của họ không chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày mà 
còn có tích lũy. Lý do giải thích việc di cư đi làm xa chủ 
yếu là để tìm kiếm cơ hội phát triển mới và do không 
muốn làm nông nghiệp. Điều này trái ngược với hai 
nhóm di cư theo thời vụ và di cư dài hạn là thường vì 
áp lực kinh tế gia đình nhiều hơn.

Đặc điểm công việc
Đại bộ phận người dân trong thôn ra đi là do áp lực kinh 
tế. Do đó, công việc cũng bị quy định bởi hoàn cảnh 
gia đình, trình độ học vấn và các mối quan hệ xã hội có 
được. Vì thế, những người di cư làm việc trong khu vực 
phi chính thức thường kém may mắn hơn những người 
đi làm công nhân trong khu vực chính thức.
Những người di cư theo thời vụ thường không qua đào 
tạo hoặc chỉ đào tạo ngắn hạn. Nhiều người chủ yếu 
học việc qua những thợ bạn có kinh nghiệm đi trước. 
Những người lao động này thường làm phụ hồ, thợ xây, 
giúp việc gia đình, bán hàng rong... Điều kiện lao động 
của họ thường không tốt, họ cũng không hề có bảo 
hiểm xã hội. Không một ai có hợp đồng lao động.
Những người di cư dài hạn làm nghề tự do hay làm 
thuê cho các xưởng sản xuất nhỏ cũng không có hợp 
đồng lao động hay bảo hiểm. Những người làm thuê 
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cho các xưởng sản xuất nhỏ thường được trả lương 
theo năm và chỉ được tạm ứng khi cần thiết. 
Nhìn chung những lao động mang tính thời vụ và lao 
động làm việc tự do có thu nhập không ổn định, điều 
kiện lao động và sinh hoạt không đảm bảo; họ thường 
đứng trước rủi ro cao. Những người di cư dài hạn làm 
việc trong các cơ sở sản xuất nhỏ thì có điều kiện sống 
và thu nhập ổn định hơn, nhưng họ cũng không có 
hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, 
một bộ phận lao động làm việc trong khu vực phi chính 
thức phải làm việc trong môi trường độc hại nhưng 
không được trang bị dụng cụ bảo hộ. Mức thu nhập 
chung của hai nhóm lao động này thường rất thấp và 
không ổn định.
Những công nhân làm việc trong các nhà máy lớn 
thuộc khu vực kinh tế chính thức có điều kiện làm việc 
tốt hơn. Họ có công việc ổn định với mức lương tương 
đối khá. Họ được ký hợp đồng lao động và có bảo 
hiểm. Song số lượng những người này chiếm tỷ lệ rất 
nhỏ trong tổng số người di cư trong thôn.
Các mối quan hệ xã hội đóng vai trò đặc biệt quan 
trọng trong quyết định di cư. Hầu hết những người di 
cư đều đi cùng người thân hay bạn bè. Họ có việc làm 
nhờ các mối quen biết hay thông tin từ bạn bè cung 
cấp. Trong những năm gần đây, các chủ thầu đến tận 
thôn để tìm lao động trực tiếp, tuy nhiên hiện tượng 
này vẫn chưa phổ biến.

Hành trình di cư
Hành trình của những người di cư không giống nhau. 
Nó được quy định bởi mối quan hệ xã hội, đặc điểm 
công việc và cá tính của mỗi người di cư. Do vậy rất 
khó xác định chính xác hành trình di cư của từng nhóm 
người. Nhìn chung, những người di cư dài hạn thường 
làm việc xa nhà hơn. Còn những người di cư theo thời 
vụ không tách khỏi những công việc quan trọng của 
gia đình như mùa màng, giỗ, lễ, tết... Họ làm việc ngay 
trong huyện hoặc các tỉnh lân cận. Trong khi đó, những 
người di cư dài hạn có địa bàn di cư rộng hơn. Thông 
thường số lần về thăm nhà có mối quan hệ ngược chiều 
với khoảng cách di cư. Điểm lưu ý đặc biệt: với cùng 
một khoảng cách địa lý, những người làm công nhân có 
xu hướng về thăm nhà thường xuyên hơn so với những 
người di cư làm việc trong khu vực phi chính thức.

Nhận xét chung
Lực lượng lao động trẻ trong thôn Sơn Đình có khuynh 
hướng ra thành phố tìm việc làm với mục đích cải thiện 
đời sống cho gia đình, tìm kiếm thu nhập và cơ hội 
phát triển cho bản thân.
Qua khảo sát 18 hộ gia đình, cán bộ thôn và xã đã làm 
một tổng hợp những yếu tố dẫn đến quyết định di cư:
- thiếu ruộng, năng suất trồng trọt thấp không có 

hiệu quả kinh tế cao;
- thiếu vốn đầu tư hoặc không có điều kiện để phát 

triển các hoạt động kinh tế phụ trợ như chăn nuôi 
hay buôn bán nhỏ;

- lực lượng lao động chính trong các hộ thường thất 
nghiệp trong thời gian nông nhàn, ít có cơ hội tìm 
việc làm trong thôn;

- một bộ phận thanh niên có trình độ học vấn tương 
đối không thích cuộc sống ở nông thôn;

- điều kiện kinh tế rất khó khăn do có người thân 
bệnh nặng hay mất sức lao động.

Tương lai phía trước đối với người dân địa phương là 
rất mờ mịt: ít việc làm, sản xuất khó tiêu thụ, không có 
cơ hội phát triển nghề nghiệp. Do đó, việc di cư là tất 
yếu và có xu hướng tăng mạnh.
Nhìn chung, mức sống của đa số hộ gia đình có người 
di cư được cải thiện do có nguồn thu nhập từ người 
thân gửi về. Tuy nhiên, theo các cán bộ xã và người 
dân thì thu nhập trung bình của người di cư không cao 
họ phải sống rất tằn tiện mới có chút tiền gửi về cho 
gia đình.
Đa số những người thân trong gia đình người di cư rất 
lo lắng khi để họ đi làm xa: tệ nạn xã hội, môi trường 
lao động độc hại. Tình trạng sức khỏe của lao động di 
cư bị giảm sút nghiêm trọng trong khi họ không có bảo 
hiểm y tế. Thêm vào đó, việc di cư hiện nay hoàn toàn 
mang tính tự phát, một điều làm tăng yếu tố rủi ro. Thiết 
nghĩ nếu địa phương có chính sách di cư thì hiệu quả 
tích cực của quá trình này sẽ được tăng lên. 

6. Các hướng nghiên cứu xuyên ngang
Có mối quan hệ khá chặt chẽ giữa bốn hướng nghiên 
cứu của lớp chuyên đề:
- quan hệ họ hàng và phả hệ có ý nghĩa rất quan 

trọng đối với người dân nông thôn, đặc biệt là vùng 
nông thôn Bắc Bộ. Những mối quan hệ này là một 
yếu tố quan trọng quyết định việc di cư, lựa chọn 
hành trình di cư và cả công việc họ sẽ làm ở nơi 
đến. Quả thực, người di cư thường không đi một 
mình mà đi cùng một hoặc nhiều người thân;

- các hoạt động phi nông nghiệp có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với sự phát triển của các vùng nông thôn. 
Việc phát triển các hoạt động buôn bán nhỏ, các 
dịch vụ du lịch là tiền đề quan trọng cho phát triển 
chung của xã, bởi vì các hoạt động này cũng gắn 
chặt với cơ hội phát triển kinh tế của các hộ gia đình 
và của cả cộng đồng.

Do đó, việc gắn kết các hướng nghiên cứu này sẽ giúp 
người nghiên cứu hiểu được vấn đề một cách thấu đáo 
hơn và đề ra những định hướng nghiên cứu phù hợp. 
Đối với nhóm 4:
- Quan hệ giữa những người di cư với nhau?
- Cơ hội phát triển các hoạt động kinh tế phi nông 

nghiệp và du lịch ở địa phương trong tương lai?
- Cơ hội để người dân tham gia vào các hoạt động 

kinh tế phi nông nghiệp? 
- Liệu các hoạt động phi nông nghiệp có đủ mạnh 

để thu hút người dân quay về địa phương không? 
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7. Những hướng nghiên cứu mới
Việc nghiên cứu di cư từ nơi xuất cư giúp những người 
nghiên cứu nắm rõ các “lực đẩy” đối với vấn đề di cư. 
Tuy nhiên, việc tìm hiểu những khó khăn của người di 
cư về nơi đến làm việc của họ là rất cần thiết, nhằm có 
các biện pháp quản lý cũng như hỗ trợ thích hợp.
Việc nghiên cứu sâu hơn về vai trò của các mối quan 
hệ xã hội và khả năng hình thành các hội, nhóm hỗ trợ 
nhau trong cộng đồng người di cư cũng rất cần thiết 
cho việc giảm thiểu rủi ro.

8. Các yếu tố đưa vào bản báo cáo gửi lên Ủy ban 
nhân dân xã
Tại thôn này, di cư là vấn đề tất yếu và có xu hướng 
tăng mạnh. Nếu tình hình kinh tế xã hội của các gia 
đình không có những chuyển biến lớn thì xu hướng 
di cư sẽ tiếp tục tăng mạnh. Các “lực đẩy” có thể tóm 
gọn lại ở hai yếu tố: lực đẩy kinh tế (push factors) và cơ 
hội (pull factors). Đại bộ phận người dân ra đi là do áp 

lực về kinh tế. Tuy nhiên, xu hướng ra đi để tìm cơ hội 
cũng tăng lên. Ở đây không chỉ là cơ hội tìm một việc 
làm mà cả cơ hội học hỏi. 
Việc di cư đã góp phần nâng cao mức sống của người 
dân trong thôn. Tuy nhiên, đóng góp này không cao. 
Đa số người di cư làm việc trong khu vực kinh tế phi 
chính thức, công việc không ổn định, thu nhập rất bấp 
bênh. Điều kiện vệ sinh cũng có rất nhiều vấn đề. 
Hiện nay, việc di cư hoàn toàn mang tính tự phát. Do 
đó, việc đề ra kế hoạch hỗ trợ người dân di cư là hết 
sức cần thiết: hỗ trợ đào tạo nghề (theo trình độ và nhu 
cầu lao động của nơi tiếp nhận), thông tin về luật lao 
động, các biện pháp an toàn trong lao động, thông tin 
về các cơ quan hỗ trợ người lao động, khuyến khích sự 
hình thành và phát triển các công ty môi giới lao động 
và thành lập các nhóm hỗ trợ nhau trong cộng đồng 
người di cư. Các biện pháp này không chỉ giúp người 
dân giảm thiểu được rủi ro trong quá trình di cư mà còn 
góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế của việc di cư.
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Lời nói đầu
Số ra đặc biệt này của bộ sách Etudes et Travaux của 
Trung tâm LASDEL nhắm đến trước hết là sinh viên hệ 
cử nhân, hệ cao học thuộc các ngành khoa học xã hội 
đang mong muốn có được một số cái mốc về phương 
pháp luận và thực hành liên quan tới việc điều tra điền 
dã nhân học-xã hội (kiểu định tính), dựa trên các kỹ 
thuật phỏng vấn tự do, quan sát, nghiên cứu trường 
hợp, như chúng tôi đang làm, theo dạng tập thể (qui 
trình ECRIS) hoặc cá nhân. 

Thật vậy, chúng tôi nhận thấy rằng phần lớn trong số 
họ chưa hề được đào tạo về việc điều tra điền dã theo 
kiểu định tính, và đối với họ công tác điều tra thường 
chỉ giới hạn vào việc điều tra bằng bản câu hỏi.

Người ta sẽ tìm thấy trong tập tài liệu này, ở phần đầu, 
những điều chỉ dẫn rất thực tế, xuất phát từ những kinh 
nghiệm của Trung tâm LASDEL trong quá trình hướng 
dẫn sinh viên trên thực địa. Mặc dù chúng tôi không 
thích những cái giống như những công thức nấu ăn 
có sẵn (“recettes”), nhưng chúng tôi nhận thấy rằng 
việc đưa ra một số chỉ dẫn và khuyến cáo vẫn là điều 
cần thiết.

Sau đó, bởi vì công tác điều tra nhân học-xã hội không 
bao giờ chỉ là những “thủ thuật” (“trucs”) hay là những 
qui định cụ thể, mà nó đòi hỏi trước hết phải hiểu rõ 
và nắm vững các cách đặt vấn đề và các khía cạnh lý 
thuyết liên quan tới “điền dã” (“terrain”), nên chúng tôi 
sẽ đưa ra hai bài, phối hợp giữa khía cạnh nhận thức 
luận (chúng ta muốn sản xuất ra loại tri thức nào thông 
qua công tác điều tra điền dã, có những hạn chế nào?) 
với khía cạnh phương pháp luận (làm sao sản xuất ra 

được tri thức ấy mà tránh được tối đa những lệch lạc 
và gia tăng tối đa chất lượng của các dữ kiện?). Một 
bài khác (tức là phần 2) sẽ liên quan tới các cơ sở và 
các thủ tục của phương pháp điều tra theo dạng tập 
thể mà chúng tôi gọi là ECRIS – chúng tôi rất thường 
sử dụng phương pháp này như bước khởi sự của một 
cuộc điều tra trên nhiều địa bàn (multi-sites) và như 
một công cụ đào tạo. Còn bài sau cùng (tức là phần 3) 
sẽ trình bày một cách tổng quát những cưỡng chế và 
những tài nguyên của công tác điều tra điền dã.
 
Phần 1: Một số điều hướng dẫn căn bản
1. Những khó khăn trong việc phỏng vấn, và vài lời 
khuyên về phương pháp luận1 

Người ta thấy sinh viên thường gặp hai khó khăn lớn 
nhất:
-  khó rời xa khỏi “văn hóa của bản câu hỏi”: họ 

thường muốn đặt câu hỏi theo thứ tự, thay vì tiến 
hành một cuộc trò chuyện thực sự, trong đó cũng 
có những lúc bàn sang chuyện khác.

-  trong lúc phỏng vấn, họ khó phân biệt được cái gì 
thích đáng và cái gì không thích đáng đối với cuộc 
điều tra trong nội dung phát biểu của người đối 
thoại (khó khăn này cũng bộc lộ khi họ tiến hành 
tổng hợp ý kiến sau khi kết thúc cuộc điều tra).

Những điều kiện và bối cảnh của các cuộc phỏng vấn
-  Làm thế nào để chủ động kiểm soát được quá trình 

chuyển từ một cuộc phỏng vấn cá nhân sang một 
cuộc phỏng vấn tập thể: chúng ta đang muốn thực 
hiện một cuộc phỏng vấn cá nhân, nhưng dần 
dà có nhiều người tới và tụ tập lại (do người đối 
thoại muốn có thêm nhân chứng, hoặc do địa điểm 

Bài đọc

Tài liệu của Jean-Pierre Olivier de Sardan
Phương pháp điều tra điền dã nhân học - xã hội: đúc kết phương pháp 
luận và một số hướng dẫn dành cho sinh viên, Trung tâm khảo sát và 
nghiên cứu về các động năng xã hội và về sự phát triển địa phương 
(LASDEL), Các công trình nghiên cứu và khảo sát, số 13,
Tháng 10-2003

1 Bản văn này được soạn thảo xuất phát từ việc tổng hợp các buổi tranh luận và các buổi rút kinh nghiệm điều tra trong khuôn 
khổ của hai đợt tập huấn phương pháp phỏng vấn và phương pháp điền dã do LASDEL tổ chức vào ngày 2-9 và ngày 3-10 
dành cho sinh viên cao học của Đại học Abdou Moumouni ở Niamey (với sự tham gia của sinh viên Đại học Abomey-Calavi 
của Bénin). Vì thế đây là kết quả của một công trình tập thể được thực hiện bởi những cán bộ nghiên cứu của LASDEL đã 
từng tham gia hướng dẫn sinh viên.
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phỏng vấn là nơi công cộng hay trở thành nơi công 
cộng)? Điều này thường khó tránh khỏi vào giai 
đoạn đầu của cuộc điều tra (nhất là trong một cuộc 
điều tra tập thể) ; vì thế mà người ta cần phải ở lại 
[nhiều ngày] trong làng, trở lại tìm người đối thoại 
trong một lần khác để hẹn gặp riêng một cách kín 
đáo hơn…

-  Người đối thoại vắng mặt, hoặc không đủ thẩm 
quyền: đây là chuyện thường xảy ra, và chúng ta 
cần phải kiên nhẫn và phải có thời gian…

-  Đôi khi chúng ta không nói được ngôn ngữ địa 
phương: lúc này, vấn đề là làm sao chọn được 
người phiên dịch ; người này càng hiểu được cách 
đặt vấn đề của cuộc điều tra kỹ lưỡng chừng nào thì 
càng tốt chừng đó. Nhưng vẫn cần phải dành thời 
gian tập huấn người phiên dịch để người này biết 
cách dịch một cách trung thành tối đa mà không 
thay đổi hoặc diễn giải các lời phát biểu, không 
tóm tắt những nội dung phát biểu một cách quá 
đáng, và không trả lời thay cho những người được 
hỏi. Trong lúc người ta nói bằng tiếng địa phương, 
hãy dùng “thời gian rảnh rỗi” này để suy nghĩ đến 
những câu hỏi tiếp theo, và đừng tỏ ra sốt ruột.

-  Cảm thấy mệt mỏi hoặc bão hòa sau khi nói chuyện 
một hồi:
 * Điều này có thể do không chú ý và thiếu tập 

trung theo dõi các lời lẽ của người đối thoại trong 
lúc phỏng vấn.

 * Nhưng cũng có thể điều này có nghĩa là cần vài 
phút giải lao!

-  Đôi khi vị trí xã hội hoặc giới tính của phỏng vấn viên 
cũng có thể gây ra vấn đề [khó khăn], nhưng điều 
này không phải lúc nào cũng là một hạn chế (nhất 
là khi đã trao đổi trong một khoảng thời gian nào 
đó, và nếu phỏng vấn viên đã được tập huấn kỹ).

-  Ngôn ngữ ở nông thôn (hoặc tiếng lóng) không 
giống với ngôn ngữ phổ thông ở đô thị ; vì thế, cần 
phải học nó.

-  Phỏng vấn viên càng hiểu biết nhiều về đề tài, anh 
ta sẽ càng đặt ra những câu hỏi thích đáng, và 
người được phỏng vấn sẽ càng bộc bạch nhiều 
hơn: vì thế, điều quan trọng là trước khi đi tới thực 
địa, cần tham khảo kỹ lưỡng các tài liệu…

-  Điều cần thiết là phải ở lại trong làng (nếu chúng ta 
làm việc trong môi trường nông thôn), hoặc thường 
xuyên lui tới cơ sở trong một thời gian dài (nếu 
chúng ta làm việc trong môi trường thành thị). Một 
cuộc điều tra tốt đòi hỏi phải có thời gian, và phải 
“quan sát tham dự”, nghĩa là phải sâu sát với người 
dân, trò chuyện với họ, cùng sống với họ (ít nhất là 
trong một chừng mực nào đó). Chúng ta không thể 
làm theo kiểu là bước xuống xe hơi, làm ba cuộc 
phỏng vấn, rồi lên xe đi. Chính buổi tối, sau giờ 
lao động, mới là lúc mà chúng ta có thể biết được 
nhiều chuyện. Chỉ sau một khoảng thời gian nào 
đó, người dân mới quen với nhà nghiên cứu, và mới 
bắt đầu tin tưởng anh ta.

-  Một cuộc phỏng vấn đối với một người mới đôi khi 
chỉ là sự mở đầu cho một loạt các cuộc gặp gỡ tiếp 
theo với người này: nên tiếp xúc nhiều lần với người 
nào đáng chú ý hoặc có nhiều hiểu biết hoặc sẵn 
sàng gặp gỡ…

Vào đề
-  Luôn luôn giải thích mục tiêu của cuộc phỏng vấn; 

và hãy làm việc này bằng những ngôn từ mà người 
đối thoại có thể hiểu được, những ngôn từ có ý 
nghĩa đối với ông ta/bà ta (do đó, tùy theo người 
đối thoại mà chúng ta sẽ có cách giới thiệu cuộc 
phỏng vấn).

-  Luôn luôn tự giới thiệu tên của mình ngay từ đầu.
-  Hỏi tên của người được phỏng vấn (lúc đầu hay lúc 

cuối cuộc phỏng vấn, lúc nào cũng được).

Tiến hành cuộc phỏng vấn
-  Cần dự kiến trước câu hỏi đầu tiên, theo dạng mô 

tả hoặc theo dạng kể chuyện, đặc biệt là về tiểu sử 
(“làm sao bà lại trở thành bà đỡ?” hoặc “ông phải 
làm những gì khi ông làm trưởng nhóm?”).

-  Đừng dùng bản phác thảo (canevas) như một bản 
câu hỏi (questionnaire): đây chỉ là một bản nhắc 
nhở, giúp chúng ta khỏi quên một số điểm nào đó 
nà thôi; nên tránh đặt những câu hỏi rập khuôn 
theo bản phác thảo này và không thích hợp với đối 
tượng phỏng vấn ; chúng ta cũng không nhất thiết 
phải theo đúng trình tự các câu hỏi trong ấy ; chúng 
ta phải có khả năng thoát ra khỏi bản phác thảo, và 
thậm chí đôi khi phải quên nó đi, để rồi sau đó lại 
trở lại với nó…

-  Đừng đề cập tới tất cả các chủ đề trong bản phác 
thảo với tất cả mọi đối tượng phỏng vấn: hãy tập 
trung vào những chủ đề nào mà đối tượng phỏng 
vấn hiểu biết nhiều nhất, hoặc quan tâm nhiều nhất, 
và bỏ qua những chủ đề không có liên quan gì tới 
họ, hoặc những chủ đề mà chúng ta biết là họ sẽ 
chẳng có gì để nói…

-  Tránh những câu hỏi quá chung chung, quá trừu 
tượng, quá gần với bản phác thảo (“phụ nữ có được 
độc lập trong không gian kinh tế hay không?”): 
những câu hỏi mà chúng ta nêu ra cho đối tượng 
phỏng vấn không phải là những câu hỏi mà chúng 
ta tự đặt ra cho chính mình ; những câu hỏi nêu ra 
phải được người đối thoại hiểu rõ.

-  Tránh những câu hỏi nào sẽ dẫn tới những câu trả 
lời quá hiển nhiên (“ông/bà có thấy là mình kiếm 
được đủ tiền để sinh sống hay không?”) hoặc là 
những câu hỏi không có ý nghĩa gì cả (“những 
con cò có thể có vườn trồng rau hay không?”) 
hoặc sẽ dẫn tới những câu trả lời khuôn sáo và 
giả tạo (“ông/bà có sống hòa thuận với nhau hay 
không?”).

-  Đôi khi có những cuộc phỏng vấn nhạt nhẽo và vô 
ích: đừng cố tiếp tục tiến hành nữa, và hãy tìm cách 
kết thúc càng sớm càng tốt một cách lịch sự…
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-  Hãy cứ để cho người đối thoại nói lập đi lập lại mà 
đừng có phản ứng gì cả, nhưng điều tra viên thì cần 
tránh lập đi lập lại (đối với câu hỏi nào mà người ta 
chưa trả lời đầy đủ, hãy đặt lại câu hỏi nhưng đặt 
một cách khác, dưới hình thức khác, với những 
ngôn từ khác).

-  Hãy chấp nhận để cho người đối thoại nói lạc sang 
chuyện khác; những điều nào có liên quan tới chủ 
đề nghiên cứu thì điều tra viên nên khuyến khích họ 
nói tiếp, còn những chuyện nào không có liên quan 
thì thôi đừng đề cập tới nữa.

-  Khi nào thấy người đối thoại trở nên thực sự thích 
thú với một chủ đề nào đó có liên quan tới đề tài, 
hãy động viên tối đa ông ta/bà ta, và đừng vội tìm 
cách chuyển sang câu hỏi khác, đừng ngắt lời ông 
ta/bà ta…

-  Hãy khuyến khích người đối thoại đưa ra những thí 
dụ, nói kỹ hơn về điểm này hay điểm khác.

-  Trong cuộc phỏng vấn, có thể nghỉ giải lao giữa 
chừng để “tán gẫu” sang chuyện này chuyện khác, 
tìm xem có những chuyện gì mà hai bên cùng đồng 
cảm với nhau hay không, cũng có thể bằng cách 
thức dí dỏm; điều này sẽ làm cho bầu không khí 
bớt căng thẳng…

-  Nên tránh những câu hỏi có thể gây bối rối hoặc 
quá “nóng” (chẳng hạn về tiền bạc, về chính trị), 
nhất là vào thời gian đầu của cuộc phỏng vấn, hoặc 
vào lần tiếp xúc đầu tiên.

-  Khi nào cần thì nên đề nghị họ liệt kê, xếp loại (để 
cho chính họ xếp loại) ; thỉnh thoảng có thể đề nghị 
họ định nghĩa một từ ngữ nào đó… (tín hiệu học 
dân gian).

-  Nếu có thể thì dựa trên lời lẽ của người đối thoại để 
đặt ra câu hỏi tiếp theo, cho dù câu hỏi này không 
nằm trong bản phác thảo.

-  Hãy phóng tác ra những câu hỏi mới, tùy theo diễn 
tiến của cuộc trao đổi (hãy ghi lại những câu hỏi 
này, mỗi khi chúng xuất hiện trong đầu của bạn).

-  Một cuộc phỏng vấn, cũng giống như việc tìm tòi 
trên Internet1: lúc nào cũng xuất hiện thêm những 
cái “cửa sổ” mới mà chúng ta có thể mở ra, hay 
thậm chí do chính người được phỏng vấn mở ra; 
một điều tra viên giỏi thường “mở” những cửa sổ 
này và tham khảo chúng, còn một điều tra viên dở 
thì thường “đóng” chúng lại…

-  Trong lúc nói chuyện, người đối thoại đôi khi có thể 
phát biểu một điểm nào đó không rõ ràng, không 
mạch lạc, bỏ qua một số “vùng tối” nào đó2: lúc 
này, cần đề nghị ông ta/bà ta trở lại với điểm này, 
giải thích rõ hơn, đi sâu hơn, và chưa chuyển sang 
câu hỏi tiếp theo…

-  Luôn luôn biểu tỏ một thái độ biết lắng nghe, chẳng 
hạn bằng cách gật gù, hoặc bằng cách dùng những 
từ ngữ địa phương để tỏ ra rằng mình đang chăm 
chú theo dõi .

Ghi chép
-  Trong quá trình phỏng vấn, hãy ghi lại vào một chỗ 

nào đó (ngoài lề, dưới cuối trang…) những câu hỏi 
mới nảy ra trong đầu mà chúng ta muốn nêu ra, 
những điểm mà chúng ta muốn đề nghị người đối 
thoại nói chính xác hơn...; gạch chúng đi khi đã giải 
quyết xong.

-  Hãy ghi chép nguyên văn (tức là chính xác, đầy đủ, 
theo đúng ngôn ngữ địa phương) một số câu nói 
của người đối thoại về những điểm đặc biệt có liên 
quan tới đề tài nghiên cứu (và đặt chúng trong dấu 
ngoặc kép: “. . .”) ; hãy ghi lại những từ ngữ quan 
trọng đã được sử dụng trong tiếng địa phương (tín 
hiệu học dân gian).

-  Khi người đối thoại nói về một trường hợp cụ thể, 
khi họ đưa ra một thí dụ chẳng hạn, thì đấy chính là 
lúc cần ghi chép nhiều nhất, để có được nhiều chi 
tiết minh họa (nhiều điều tra viên thường hay dừng 
lại không ghi chép nữa vào những lúc này).

-  Luôn luôn phải ghi chép, cho dù có ghi âm.
 
Ghi âm
-  Hãy ngỏ lời xin phép được ghi âm trước khi mở máy 

ghi âm (người dân thường biết thế nào là máy ghi 
âm, đừng tưởng rằng họ không biết), bằng cách 
giải thích lý do tại sao (hãy làm cho họ yên tâm về 
cách sử dụng băng ghi âm và về mức độ bảo mật 
băng ghi âm: những đoạn băng này sẽ không được 
đưa cho bất cứ ai khác nghe, và sẽ được xóa).

-  Luôn luôn thử lại máy ghi âm trước khi phỏng vấn.
-  Đặt máy ghi âm ở chỗ thích hợp nhất bên cạnh cái 

micrô (tránh để cái micrô ra chỗ nào có gió) và sau 
đó tìm cách làm sao để người ta quên đi, không 
chú ý tới nó nữa, và xem nó như một đồ vật bình 
thường.

-  Vào cuối buổi phỏng vấn, nếu chúng ta muốn đề 
cập tới những chuyên “tế nhị”, có thể cần tắt máy 
ghi âm đi để người ta có thể nói chuyện thoải mái 
hơn, mạnh dạn hơn (nếu được thì ghi chép, nhưng 
nếu điều này có thể làm cho người đối thoại ngượng 
ngùng không nói, thì đừng ghi chép, để sau đó ghi 
lại sau).

-  Nói tên của người đối thoại vào trong máy ghi âm, 
ghi lên băng ghi âm tên, địa điểm, thời gian…

1 Cách so sánh này đã được Nassirou Arifari đưa ra và triển khai trong đợt công tác thứ hai.
2 Chữ “vùng tối” đã được Aboubacry Imorou sử dụng trong đợt công tác thứ hai.
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Đối với những cuộc điều tra thực tập
-  Chính người hướng dẫn sẽ tiến hành cuộc phỏng 

vấn đầu tiên, sau đó mỗi người thực tập sẽ tự mình 
tiến hành một cuộc phỏng vấn.

-  Trước mỗi cuộc phỏng vấn, cần dự trù trước ở trong 
nhóm những câu hỏi vào đề, những chủ đề nào 
trong bản phác thảo cần đề cập và những chủ đề 
nào cần bỏ qua.

-  Sau mỗi cuộc phỏng vấn, họp nhóm lại để tổng kết.

2. Thí dụ: những qui định dành cho các điều tra 
viên của LASDEL

Để đưa ra một thí dụ về một số điểm vừa nói trên, dưới 
đây là phiếu hướng dẫn được phân phát cho các điều 
tra viên của Trung tâm LASDEL, và phiếu phỏng vấn 
cần điền vào.

1.1. Trong quá trình điều tra

Kiểm tra xem máy ghi âm có chạy tốt hay không trước 
cuộc phỏng vấn; mang theo sẵn pin và băng cát-xét 
dự trữ để thay thế.

Lúc đi phỏng vấn, phải luôn luôn đem theo bản danh 
sách các vấn đề cần tìm hiểu (= những vấn đề tổng 
quát hoặc cụ thể của cuộc nghiên cứu mà chúng ta đã 
đặt ra – cái mà chúng tôi gọi là “bản phác thảo phỏng 
vấn” [“canevas d’entretien”]); đừng ngần ngại xem lại 
bản này trong quá trình phỏng vấn; nhưng đừng dùng 
nó như một bản câu hỏi (questionnaire) (xem phần 
sau).

Luôn luôn có một cuốn sổ ghi chép, và luôn luôn 
sử dụng nó, kể cả lúc ghi âm (và ghi vào đó hoặc là 
những nhận xét về thái độ của người được phỏng vấn, 
hoặc là những câu hỏi mới mà chúng ta cần đào sâu 
thêm trong quá trình phỏng vấn).

Đôi khi cũng cần phải tắt máy ghi âm, hoặc không sử 
dụng máy ghi âm, nếu điều này có vẻ như làm cho 
người đối thoại cảm thấy lúng túng: trong trường hợp 
này, cần ghi chép thật kỹ lưỡng.

Luôn luôn ghi chép lại sau khi có những cuộc nói 
chuyện không chính thức thú vị (ngoài những cuộc 
phỏng vấn chính thức); đồng thời, cũng cần ghi lại 
những nhận xét cá nhân, những giả thuyết mới, những 
điểm cần theo dõi tìm hiểu thêm...

Đừng ngần ngại hỏi những câu mà điều tra viên thấy 
rằng câu trả lời sẽ quá hiển nhiên ; kể cả nếu câu trả 
lời là hiển nhiên đối với người được phỏng vấn, người 
ta vẫn có thể hỏi họ rằng “tại sao lại như thế? tại sao 
người ta nói rằng…?...”

Sau khi phỏng vấn, ghi lại trên cuốn băng cát-xét một 
con số với mã số của điều tra viên và mã số của cuộc 
điều tra, thời điểm và địa điểm diễn ra cuộc phỏng vấn, 
tên của người được phỏng vấn.

1.2. Gỡ băng ghi âm và nhập liệu

Luôn luôn đánh số trang các cuốn sổ ghi chép, và cho 
mỗi cuốn sổ một mã số.

Bất cứ bản văn gỡ băng hay bản dịch nào của một 
cuộc phỏng vấn ghi âm cũng đều phải mang tiêu đề 
bao gồm:
-  Tên của điều tra viên
-  Số của cuốn băng cát-xét
-  Tên của người được phỏng vấn
-  Thời điểm và địa điểm diễn ra cuộc phỏng vấn.

Một cuộc phỏng vấn ghi âm cũng phải được gỡ 
băng [tức là đánh máy lại] một cách trọn vẹn, chứ 
không bao giờ được tóm tắt.

Cho thêm các dấu chấm, dấu phẩy… vào trong bản 
văn gỡ băng.

Thêm vào ở phần cuối của đoạn gỡ băng phỏng vấn 
những nhận xét mà bạn đã ghi vào cuốn sổ trong lúc 
phỏng vấn.

Hãy nhập liệu (tức là đánh máy vào máy vi tính) những 
ghi chú mà bạn đã viết sau những cuộc trò chuyện 
không chính thức không ghi âm, cũng như các nhận 
xét (cũng mang những nội dung tiêu đề giống như bản 
gỡ băng một cuộc phỏng vấn).

Hãy điền vào phiếu phỏng vấn sau mỗi lần gỡ băng 
phỏng vấn.

Sửa lại các bản nhập liệu bằng cách thường xuyên 
xem lại bản gốc, kiểm tra lại các tiêu đề, và nếu cần, 
cho thêm các dấu chấm, dấu phẩy…
 
3. Ví dụ: Phiếu phỏng vấn của Trung tâm LASDEL
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4. Quan sát

Chúng ta cần nhớ rằng việc quan sát cũng quan 
trọng như việc phỏng vấn. Nó cũng phải được chuyển 
thành những dữ kiện ghi trên giấy, trong khi và sau khi 
quan sát.

Ở đây, chúng tôi sẽ không đưa ra những khuyến cáo 
cụ thể nào, bởi lẽ mỗi loại quan sát và mỗi đề tài quan 
sát đều có những đặc điểm riêng biệt. Do đó, chúng tôi 
chỉ trình bày sau đây một thí dụ, vốn hoàn toàn không 
phải là một “mẫu mực” để noi theo, nhưng là để chứng 
tỏ rằng việc quan sát cần được tiến hành một cách có 
hệ thống, tỉ mỉ, có suy nghĩ, và có giải thích.

Phiếu quan sát sau đây được thực hiện sau khi quan 
sát (ghi lại trong ngày hôm sau) dựa trên những ghi 
chép chi tiết trong lúc quan sát (viết kín 15 trang trong 
một cuốn tập khổ lớn). Tốt nhất là nên làm những phiếu 
này sớm ngay sau khi quan sát, nếu việc quan sát 
đem lại được những thông tin phong phú và cung cấp 
những yếu tố thích đáng cho công trình nghiên cứu.
 

Quan sát nhóm di động về kế hoạch hóa gia đình ở 
Z., ngày thứ sáu 11 tháng 4, từ 9 giờ tới 3 giờ 45 (do 
J.P. và F.D. thực hiện);

Bối cảnh
Nhóm di động bao gồm một nữ nhân viên công tác xã 
hội phụ trách công tác “truyền thông” (tên là M., thuộc 
tổ chức CSI ở H.) và một nữ hộ sinh (tên là H., thuộc tổ 
chức CSI ở K.) đến nơi vào khoảng 16 giờ chiều hôm 
trước, cùng với một tài xế, và đứa con trai của người tài 
xế đi theo phụ việc (cân…); họ đã khám trong vòng hai 
tiếng đồng hồ vào chiều hôm trước, và sáng nay họ đã 
bắt đầu làm việc trong khoảng từ 7 giờ tới 8 giờ.

Những nhóm như thế này (có 4 nhóm) làm việc luân 
phiên nhau giữa 8 nữ hộ sinh, mỗi người làm một 
tuần tại tổ chức CSI của họ, một tuần trong nhóm di 
động, và 6 nhân viên truyền thông (người ta dự kiến có 
8 người) cũng làm luân phiên tương tự như vậy.

Việc khám diễn ra tại một trong ba phòng của căn 
nhà y tế, dành riêng cho nhóm di động sử dụng; một 
phòng khác được dùng làm “văn phòng-phòng khám-

 7

3. Thí d  : Phi u ph ng v n c a Trung tâm LASDEL 
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bán thuốc” dành cho nhân viên y tế cộng đồng (ASC), 
người này làm nhiệm vụ y tá, và không can thiệp vào 
công việc khám của nhóm di động; phòng thứ ba 
được dành làm phòng sinh đẻ (có trang bị một giường 
sản khoa), nhưng chưa bao giờ được sử dụng.

Căn nhà y tế này được mở từ 4 tháng nay, với ngân 
sách tài trợ bởi chương trình đặc biệt của tổng thống, 
nằm cách biệt với ngôi làng (gần một kilômét), tại một 
gò đất hơi cao. Căn nhà được xây vững chắc, không 
thông gió (trừ phi mở cửa ra vào và cửa sổ), mỗi phòng 
có ở phía trước một hàng hiên, và có một băng ghế đặt 
ngay trước căn phòng của ASC. Sân khá rộng, có một 
nhà ở giữa. Tại đây, không có nước (người ta phải đem 
nước từ giếng làng đến đây).

Việc khám tạm ngưng vào lúc 13g15 để nghỉ ăn trưa, 
tiếp tục lại vào lúc 13g45, khi chúng tôi đã rời khỏi đây, 
cho tới khi tất cả các phụ nữ đến đây đều được khám 
hết (trong thực tế, họ vào liên tục hết người này tới 
người khác và không có phút nào ngơi nghỉ).

Trước khi bước vào phòng khám, các phụ nữ (hầu như 
tất cả đều là những người mẹ có bế con đang ở tuổi 
bú, chỉ trừ một người phụ nữ đi một mình) đều phải đưa 
cân con mình dưới một mái hiên bên cạnh, do người 
con trai của ông tài xế cân và ghi con số trọng lượng 
vào sổ sức khỏe của đứa trẻ.

Thực ra họ đều đứng chờ ngay trước cửa phòng 
khám, lúc đứng lúc ngồi ngay tại hàng hiên hoặc trên 
bậc thềm, mặc dù có một băng ghế đặt trước phòng 
khám của ASC (lúc này cũng đang khám, nhưng có ít 
người hơn).

Khi nào một phụ nữ bước ra, cô hộ sinh gọi người 
tiếp theo; các phụ nữ đều biết thứ tự khi nào tới 
phiên mình.

Chính tôi đã quan sát 34 lần khám, nhưng trong số đó, 
tôi đi ra ngoài 3 lần, khi người ta cần khám kỹ hoặc cần 
chích thuốc (trong trường hợp này, cô hộ sinh yêu cầu 
đóng cửa lại, vì cửa lúc nào cũng mở ; do tế nhị nên 
tôi đi ra ngoài mà không biết là khám phụ khoa hay 
chích thuốc).

Hai thành viên của nhóm di động có lẽ đã nghĩ rằng 
chúng tôi đến để đánh giá, lúc ấy họ chưa hiểu rằng tôi 
là nhà xã hội học (tôi chỉ biết điều này khi nói chuyện 
với họ vào cuối buổi ; chắc họ tưởng tôi là bác sĩ), và 
có lẽ vì thế mà họ đã thay đổi cách ứng xử bình thường 
của họ. Trong suốt buổi sáng, họ hầu như không nhìn 
chúng tôi lần nào, kể cả Fati và tôi, và lại càng không 
nói gì với chúng tôi.

Tôi sẽ mô tả lại dưới đây một lần khám “trung bình” hay 
điển hình, trích trong số 34 lần khám ngày hôm ấy.

Lần khám điển hình
Cô hộ sinh nói: Bor fo ma kaa.
Một người mẹ bước vào, trên tay bế đứa con của mình 
(phần lớn từ 3 tới 8 tháng tuổi) và cầm theo cuốn sổ 
sức khỏe của đứa trẻ mà bà ta trao cho nữ nhân viên 
công tác xã hội (assistante sociale). Cô nhân viên công 
tác xã hội và cô hộ sinh ngỏ lời chào vắn tắt, một cách 
hơi máy móc.

Chính cô nhân viên công tác xã hội là người chủ trì 
công việc. Khoảng 35 tuổi, nói nhanh và tự tin, cô này 
mặc đồ bình thường (quấn váy theo kiểu Phi châu), 
ngồi ở đầu bàn nhìn ra cửa, và phần lớn chủ động nêu 
ra các câu hỏi và các lời khuyến cáo. Còn cô hộ sinh, 
mặc áo bờ-lu màu hồng, ngồi trên một chiếc ghế đối 
diện với cô nhân viên công tác xã hội, bên cạnh cô tư 
vấn – cô này ngồi trên một cái bục nhỏ bằng sắt, thấp 
hơn cái ghế.

Trong suốt buổi sáng, tôi cứ tưởng rằng cô nhân viên 
công tác xã hội chính là cô hộ sinh, và tưởng cô hộ 
sinh, vốn trẻ hơn nhiều (nhìn khoảng trên dưới 20 tuổi) 
và nói ít hơn nhiều, là một người hộ lý cho cô ta hoặc 
là một nhân viên thực tập…

Vì nhiều cuốn sổ đã sờn, và phần lớn chưa được bọc 
ny-lông, nên cô hộ sinh gặp ai cũng đề nghị cho 
“dán lại” (“coller” trong tiếng Pháp, “kole” trong tiếng 
Zarma) với giá 100 franc, tức là dán lại bằng một cuộn 
băng keo trong khổ lớn – điều mà nhiều phụ nữ đồng ý 
trả tiền cho làm (cô hộ sinh giải thích rằng đây là cách 
duy nhất để giữ cho cuốn sổ khỏi bị hư hỏng). Cô hộ 
sinh (và một lần là cô nhân viên công tác xã hội, khi cô 
hộ sinh đi ra ngoài) làm việc này một cách thành thạo 
trong vòng 4 phút, với một cái dao cạo gần như lúc 
nào cũng cầm trên tay – thỉnh thoảng cô ấy dùng cái 
dao này gõ nhịp lên mặt chiếc bàn bằng sắt lúc không 
có gì để làm hoặc lúc đang nghĩ vẩn vơ gì đó. Trong 
khi đó, cô nhân viên công tác xã hội đưa ra những lời 
khuyên cho người phụ nữ đang khám, lúc thì về vấn đề 
dinh dưỡng cho đứa bé, lúc thì về khoảng cách giữa 
các lần sinh (xem dưới đây).

Những phụ nữ nào đã từng đến đây khám đều đã có 
một tấm phiếu lớn màu xanh lá cây mang tên mình, 
mà cô nhân viên công tác xã hội lục tìm (dựa theo tên 
và số của cuốn sổ) trong chồng phiếu xanh lá cây của 
ngôi làng. Những ai chưa đến khám bao giờ thì phải 
mua một cái (100 franc). Đối với những ai chưa có 
cuốn sổ sức khỏe dành cho đứa trẻ (tôi không biết đây 
là một cuốn sổ thông thường được cấp trong bất cứ 
CSI nào, hay là một cuốn sổ đặc biệt của riêng chương 
trình này mà ai cũng phải mua trong những lần khám 
trước của nhóm di động…, dù sao thì tất cả đều có 
một cuốn sổ màu xanh lá cây), thì phải mua một cuốn, 
cũng giá 100 franc, ngay lúc cân đứa trẻ trước khi bước 
vào phòng khám. Số tiền bán phiếu và bán sổ được 
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cho vào trong những cái hũ nhỏ, trong khi tiền dán ny-
lông lại để thành đống ở trên bàn (có lẽ đó là tiền “lời” 
của cô nhân viên công tác xã hội và cô hộ sinh).

Nếu trường hợp nào cần tiêm thuốc ngừa, thì cô hộ 
sinh sẽ tiêm cho đứa trẻ. Thường chính là vào lúc này, 
cô hộ sinh mới nhìn đứa trẻ, nói với nó hoặc cười với 
nó (cô ấy rất ít khi làm điều này khi bà mẹ bế con mới 
bước vào). Đôi khi (4 lần trong tổng số 34 lần khám) 
cô này cho đứa bé uống vitamin A theo lời quyết định 
của cô nhân viên công tác xã hội (người ta không biết 
rõ lắm vì sao cô này đột nhiên quyết định cho trường 
hợp này uống vitamin mà không cho những trường 
hợp khác).

Nếu đứa trẻ bắt đầu lên cân (a tonton), cô nhân viên 
công tác xã hội nói cho bà mẹ biết điều này, và khuyến 
khích bà ta cứ tiếp tục (ni ma sobey). Nếu không, hoặc 
nếu đứa bé mới được 6 tháng tuổi, cô nhân viên công 
tác xã hội sẽ bắt đầu một diễn văn đã được chuẩn bị kỹ, 
kéo dài chừng vài phút, gần như lúc nào cũng giống y 
hệt nhau, về nhu cầu phải bổ sung dinh dưỡng (ở đây 
là kooko) theo công thức mà cô ta đưa ra – cô ta nói với 
một giọng điệu rất nhanh mà không cho người ta trả lời 
hoặc hỏi lại, mà cũng không kiểm tra lại coi người ta 
có hiểu không, về cách nấu chín thế nào, đậy nắp nồi 
thế nào, cách cho vào nồi 4 cục đường và 3 thìa muối, 
cho thêm gan hoặc thịt gà... và v.v. (thú thực là chính tôi 
cũng không thể nào làm được theo một công thức nấu 
nướng được hướng dẫn quá nhanh như thế…). Thỉnh 
thoảng, nếu đứa bé lớn hơn, cô ta còn nói là cần thêm 
những chất dinh dưỡng nào (dunguri).

Trong thực tế, có bốn việc được lập đi lập lại trong các 
lần khám, trong đó có ba việc liên quan đến ngôn từ:
-  viết lên các loại phiếu và sổ, thường chiếm nhiều 

thời gian
-  lời đề nghị bọc ny-lông
-  nói về công thức nấu ăn
-  nói về “fulanzamyan safari”, loại “thuốc để nghỉ 

ngơi”, nói cách khác là phương pháp PF.

Những lời đề nghị về phương pháp PF thường được 
đưa ra trong hầu hết các lần khám, thường được bắt 
đầu bằng cách hỏi xem người phụ nữ đã tham dự buổi 
hướng dẫn nào chưa (fulanzamyan fakaarey). Lập luận 
được nhấn mạnh chủ yếu trên hai điểm sau đây.

-  Tiền bạc: cô nhân viên công tác xã hội giải thích 
là không đắt lắm (đôi khi cô hộ sinh cũng nói điều 
này), mỗi tháng một viên tốn khoảng 100 franc 
CFA [CFA là tiền franc sử dụng ở một số nước Phi 
châu – chú thích của người dịch]. 500 franc CFA 
mỗi tháng chi cho việc tiêm (pikiri) ; người ta cũng 
giải thích là trong lần đầu tiên phải mua một cuốn 
sổ đặc biệt (100 CFA) và một phiếu (màu trắng, 
100 CFA), và vì thế cần để dành tiền để chuẩn bị 

chi những khoản tiền này (ni ma soola, hoặc ni ma 
nooru ceeci). 

-  “Nghỉ ngơi”, fulanzamyan (đây cũng là tên gọi 
phương pháp PF bằng tiếng Zarma) ; tử cung cần 
có thời gian nghỉ ngơi, cũng giống như một cái váy 
java mà người ta cần giữ gìn để khỏi mau bị rách.

Một số lập luận khác đôi khi cũng được nêu ra:
-  Những người làm cho “dự án” (porze) đã bỏ tiền ra 

để làm việc cho phụ nữ, họ trả tiền xăng để đi xe 
hơi tới tận làng, vậy tại sao mình lại không nghe lời 
họ, họ làm tất cả những việc này là vì ai?

-  Uống thuốc ngừa thai không hề mất khả năng sinh 
sản sau này nếu người ta muốn (man ti safari kan 
ga ganji hayyan, ni ga fulanzam de).

-  Đừng nghe những lời đàm tiếu ở trong làng (koyra 
borey senni), mỗi người hãy lo chuyện của mình 
(bor kul ma furo nga muraado ra).

-  Những phương pháp ngừa thai dân gian (koyra 
borey safari) không có giá trị gì (naane si no, đừng 
tin vào những thứ ấy), bởi lẽ đấy là chuyện của 
những ai chẳng học hành gì cả (i mana cow).

Nói chung cách nói là khuyến khích nhưng mang 
giọng điệu hơi gia trưởng, thỉnh thoảng đệm vào chữ 
“hoo mee” để nhấn mạnh, đôi khi tỏ ra trách móc hoặc 
tỏ ra kẻ cả. Trả lời cho một phụ nữ nói rằng bà ta để 
cách quãng ba năm mới có mang, cô nhân viên công 
tác xã hội nói rằng nếu những kẻ sống trong rừng rậm 
(kawuya borey) cho rằng như vậy là đẻ thưa, thì điều 
này chẳng là gì cả so với những người dân đô thị vì 
họ có thể có mang cách quãng tới 7 năm. Một số câu 
nghe được: “Ngày nay chỉ có ai đần độn mới đẻ liền tù 
tì” (saama hinne no ga hay, sohon) ; “Ai đẻ năm một thì 
người ấy không giống như con người” (bor kan ga hay 
jiri kulu a si hima borey, borey si hima).

Ngược lại, họ hầu như chẳng bao giờ sử dụng một từ 
rất phổ biến trong tiếng Zarma là nasuyan (lần sinh 
gần nhau quá) (người ta thường chế riễu phụ nữ nào 
mang bầu lúc còn đang cho con bú). Tuy vậy, cô nhân 
viên công tác xã hội đôi khi cũng nhắc tới hậu quả mà 
ai cũng biết: nếu có bầu trong thời gian đang cho con 
bú, người ta sẽ buộc đứa bé phải cai bú, và điều rất có 
hại đối với đứa bé…

Vài trường hợp khác
1)  Đôi khi (tổng cộng có 3 lần), cô nhân viên công tác 

xã hội tự dưng tìm cách trình diễn (có lẽ do sự có 
mặt của chúng tôi) bằng những vật dụng sư phạm 
mang theo trong cặp: cô ta lấy ra một miếng ván 
nhỏ và coi đấy như tượng trưng cho cái tử cung 
(riêng tôi thấy không thể nào hiểu nổi hình ảnh 
này), cô ta đặt lên đâ#y một cái vòng xoắn ngừa 
thai (mà cô ta gọi là kawucu, nghĩa là cao-su), và 
một cái dương vật, để giải thích cách ngừa thai ; 
nhưng rõ ràng là việc làm này chẳng gây ra được 
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hiệu ứng gì (những vật dụng ấy cũng không dùng 
để làm việc này), rất giả tạo, mà cũng chẳng có đối 
thọai gì.

2) Khi có phụ nữ nào quan tâm tới phương pháp PF 
và có đủ tiền, tức là 300 franc CFA cho cuốn sổ, 
tấm phiếu và tấm bảng nhỏ – thì họ bắt đầu bằng 
cách uống thuốc đối với những người mới (trong 
buổi sáng có 5 người), hoặc đối với người nào đến 
để tái khám (có 2 người, trong đó có một người 
đến để chích) thì người ta bèn đo áp huyết, hỏi về 
tiền sử bệnh tật (bệnh vàng da, mo sey ; bệnh lao, 
kotto beeri), và đôi khi phải khám lại. Mặt khác, cô 
hộ sinh đã “giấu” tấm bảng nhỏ mà cô ta vừa đưa 
cho một phụ nữ vào trong cuốn sổ sức khỏe của 
đứa trẻ.

Phân tích việc quan sát
Tôi cho rằng chúng tôi đã phạm phải hai sai lầm.
1) Khi chúng tôi mới đến vào lúc 9 giờ sáng lúc việc 

khám đang diễn ra, đáng lý chúng tôi phải chịu khó 
chờ đợi (lúc vừa khám xong một người nào đó) để 
giải thích rằng chúng tôi là ai và chúng tôi đến để 
làm gì ; để tránh bị hiểu lầm là một nhóm đánh giá, 
đáng lẽ chúng tôi đã phải nói với nhóm di động 
rằng mục đích của chúng tôi chỉ là quan sát những 
người phụ nữ đến khám.

2) Trong buổi sáng, đáng lẽ F.D. không chỉ quan sát 
việc cân ở bên ngoài và phỏng vấn một vài phụ 
nữ (điều mà F.D. đã làm), mà còn phải quan sát cả 
những phụ nữ đang đứng đợi, nghe họ nói chuyện, 
và hòa lẫn vào cùng với họ.

5. Xử lý dữ kiện

Cần nhớ rằng tất cả các dữ kiện đều phải nằm dưới 
dạng văn bản (các cuộn băng ghi âm đều phải được 
gỡ băng và ghi ra giấy) thì mới có thể sử dụng được 
– nói chung là trong các cuốn tập, cuốn sổ hoặc các 
hồ sơ. Các dữ kiện được chia thành năm loại chính 
như sau:
 - các cuộc phỏng vấn (gỡ băng ghi ra giấy, hoặc là 

những ghi chép)
 - các cuộc quan sát (ghi chép mô tả)
 - các tài liệu liệt kê (bảng biểu, danh sách, số liệu, 

sơ đồ, bản đồ)
 - các tài liệu văn bản
 - các ghi chép và suy nghĩ cá nhân (những hướng 

nghiên cứu, các giả thuyết, bình luận, nhật ký 
điền dã…).

Tất cả những giấy tờ ấy (nói cho đơn giản là tất cả 
những cuốn tập ấy) đều phải được đánh số trang, và 
mã hóa (chẳng hạn cuốn tập EF-A-3 là cuốn tập số 3 
của cuộc điều tra về đất đai [EF – enquête foncière] tại 
Ayorou, có số trang từ 1 cho tới 95).

Công việc xử lý dữ kiện, vốn được tiến hành sau mỗi 

đợt điều tra điền dã, bao gồm nhiều thao tác như: đọc 
hay đọc lại các dữ kiện, đánh dấu những đoạn đáng 
chú ý nhất, liệt kê và sắp xếp các dữ kiện sao cho 
thuận tiện cho việc tìm lại dễ dàng khi nào cần đến.

Điều này có nghĩa là chọn lọc ra trong khối lượng các 
dữ kiện, tức là trong các cuốn tập, những thông tin 
quan trọng nhất - những thông tin sẽ được sử dụng 
trong bài báo cáo nghiên cứu, và sắp xếp chúng lại 
như thế nào đó để có thể sau này tìm ra được chúng 
dễ dàng.

Để chọn lọc, người ta thường gạch dưới, hoặc bôi 
bằng bút màu, hoặc đánh dấu ngoài lề. Dĩ nhiên người 
ta không bao giờ sử dụng tất cả các dữ kiện thu thập 
được, vì thế cần lưu ý những điểm đáng lưu tâm nhất 
nhằm chuẩn bị cho việc viết bản báo cáo hoặc bài tiểu 
luận. Và, trong số những chỗ đã được chọn lọc đó, 
cuối cùng thì cũng chỉ có một phần nhỏ là sẽ được đưa 
vào trong văn bản báo cáo dưới dạng trích dẫn, thí dụ 
hoặc trường hợp cụ thể…

Để sắp xếp, người ta có thể làm nhiều cách khác nhau, 
dưới dạng “thủ công” hoặc đưa vào trong máy vi tính.

Sắp xếp thủ công
Có hai cách sắp xếp thủ công mà người ta thường áp 
dụng.

Mã hóa các cuốn tập gốc
Người ta sẽ tiến hành mã hóa ở bên lề trong các cuốn 
tập gốc, bằng cách cho những “từ khóa” vào bên cạnh 
những đoạn quan trọng. Trước đó, người ta đã phải 
thiết lập một danh sách từ khóa ban đầu, xuất phát 
từ cách đặt vấn đề của đề tài nghiên cứu, dựa vào đó 
người ta cố gắng xếp tất cả các dữ kiện vào các từ 
khóa ấy. Mỗi từ khóa có một phiếu riêng. Trong quá 
trình đọc lại các cuốn tập ghi chép điền dã (vừa đọc 
vừa bôi bằng bút màu chẳng hạn), người ta ghi ở bên 
lề từ khóa tương ứng với đoạn ghi chép. Đồng thời, 
người ta ghi vào phiếu từ khóa những chỗ có nhắc tới 
từ khóa này (ở trang mấy của cuốn tập nào; người ta 
cũng có thể ghi thêm vào phiếu một ý tóm tắt rất ngắn, 
một dòng chẳng hạn, tùy theo cách làm của từng nhà 
nghiên cứu). Cuối cùng, mỗi phiếu từ khóa sẽ có một 
danh sách bao gồm toàn bộ những địa chỉ của các 
đoạn (nằm trong các cuốn tập) có liên quan tới từ 
khóa này. Dĩ nhiên cùng một đoạn có thể liên quan tới 
nhiều từ khóa khác nhau. Thực ra, một từ khóa là một 
thứ mô-đuyn, có thể được triển khai thành một phần 
nằm trong một chương nào đó trong bản báo cáo 
cuối cùng.

Lấy thí dụ: một đoạn của cuộc phỏng vấn trong cuốn 
tập EF-A-3, trang 4, liên quan tới những tranh chấp đất 
đai, sẽ được ghi ở bên lề là “tr.chấp-đất” (trong bản 
tiếng Pháp: những đoạn liên quan tới conflits fonciers 
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[= tranh chấp đất đai] sẽ được ghi ở bên lề là “co-fon”); 
từ khóa này cũng sẽ được ghi ở bên lề tất cả những 
đoạn có liên quan tới chủ đề này nằm trong cuốn tập 
này (cũng có thể ghi thêm một từ khóa khác trong 
cùng một đoạn, chẳng hạn “thân tộc” hoặc “đảng phái 
chính trị”). Mặt khác, trên phiếu từ khóa “tr.chấp-đất”, 
chúng ta sẽ ghi như sau: EF-A-3, tr.4, bên cạnh những 
nguồn khác trên cuốn tập này hay những cuốn tập 
khác có liên quan đến tranh chấp đất đai. Trong lúc 
tiến hành xử lý các dữ kiện, chúng ta sẽ “sản xuất” ra 
thêm những từ khóa mới cho những chủ đề chưa được 
dự kiến trong danh sách từ khóa ban đầu.

Xây dựng các tập hồ sơ xếp theo chủ đề bằng cách 
photocopi
Chúng ta cũng có thể sử dụng máy photocopi, kéo và 
hồ dán. Thay vì mã hóa mỗi đoạn đáng chú ý trong 
các cuốn tập gốc, chúng ta photocopi lại trang này và 
xếp nó vào trong một tập hồ sơ mang tên từ khóa như 
nói trên. Đoạn EF-A-3, tr.4 trong thí dụ nói trên sẽ được 
photocopi và đưa vào trong một sơ-mi mang tên “tranh 
chấp đất đai” cùng với những đoạn khác nằm trong 
các cuốn tập khác liên quan đến cùng một chủ đề 
này. Như vậy, mỗi tập hồ sơ tương ứng với một từ khóa. 
Nếu một đoạn có liên quan tới hai từ khóa, chúng ta sẽ 
photocopi ra hai bản. Cuối cùng chúng ta sẽ có những 
tập hồ sơ chứa đựng tất cả những dữ kiện đã được xếp 
loại (dưới dạng photocopi) mà không cần phải truy tìm 
ngược lại các cuốn tập gốc.

Sắp xếp trong máy tính
Điều cần thiết trước tiên là tất cả mọi cuốn tập ghi chép 
dữ kiện đều đã phải được đánh máy vào trong máy vi 
tính. Làm việc này dĩ nhiên sẽ mất nhiều thời gian. Sau 
đó, chúng ta sẽ phải sử dụng một phần mềm phân 
tích định tính (khác với phần mềm phân tích nội dung), 
nhờ đó chúng ta có thể chọn lọc ra các đoạn và cho 
từ khóa cho các đoạn này – phần mềm sẽ tự động 
xếp các đoạn cùng từ khóa vào những hồ sơ tương 
ứng (cũng tương tự như cách thức sắp xếp thủ công 
nói trên).

Cũng có những hệ thống xử lý khác nữa. Cái quan 
trọng là làm sao tìm được (hoặc tự mình chế biến ra) 
một hệ thống xử lý mà mình cảm thấy thuận tiện nhất. 
Nhưng dù sao thì vẫn phải có một hệ thống xử lý !

6. Vài nguyên tắc sơ đẳng trong việc ghi chép 
những thuật ngữ thuộc ngôn ngữ địa phương

Các danh từ chung
Luôn luôn đánh máy bằng chữ in nghiêng (italic) đối 
với những chữ hoặc những câu thuộc ngôn ngữ địa 
phương.

Mỗi ngôn ngữ địa phương đều có những qui tắc riêng 
của mình (rất tiếc là thường không thống nhất), được 

xác định bởi các nhà ngôn ngữ học hoặc các cơ quan 
xóa nạn mù chữ, tùy theo những âm vị đặc thù. Chất 
giọng thường không được ghi lại (chúng ta không 
phải là những nhà ngôn ngữ học). Những chỗ kéo dài 
nguyên âm hoặc những chỗ lập lại phụ âm thường 
phụ thuộc vào những âm mà chúng ta nghe được, có 
khi khác nhau tùy vào bối cảnh…

Xem chẳng hạn: zimma (thầy pháp), maani (mỡ).

Điều quan trọng là, trong một văn bản, cần nhất quán 
từ đầu đến cuối, và nói rõ mình đang theo những qui 
tắc nào.

Tuy nhiên ở đây cũng nên nhắc lại một số qui tắc căn 
bản, xuất phát từ hệ thống ngữ âm học quốc tế:
-  đừng bao giờ viết “ou” cho âm “u” (giống như chữ 

“soupe” trong tiếng Pháp), mà phải viết là “u”, hoặc 
đôi khi “w” trước một nguyên âm.

 suuru (sự kiên nhẫn), chứ đừng viết là “sourou”.
 garwa (người lấy nước), chứ đừng viết là “garoua”.
- “s” là âm luôn luôn có gió (nếu không, người ta ghi 

là “z”), âm này không bao giờ lập lại (không có “ss”); 
không bao giờ cho thêm “s” để viết thành số nhiều 
nếu một từ được đưa vào trong bản văn tiếng Pháp.

 maasa (bánh bột rán), đừng viết là “massa” ; những 
vị zimma đang đi tới, đừng viết là những vị zimmas; 
tuuzi (người phàm ăn), đừng viết là “tousi”.

- chữ “g” luôn luôn có âm cứng (giống như nhà “ga”) 
gidan soboro, cái màn (chống muỗi)

- chữ “c” có âm cứng (giống như “cái”) luôn luôn 
được ghi bằng chữ “k”

 a kani (nó đã đi ngủ), chứ đừng viết là “a cani”

Ghi chú: trong tiếng Zarma, chữ viết “c” được qui ước 
sử dụng cho những âm “ky” hoặc “ty”: coro (bạn); ce 
(bàn chân). Cũng tương tự như vậy, chữ viết “j” được 
dùng cho những âm “dy” và “gy”: maaje (con mèo); ay 
jow (tôi khát nước).
-  không bao giờ có chữ “e” câm, chữ viết “e” luôn 

luôn diễn tả âm “ê”
 a bare (nó đã quay), chứ đừng viết “a barê”
 a ga baan (cái này mềm dẻo), chứ đừng viết “a ga 

baane”.

Vài qui tắc căn bản để viết các tên riêng (tiếng nói, 
“dân tộc”...)
- Cũng giống như trong tiếng Pháp, các tên riêng luôn 

luôn viết hoa, còn các danh từ chung và các tính từ 
thì không viết hoa [đây là nói trong trường hợp viết 
bằng tiếng Pháp – chú thích của người dịch].
 Thí dụ: les Français (người Pháp), la langue 

française (tiếng Pháp), en français (bằng tiếng 
Pháp), un chef français (một nhà lãnh đạo người 
Pháp); les Hausa (những người Hausa), la langue 
hausa (tiếng Hausa), en hausa (bằng tiếng Hausa), 
un chef hausa (một nhà lãnh đạo người Hausa).
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-  Đối với những tên riêng đã có cách viết thông 
dụng trong tiếng Pháp, chúng ta giữ nguyên lối 
viết thông dụng ấy (và vì thế có thêm “s” cho 
những từ ở thể số nhiều).
Thí dụ: un Peul (một người Peul), les Peuls (những 

người Peul), les Touaregs (những người Touareg), 
Issoufou, Ngourti.

-  Khi nào trong tiếng Pháp chưa có cách viết được 
mọi người chấp nhận, thì chúng ta viết với bảng 
chữ cái ngữ âm học quốc tế (và do đó phải viết chữ 
in nghiêng), hoặc là theo những qui tắc phiên âm 
quốc tế:
 Thí dụ: les Kurtey (những người Kurtey) (đừng 

viết là “Courteyes”), les Gobirawa (những 
người Gobirawa) (đừng viết là “Gobiraouas”), 
Dawey (đừng viết là “Daweye”), des hommes 
wodaabe (những người Wodaabe) (đừng viết là 
“Wodaabê”), les Hausa (những người Hausa) 
(đừng viết là “Haoussas”). 

7. Qui tắc ứng xử giữa những người nghiên cứu
và những người cộng tác của một chương trình 
nghiên cứu

Ở đây, một lần nữa, chúng ta lại lấy thí dụ của Trung 
tâm LASDEL:

-  Các dữ kiện được thu thập trong khuôn khổ của 
một công cuộc nghiên cứu của LASDEL đều là tài 
sản của LASDEL.

-  Những ai tham gia vào một cuộc nghiên cứu của 
LASDEL đều có thể tự do sử dụng các dữ kiện này 
vào những bài viết, ấn phẩm và các công trình cá 
nhân của mình, nhưng lẽ tất nhiên với điều kiện là 
phải ghi rõ đây là công trình nghiên cứu của LASDEL, 
do trung tâm này tài trợ, và tên người phụ trách.

-  Cho dù các dữ kiện và việc phân tích các dữ kiện 
này là kết quả lao động tập thể, chính người viết 
(hoặc những người viết) một bài nào đó là người 
(hoặc những người) ký tên tác giả của bài viết này, 
dĩ nhiên với điều kiện phải ghi rõ tên của tất cả 
những người đã tham gia vào công việc thu thập và 
phân tích dữ kiện, và những câu trích nguyên văn từ 

các cuốn tập ghi chép của những người tham gia 
khác phải được xử lý như là những câu trích dẫn (có 
nhắc tới tên tác giả).

-  Khi một sinh viên (cao học hay tiến sĩ) sử dụng 
trong luận văn hay luận án của mình những kết 
quả từ một cuộc nghiên cứu nào đó của LASDEL, 
anh ta sẽ phải thông báo điều này cho vị giáo sư 
hướng dẫn hoặc bảo trợ của mình biết, ghi rõ là lấy 
từ nguồn này, và phân biệt rõ những kết quả ấy với 
những dữ kiện và những kiến giải riêng của cá nhân 
anh ta.

Ghi chú: Những qui tắc này cũng có giá trị đối với 
những nhà tư vấn nào sử dụng các bản báo cáo và 
các công trình của LASDEL, tức là phải ghi rõ nguồn, 
và nếu ghi lại nguyên văn từng đoạn, thì cần phải đặt 
chúng trong ngoặc kép và ghi nguồn chính xác. Cần 
nhớ rằng việc đạo văn không phải chỉ là điều không 
thể chấp nhận được xét về mặt đạo đức nghề nghiệp, 
mà còn là điều bị luật pháp nghiêm cấm.

 
Phần 2: Một bản phác thảo điều tra tập 
thể trên nhiều địa bàn: ECRIS
Giới thiệu

Dưới đây là một bản văn mà chúng tôi viết chung với 
T. Bierschenk1 nhằm trình bày một bản phác thảo điều 
tra tập thể trên nhiều địa bàn, vốn đã được thực hiện 
trong nhiều cuộc nghiên cứu gần đây ở châu Phi2. Thỉnh 
thoảng người ta có nhắc tới những lợi điểm của cuộc 
điều tra tập thể so với cuộc điều tra cá nhân, tuy rằng 
trong lĩnh vực nhân học xã hội (socio-anthropologie), 
phần lớn vẫn là những cuộc điều tra cá nhân. Với một 
số điều kiện nhất định nào đó, cuộc điều tra tập thể 
giúp chúng ta có thể cọ xát giữa các ý kiến lý giải điền 
dã, khai triển sâu rộng hơn các lối đặt vấn đề, nhận 
diện vấn đề sát sao hơn, quan tâm hơn tới những thí dụ 
ngược lại, chú tâm hơn tới tính nghiêm ngặt trong việc 
thu thập dữ kiện thực tế. Nhưng dù vậy nó vẫn không 
phải là một liều thuốc thần. Thực ra, một cuộc điều tra 
tập thể thường phải có xen kẽ giữa những giai đoạn 
tập thể với những giai đoạn cá nhân. Bản phác thảo 

1 T. Bierschenk, giáo sư Đại học Mainz (Đức), là chuyên viên nghiên cứu (chercheur associé) ở trung tâm LASDEL, và là thành 
viên của hội đồng khoa học của trung tâm này.

2 Phiên bản đầu tiên của bản văn này đã được công bố trong quyển Human Organization (Bierschenk và Olivier de Sardan, 
1997a) ; một phiên bản khác được in trong phần phụ lục của công trình mang tên “Les pouvoirs au village” [Các quyền lực ở 
trong làng] (Bierschenk và Olivier de Sardan, 1998). Những cuộc điều tra dựa trên bản phác thảo ECRIS đã được tiến hành 
trong cuộc nghiên cứu về các quyền lực ở các địa phương, ở Bénin (xem Bierschenk và Olivier de Sardan chủ biên, 1998), 
ở Trung Phi (xem Bierschenk và Olivier de Sardan, 1997b), ở Niger (Olivier de Sardan 1999, Moussa 2003, Hahonou 2003, 
Elhadji Dagobi 2003, Mohamadou 2003), ở Mali (Kassibo chủ biên, 1998) ; về tình trạng tham nhũng, ở Niger, ở Bénin và ở 
Sénégal (Blundo và Olivier de Sardan, 2001) ; về y tế, ở Niger, ở Mali, ở Sénégal, ở Guinée và ở Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) 
(xem Jaffré và Olivier de Sardan, 2003) ; về việc quản lý thuỷ lợi làng xã, ở Guinée và ở Niger (xem Olivier de Sardan và Elhadji 
Dagobi, 2000).
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ECRIS chỉ nhằm mục tiêu tối ưu hóa những điểm thuận 
lợi của một công trình nghiên cứu tập thể, và điều hòa 
sự xen kẽ vừa nói. Nó giả định rằng phải có tay nghề 
và không thể thiếu điều này. Nó hoàn toàn không thể 
thay thế cho sự chăm chú cần thiết của nhà nghiên 
cứu trên thực địa, mà là giúp cho nhà nghiên cứu chăm 
chú hơn trong một môi trường tập thể. Nó nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các kỹ năng của 
ngành nhân học trong lòng một tập thể bằng cách đi 
vào một số công việc thực tế đối chiếu. Sau giai đoạn 
tập thể, luôn luôn phải có một giai đoạn điều tra 
mang tính chất cá nhân để đi vào chiều sâu và quan 
sát tham dự.

Nhập đề 

ECRIS (viết tắt cụm từ: Enquête Collective Rapide 
d’Identification des conflits et des groupes Stratégiques...) 
[= điều tra tập thể nhanh nhằm nhận diện ra những 
xung đột và những nhóm chiến lược]: chữ viết tắt này 
cho thấy đây là một kỹ thuật điều tra tập thể theo dạng 
“chìa khóa trao tay” và ngắn hạn nhằm thay thế cho việc 
nghiên cứu điền dã cá nhân trong thời gian dài (mang 
tính chất nhân học xã hội). Do đó, đây không phải là 
một thứ “sản phẩm” mới được đưa ra trên thị trường 
ngày nay vốn đang nảy sinh đủ mọi thứ điều tra cấp kỳ, 
khảo sát cấp tốc, và đủ mọi loại đánh giá nhanh. Thực 
ra đây là một thứ bản phác thảo công việc (canevas) 
được dùng cho một công trình nghiên cứu nhân học xã 
hội đối chiếu diễn ra trên nhiều địa bàn, được tiến hành 
theo ê-kíp, với một giai đoạn thám sát tập thể “nhanh” 
và sau đó là một giai đoạn điều tra điền dã “cổ điển” 
vốn hết sức cần thiết và đòi hỏi một thứ lao động điều 
tra cá nhân tương đối sâu và do đó tương đối kéo dài. 
Vì thế, cái tên có thể làm cho chúng ta hiểu lầm (chữ 
viết tắt nói trên đã được đưa ra khá chớp nhoáng, vì 
thế sau đó chúng tôi không để ý đến điều này…): nếu 
giai đoạn điều tra tập thể diễn ra tương đối nhanh, thì 
toàn bộ cuộc điều tra lại không phải là nhanh, và công 
việc của nhóm được thực hiện thông qua những cuộc 
nghiên cứu cá nhân có phối hợp với nhau. Trong nhiều 
trường hợp, bản phác thảo nghiên cứu ECRIS được bắt 
đầu bằng một giai đoạn tập thể ban đầu nhằm gợi ý, 
định hướng, thúc đẩy, và phối hợp những cuộc điều tra 
sâu hơn sau đó do các cá nhân tiến hành, nhờ đó giúp 
hội nhập những cuộc điều tra cá nhân này lại vào trong 
khuôn khổ của một công trình điều tra đối chiếu diễn ra 
trên nhiều địa bàn, và tạo điều kiện thuận lợi cho một 
công trình tổng hợp cuối cùng. Trong chừng mực mà 
những chủ đề nghiên cứu mang tính chất “gai góc” hơn 
là trong những công trình nghiên cứu nhân học cổ điển, 
ECRIS có thể giúp chúng ta gia tăng đáng kể hiệu suất 
cũng như hiệu quả của những cuộc nghiên cứu cá nhân 
ấy, đồng thời giúp rút ngắn thời gian. Ngoài ra, ECRIS 
còn đặc biệt cho phép đưa ra một khuôn khổ đối chiếu 
thực sự, nhờ việc tập thể cùng nhau hoàn chỉnh ngay tại 
thực địa những tiêu chí khảo sát chung (dạng định tính) 

mà mỗi người sau đó sẽ sử dụng trên địa bàn nghiên 
cứu riêng của mình.

Ngoài ra, chúng tôi còn quan niệm rằng bất cứ cuộc 
điều tra nào theo phương pháp ECRIS cũng đều nhất 
thiết phải sắp xếp và hiệu chỉnh lại qui trình, hoặc là để 
làm cho nó thích ứng với những chủ đề mới hay những 
địa bàn mới, hoặc là để giải quyết những hạn chế mới 
phát sinh, hoặc đơn giản là để tạo điều kiện áp dụng 
những biện pháp cải tiến cần thiết. 

Mối “quan hệ gần gũi mang tính chọn lọc” giữa 
một quan điểm lý thuyết với một qui trình phương 
pháp luận

Các “phương pháp” trong khoa học xã hội thường được 
coi như những “công cụ” độc lập với những lối đặt vấn 
đề vốn là những cái mà chúng phải phục vụ. Chúng 
tôi không đồng ý với quan điểm “duy kỹ thuật” này 
(techniciste) về mối quan hệ giữa khuôn khổ lý thuyết 
và phương pháp luận điều tra. Ngược lại, chúng tôi cho 
rằng bất cứ phương pháp nào trong lĩnh vực khoa học 
xã hội cũng đều có một mối “quan hệ gần gũi mang 
tính chọn lọc” (affinité sélective) với một “quan điểm” 
nhìn về xã hội. Đó có thể là mối quan hệ gần gũi với 
những hệ tư tưởng (chẳng hạn như xu hướng dân túy 
[populisme], xu hướng tự do [libéralisme], xu hướng cấp 
tiến [progressisme]), và/hoặc với những mẫu hình tư duy 
[paradigmes] (như lý thuyết mác-xít, lý thuyết phân tích 
hệ thống, lý thuyết phân tích nhận thức [cognitivisme], 
lý thuyết phương pháp luận cá nhân [individualisme 
méthodologique]…), nhưng cũng có thể là có mối quan 
hệ với một quan điểm nhận thức luận nào đó. Lẽ tất 
nhiên, khái niệm “quan hệ gần gũi mang tính chọn lọc” 
này không thể được hiểu theo nghĩa quyết định luận. 
Không bao giờ có mối liên hệ một chiều và cứng nhắc 
theo kiểu “một lý thuyết - một phương pháp”. Một quan 
điểm lý thuyết nào đó có thể tương thích với những 
phương pháp luận điều tra này, nhưng lại không thể áp 
dụng những phương pháp luận điều tra khác. Và ngược 
lại, một phương pháp cụ thể không bao giờ có thể được 
sử dụng cho bất cứ lối tiếp cận lý thuyết nào, mà chỉ có 
thể được sử dụng cho một số mà thôi. Nói cách khác, 
các phương pháp sản xuất dữ kiện trên thực địa đều có 
một mối liên hệ nào đó với các lối đặt vấn đề, các quan 
điểm, và các định đề, mà sự thích đáng của những lối 
đặt vấn đề và những quan điểm này đều luôn luôn gắn 
liền với đối tượng điều tra.

Lấy thí dụ cái “bộ đồ nghề” có cái vẻ bề ngoài “trung 
tính” của phương pháp mang tên là RRA (Rapid Rural 
Appraisal – phương pháp lượng giá nhanh ở nông 
thôn), hoặc phương pháp cũng gần với nó mang tên 
là PRA (Participatory Rural Appraisal – phương pháp 
lượng giá tham gia ở nông thôn). Ngày nay, các phương 
pháp xuất phát từ RRA-PRA đang được sử dụng rộng 
rãi ở Tây Phi, dưới cái tên là MARP, bởi các cơ quan 
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phát triển đa phương hoặc song phương, cũng như 
bởi các tổ chức phi chính phủ1. Người ta thường dùng 
những phương pháp này để đưa ra những lượng giá 
nhanh về “những nhu cầu thực thụ” của dân cư, nhờ 
những cuộc điều tra tập thể kéo dài từ 5 tới 10 ngày, 
bằng cách sử dụng khoảng 30 “công cụ”, từ phương 
pháp cắt ngang (transect) tới sơ đồ Venn, từ phương 
pháp chơi bài trong việc phân loại các tầng lớp xã hội 
cho tới phương pháp “nhóm tiêu điểm” (focus group), 
vốn là những công cụ ít nhiều đều xuất phát từ các 
ngành khoa học xã hội. Việc sử dụng những công cụ 
này giúp người ta thúc đẩy sự “tham gia” tích cực của 
dân cư vào cuộc điều tra, và còn hơn thế nữa, kể cả 
tham gia vào quan niệm, vào việc lập kế hoạch, việc 
thực hiện và đánh giá các dự án phát triển. Nhưng các 
công cụ ấy hoàn toàn không phải là công cụ mang 
tính chất trung tính trong việc sản xuất thông tin về thế 
giới. Một cách mặc nhiên, chúng chuyển tải những tiền 
giả định về thế giới này và những cách sắp xếp xã hội 
trong thế giới ấy. Cách chọn lựa những công cụ ấy đã 
mặc nhiên bao hàm một hệ tư tưởng dân túy – điều 
này được bộc lộ qua định kiến cho rằng có một sự 
đồng thuận trong các cộng đồng nông thôn, và có 
thể diễn ra một sự hợp tác chân thành và ngay lập tức 
giữa “dân cư” với các nhà nghiên cứu. Kỹ thuật điều 
tra “nhóm tiêu điểm” (phỏng vấn tập thể với những 
thành viên của cùng một nhóm xã hội), vốn được ưu 
tiên chú trọng bởi phương pháp MARP, tuy ngay từ đầu 
cũng nhìn nhận rằng có một sự dị biệt nào đó ngay 
bên trong cộng đồng (“thanh niên”, “phụ nữ”, “người 
nghèo”…), nhưng vẫn giả định rằng có một sự đồng 
nhất bên trong mỗi nhóm, và “quên” rằng có những 
hình thức kiểm soát xã hội thường xảy ra trong những 
cuộc họp nhóm do người nước ngoài tổ chức. Những 
phương pháp phân loại (bằng cách xếp các tờ phiếu) 
các tầng lớp xã hội do những người tại chỗ thực hiện 
(cũng ngồi lại thành nhóm) đã giả định rằng có một 
sự đồng thuận cộng đồng về những tiêu chuẩn phân 
tầng xã hội. Kiểu “địa phương hóa lý thuyết” (hay hệ 
tư tưởng) của các phương pháp RRA-PRA-MARP như 
vừa nói có lẽ có thể giải thích được cho chúng ta phần 
nào lý do tại sao, trong cái “bộ đồ nghề” của họ, không 
có chỗ dành cho những cuộc phỏng vấn cá nhân, cho 
phương pháp “quan sát tham dự”, cho việc chú ý tới 
các ngôn ngữ địa phương và tới vấn đề dịch thuật, cho 

việc phân tích các chiến lược cá nhân, cho việc nghiên 
cứu về những xung đột2. 

Chính vì thế, chúng tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là cần trình 
bầy rõ mối liên hệ giữa phương pháp ECRIS với quan 
điểm riêng của chúng tôi về kích thước xã hội hơn là lờ 
nó đi hoặc che dấu nó. ECRIS không phải chỉ là một 
“công cụ” hay một kỹ thuật thuần túy được dùng để 
thu thập thông tin. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng sản xuất 
ra những dữ kiện, nhưng điều này phụ thuộc vào một 
lối đặt vấn đề nào đó. ECRIS là một phương pháp xét 
về mặt nào đó “có tính chất đặt vấn đề ngay trong đó”. 
Thật vậy, nó xuất phát rõ ràng từ một “quan điểm” trong 
khoa học xã hội, và ba từ khóa sau đây có thể tóm tắt 
được điều này: xung đột, đấu trường, nhóm chiến 
lược (conflit, arène, groupe stratégique). Nói cách 
khác, chúng tôi không quan niệm rằng một ngôi làng 
Phi châu là một cộng đồng đoàn kết bởi truyền thống, 
được cố kết bởi sự đồng thuận, được tổ chức bởi một 
“thế giới quan” chung mà mọi người cùng chia sẻ, và 
được chi phối bởi một nền văn hóa chung… Ngược 
lại, ECRIS đặt nền tảng trên giả định cho rằng một 
ngôi làng là một đấu trường, trong đó có những xung 
đột, và những tranh chấp giữa các “nhóm chiến lược” 
khác nhau.

Xung đột, đấu trường, nhóm chiến lược: chúng tôi sẽ 
giải thích ba khái niệm này, nói rõ xem chúng xuất phát 
từ đâu, và chúng tôi sử dụng chúng theo ý nghĩa nào.

Xung đột 

Những công trình nhân học đầu tiên đã đề cập một 
cách có hệ thống tới thực tại xã hội thông qua các cuộc 
xung đột có lẽ chính là những công trình của trường 
phái Manchester, ngay từ đầu thập niên 19503. Tuy 
nhiên, khái niệm xung đột đã được sử dụng một cách 
khá mơ hồ ; những cách sử dụng này có liên quan ít 
nhất tới ba cấp độ phân tích mà chúng tôi thấy cần 
trình bầy rõ ra ở đây.

Một mặt, một nhận định thường nghiệm: các xã hội, tất 
cả các xã hội, đều có xung đột. Xung đột do đó là một 
yếu tố gắn liền với bất cứ đời sống xã hội nào. Đây là 
một chủ đề quán xuyến trong các công trình nghiên 

1 Để tìm hiểu về các phương pháp RRA-PRA-MARP do chính những người đề xướng ra chúng trình bày, xem Chambers, 1981, 
1991, 1994 ; Gueye & Schoomaker Freudenberger 1991. Về các bài phân tích về các phương pháp này, xem Fall & Lericollais 
1992 ; Scoones & Thompson (chủ biên) 1994 ; Lavigne Delville 1996 ; Mathieu 1996 ; Floquet & Mongbo 1996. Hệ tư tưởng dân 
túy của Chambers, “sáng lập viên” của các phương pháp PRA-RRA, đã được phân tích bởi Olivier de Sardan 1995, chương 5

2 Hiểu theo nghĩa này, các phương pháp RRA-PRA-MARP vẫn chưa thực sự thoát khỏi huyền thoại cộng đồng, hay như người ta 
đội khi gọi là “the community-culture approach” (lối tiếp cận văn hóa-cộng đồng) trong ngành nhân học (xem Bonfill Batalla, 
1966, và Schwartz, 1981).

3 Lẽ dĩ nhiên, khái niệm xung đột là một khái niệm nằm ở trung tâm của mẫu hình tư duy mác-xít. Nhưng cũng có nhiều tác 
giả khác ở bên ngoài truyền thống này cũng đã làm sáng tỏ vai trò quan trọng của các cuộc xung đột, như Dahrendorf (1959) 
trong xã hội học vĩ mô, hay Crozier (1964) trong xã hội học về các tổ chức.
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cứu của Max Gluckman, nhà sáng lập của trường phái 
Manchester, và trong các công trình nghiên cứu của 
các đồ đệ của ông ta1. 

Mặt khác, là phân tích cấu trúc: các hiện tượng xung 
đột phản ánh những khác biệt về vị trí. Thí dụ sáng 
sủa nhất và có tính hệ thống nhất, đó là công trình lớn 
đầu tiên của Victor Turner (1957). Các xung đột là biểu 
hiện của những “mâu thuẫn” cấu trúc. Nói cách khác, 
các xã hội dù có nhỏ bé đến đâu đi nữa, và dù không 
có những hình thức “chính quyền” định chế hóa, cũng 
đều bị phân hóa và chia cắt. Những sự phân hóa và 
chia cắt ấy được duy trì bởi những “phong tục”, nghĩa 
là những chuẩn mực, những qui tắc đạo đức, những 
qui ước (người ta cũng thể nói đến những qui tắc văn 
hóa [codes culturels]). Vì thế, các xung đột bộc lộ 
những lợi ích khác nhau gắn liền với những vị trí xã hội 
khác nhau và được cấu trúc về mặt văn hóa. 

Cuối cùng, là một nhận định chức năng luận: các xung 
đột, vốn có vẻ như làm cho xã hội có thể bị vỡ vụn hoặc 
bị rơi vào tình trạng vô chính phủ, ngược lại lại góp 
phần vào quá trình tái sản xuất xã hội, và suy cho cùng 
góp phần vào việc củng cố sự cố kết xã hội: chúng tạo 
điều kiện duy trì sự liên kết xã hội (Gluckman, 1954).

Người ta dễ dàng hiểu do đâu mà định đề chức năng 
luận ngày nay đã lỗi thời, và ngược lại do đâu mà nhận 
định thường nghiệm vẫn có hiệu lực. Do đó chúng ta 
không cần mất thì giờ ở đây làm gì. Còn lại cách phân 
tích cấu trúc, là cái mà chúng tôi cho rằng cần được 
sửa đổi (bằng cách đi theo một số hướng mà chính 
Gluckman đã vạch ra trong một số tác phẩm của ông 
ta). Đúng là nhiều khi các xung đột phản ánh những vị 
trí khác biệt nhau trong cấu trúc xã hội. Nhưng chúng 
ta cũng cần phải nhấn mạnh tới sự tồn tại của một 
“khoảng trống hành động” dành cho các cá nhân 
(xem Long, 1989, người đã đưa vào trong khoa xã hội 
học và khoa nhân học phát triển lối đặt vấn đề của 
trường phái Manchester). Một sự xung đột giữa những 
người nào đó hay những nhóm nào đó với nhau không 
phải chỉ là biểu hiện của những lợi ích “khách quan” 
đối lập nhau, nhưng cũng là hệ quả của những chiến 
lược cá nhân, ít nhiều gắn kết với các mạng lưới và 
được tổ chức thành những liên minh. Cách phân tích 
cấu trúc (analyse structurelle) cần được bổ sung bởi 
một sự phân tích chiến lược (analyse stratégique). Các 
đặc trưng cấu trúc có thể được xem như những cưỡng 
chế và những nguồn lực đối với các tác nhân xã hội - 
những cưỡng chế và những nguồn lực này có thể khác 
biệt nhau tùy theo các vị trí tương ứng của các tác nhân 
ấy trong cấu trúc xã hội. Nhưng mỗi hoàn cảnh xã hội 
cụ thể không chỉ phụ thuộc vào một hệ thống chuẩn 

mực, mà có thể là nhiều hệ thống chuẩn mực, điều 
này cho phép các tác nhân xã hội có thể “chọn lựa tùy 
theo hoàn cảnh” (optation) giữa các chuẩn mực khác 
nhau (Gluckman, 1961). Nói cách khác, các tác nhân 
có thể tự mình hành xử với những cưỡng chế và những 
nguồn lực cấu trúc khác nhau, trong khuôn khổ một 
không gian hành động nào đó. Hơn nữa, mỗi tác nhân 
không chỉ thuộc về một cấu trúc duy nhất, mỗi người 
thường phải đóng nhiều vai trò khác nhau, ứng xử với 
nhiều tư cách khác nhau.

Về phía chúng tôi, chúng tôi nhấn mạnh một cách đặc 
biệt tới khía cạnh kích thích sự khám phá (heuristique) 
trong việc phát hiện ra và nghiên cứu các hiện tượng 
xung đột, và chính điều này mang ý nghĩa căn bản 
trong phương pháp ECRIS: những xung đột chính là 
một trong những “sợi chỉ hướng dẫn” tốt nhất có thể 
giúp chúng ta “thâm nhập” vào một xã hội và khám 
phá ra cấu trúc cũng như các chuẩn mực hay những 
qui tắc của xã hội này. Giả định về sự tồn tại của một 
sự đồng thuận là một giả thuyết nghiên cứu không 
mạnh và không phong phú cho bằng sự giả định về 
sự tồn tại của các xung đột. Các xung đột là những chỉ 
báo đặc thù phản ánh cách vận hành của một xã hội 
địa phương. Đó cũng là những chỉ báo phản ánh sự 
chuyển biến xã hội, đặc biệt thích hợp cho khoa nhân 
học phát triển.

Nhận diện ra các xung đột, đó cũng là một cách vượt 
ra khỏi cái vẻ bề ngoài đồng thuận và cách phô diễn ra 
bên ngoài mà các tác nhân của một xã hội địa phương 
thường tìm cách trưng bày cho nhà nghiên cứu đến 
từ bên ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi 
trường “phát triển”, nơi mà các chiến lược đạo diễn 
(impression management) nhằm gây ấn tượng cho 
những người đến từ bên ngoài đã trở thành quen thuộc 
đối với các tác nhân địa phương. ở châu Phi, nơi mà 
“lợi tức của sự phát triển” đã trở thành một thành tố cấu 
trúc của nền kinh tế của nhiều ngôi làng và đã nằm 
trong chiến lược của nhiều nông dân (Bierschenk và 
Olivier de Sardan, 1997), mọi cuộc điều tra đều được 
cư dân trong làng coi như là tiền đề cho một đợt giúp 
đỡ nào đó sắp đến, và do đó người dân thường trình 
bầy cho các nhà nghiên cứu thấy quang cảnh một 
ngôi làng đoàn kết và năng động, và những nhu cầu 
trong làng hoàn toàn trùng khớp với cái mà họ nghĩ 
rằng những người đến thăm sẽ sẵn sàng cung ứng…

Vì thế, trong cách tiếp cận của chúng ta thông qua các 
xung đột, chúng ta không nên cứ chăm chăm đi tìm sự 
xung đột, chỉ chú ý tới những xung đột mà không chú 
ý tới những hình thức đoàn kết, mặt khác cũng không 
nên từ chối quan tâm đến những sự đồng thuận hay 

1 Xung đột đã từng là chủ đề của một trong công trình đầu tiên của Gluckman (1940), nhưng nó đóng vai trò quan trọng hơn trong 
những công trình về sau của ông như “Custom and conflict in Africa” (Phong tục và xung đột ở châu Phi) (Gluckman, 1956).
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những qui tắc chung. Giả thuyết của chúng tôi chỉ là 
một giả thuyết phương pháp luận, nhiều lần đã được 
kiểm chứng, theo đó việc phát hiện ra và việc phân tích 
các xung đột là một hướng đi có thể đem lại nhiều kết 
quả phong phú, giúp chúng ta đỡ tốn thời gian, và giúp 
tránh được những cái bẫy mà các xã hội hoặc các hệ 
tư tưởng thường giăng ra trước các nhà nghiên cứu.

Sau đó, chúng ta còn phải nhận diện ra trật tự thứ bậc 
của các loại xung đột, và tìm hiểu mối liên hệ giữa chúng 
với nhau, nếu có. Không phải mọi xung đột đều diễn ra 
trên cùng một bình diện, và chúng cũng có những mức 
độ quan trọng khác nhau trong xã hội. Chúng có thể 
ít nhiều có ý nghĩa phong phú và thích hợp với chủ đề 
nghiên cứu. Nói cách khác, chúng ta phải nghiên cứu 
những xung đột. Nhưng đây lại là một câu chuyện khác, 
nằm ngoài những mục tiêu trực tiếp của phương pháp 
ECRIS. Phương pháp ECRIS không thể thay thế những 
nỗ lực xây dựng lý thuyết vốn luôn luôn cần thiết trong 
bất cứ một công trình thực nghiệm nào.

Đấu trường

Có lẽ từ ngữ “đấu trường” này (arène), vốn thường 
được dùng trên sách báo Anh-Mỹ, chiếm vị trí quan 
trọng nhất trong các công trình phân tích của Bailey, 
mặc dù tác giả này chưa bao giờ định nghĩa từ này một 
cách rõ ràng (Bailey, 1969). Bailey nhìn đời sống chính 
trị, ở cấp độ quốc gia cũng như ở cấp độ địa phương, 
dưới nhãn giới “trò chơi”, nơi mà các tác nhân xã hội 
đương đầu nhau và đụng độ nhau, xung quanh các 
nhà lãnh đạo và các phe nhóm. Suy cho cùng, đấu 
trường chính là không gian xã hội trong đó diễn ra 
những cuộc đương đầu và đụng độ này.

Khái niệm đấu trường có thể được hiểu như gần gũi 
với khái niệm “trường” (champ). Theo Swartz (1968), 
trường (chính trị) là một không gian xã hội và lãnh thổ 
trong đó những tác nhân tham gia vào quá trình chính 
trị có những mối liên hệ với nhau. Trường chính trị bao 
hàm “các giá trị, các ý nghĩa, các nguồn lực, và các mối 
liên hệ mà các thành viên sử dụng trong quá trình ấy” 
(“the values, meanings, resources, and relationships 
employed by (the) participants in that process” [Swartz 
1968: 9]). Như vậy, định nghĩa về “trường chính trị” của 
Swartz rộng hơn so với định nghĩa về “đấu trường” của 
Bailey và của những người khác, trong đó có chúng 
tôi. Theo Swartz, “đấu trường” là: “khu vực xã hội và 
văn hóa vốn nằm cạnh cái trường ấy kể cả về không 
gian và thời gian” (“the social and cultural area which 
is immediately adjacent to the field both in space and 
in time”), một khu vực vốn “chứa đựng một loạt những 
giá trị, những ý nghĩa, và những nguồn lực mà các tác 
nhân ấy có được, cùng với những mối liên hệ giữa họ 
với nhau” (“contains the repertory of values, meanings, 
and resources these actors possess, together with the 
relationships among them”) (những mối liên hệ này 

có thể “đa phức hợp” [“multiplexes”] hoặc không), và 
“những giá trị, những ý nghĩa và những nguồn lực mà 
các thành viên ở thực địa có được nhưng không được 
họ sử dụng trong các quá trình cấu tạo nên trường 
này” (“the values, meanings and resources possessed 
by the field participants but not employed by them 
in the processes which constitute the field”) (Swartz 
1968: 9). Nhiều tác giả khác đã sử dụng lẫn lộn từ 
“đấu trường” và từ “trường”, và một số tác giả dùng từ 
“trường” (champ) để bao hàm đồng thời cả “trường” 
(champ) lẫn “đấu trường” (arène) theo ý nghĩa của 
Swartz. Đối với Bourdieu, “trường” là một khái niệm 
đa nghĩa, không bao giờ được định nghĩa một cách rõ 
ràng, và thường giao động giữa nhiều cách hiểu khác 
nhau. Đó vừa là một “thị trường” (theo nghĩa ẩn dụ) nơi 
mà các tác nhân có những loại “vốn” khác nhau (vốn 
kinh tế, biểu tượng, xã hội… -- capital économique, 
symbolique, social…) cạnh tranh với nhau, đó vừa là 
một thứ cấu trúc xã hội biệt lập (các định chế, các 
tác nhân chuyên biệt, một ngôn ngữ) và vừa là một 
không gian của trò chơi và của các thách thức xuất 
phát từ một tương quan lực lượng giữa các nhóm xã 
hội. Nhưng trong mọi trường hợp, thuật ngữ “trường” 
vẫn còn là một khái niệm rất “vĩ mô” và trừu tượng. 
Người ta có thể nói tới “trường phát triển” (“champ du 
développement”) nhằm mô tả những định chế đặc thù 
nào đó, một ngôn ngữ riêng biệt nào đó, một thị trường 
được cấu trúc một cách bất bình đẳng và mang tính 
chất cạnh tranh một cách bất bình đẳng, nơi đụng độ 
nhau giữa các hệ tư tưởng, các mức lương bổng, các 
năng lực, các định chế, các biểu tượng...

Theo chúng tôi, thuật ngữ đấu trường gợi lên một mức 
độ giới hạn hơn và đồng thời một ý thức rõ ràng hơn 
về các sự va chạm và đụng độ nơi chính các tác nhân. 
Một đấu trường, theo nghĩa mà chúng tôi hiểu, là nơi 
diễn ra những cuộc đụng độ cụ thể của những tác 
nhân xã hội vốn đang tương tác với nhau xung quanh 
những vấn đề chung nào đó. Một dự án phát triển là 
một đấu trường. Quyền lực ở làng xã là một đấu trường. 
Một hợp tác xã là một đấu trường. “Đấu trường” có một 
nội hàm thực chứng và chính trị (theo nghĩa rộng) đậm 
nét hơn là “trường”. Đây là một khái niệm uyển chuyển, 
mà ngoại diên và hình thức của nó biến thiên tùy theo 
các bối cảnh và các chủ đề nghiên cứu. Giá trị của nó 
trước hết mang ý nghĩa thăm dò để khám phá.

Nhóm chiến lược

Chính là theo ý nghĩa của Evers (Evers và Schiel, 1988) 
mà chúng tôi muốn vay mượn để hiểu khái niệm nhóm 
chiến lược. Theo nhà xã hội học người Đức này, vấn đề 
là làm sao đưa ra được một thuật ngữ khác với phạm 
trù “giai cấp xã hội” (“classe sociale”) vốn quá cứng 
nhắc, quá máy móc, quá kinh tế, quá phụ thuộc vào 
một lối phân tích mác-xít dựa trên “các quan hệ sản 
xuất” (tuy nhiên, người ta cũng không nên quên rằng 
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khá nhiều nhà nghiên cứu phi mác-xít cũng đã áp 
dụng lối phân tích dựa trên “giai cấp xã hội”). Như vậy, 
các nhóm chiến lược chính là những tập hợp xã hội cụ 
thể hơn, với đặc trưng hình học đa dạng, vốn bảo vệ 
những lợi ích chung, đặc biệt thông qua hành động xã 
hội và chính trị.

Nhãn giới này mang tính chất thực tiễn hơn, gần với 
những thực tại thường nghiệm hơn, thay vì phải định 
nghĩa một cách tiên nghiệm (a-priori) những tiêu chuẩn 
cấu tạo nên các nhóm xã hội. Nhãn giới này giúp 
chúng ta nhận diện ra được những nhóm có liên quan 
trực tiếp tới một vấn đề nhất định nào đó xuất phát từ 
việc phân tích các hình thức hoạt động cụ thể nhằm 
chiếm hữu các nguồn lực. Dù vậy, điều này không có 
nghĩa là những cách phân loại xã hội “cổ điển” như 
giai cấp xã hội, “giới”, dân tộc, không còn có ích nữa. 
Nhưng những khái niệm này không còn giá trị ưu thế 
về lý thuyết. Chúng có thể chỉ còn thích hợp một cách 
gián tiếp, với tư cách là những biến số cấu trúc vốn cấu 
tạo nên những cưỡng chế hoặc những nguồn lực đối 
với hoạt động chính trị.

Nhưng đối với Evers, các nhóm chiến lược xét cho 
cùng vẫn còn nằm ở cấp độ “vĩ mô” tương tự như các 
giai cấp xã hội mà chúng thay thế, và chỉ tham gia trên 
bình diện đấu trường quốc gia, trên bình diện xã hội 
tổng thể, hay trong những quá trình lịch sử dài hạn. 
Mặt khác, ý nghĩa của khái niệm “hành động chiến 
lược” xét trên một bình diện tổng quát và tổng hợp như 
vậy cũng chưa phải đã thực sự rõ ràng. Người ta không 
hiểu làm thế nào mà các nhóm chiến lược rộng lớn như 
vậy lại có thể truyền thông được với nhau về các chọn 
lựa chiến lược, cũng như làm sao phối hợp được hoạt 
động với nhau. Và cho dù Evers nhìn nhận khả năng 
lý thuyết rằng việc chiếm hữu các nguồn lực kinh tế có 
thể là nền tảng của sự hình thành những nhóm chiến 
lược, ông ta vẫn không đưa ra bất cứ một cách phân 
loại nào đối với các hình thái chiếm hữu phi kinh tế. 
Chúng tôi đề nghị giải phóng khái niệm “nhóm chiến 
lược” khỏi cái định nghĩa kinh tế quá chật hẹp và cái ý 
nghĩa quá vĩ mô, và làm cho nó trở nên một khái niệm 
hữu dụng ở cấp độ xã hội địa phương, nơi mà nó có 
thể được sử dụng để quan sát các hình thức tương tác 
trực tiếp giữa các tác nhân có hình hài cụ thể.

Cuối cùng, vấn đề làm sao biết được rằng những nhóm 
chiến lược là những nhóm “có thực”, trong đó các 
thành viên ít nhiều gắn bó với nhau, có cùng những 
chuẩn mực chung, những hình thức hành động tập thể 
hoặc những hình thái thảo luận nào đó, hay thực ra đấy 
chỉ là những tập hợp nhân tạo do nhà nghiên cứu xây 
dựng lên. Về điểm này, quan điểm của chúng tôi mang 
tính chất thực tiễn: ngay từ đầu, chúng tôi coi nhóm 
chiến lược như là một giả thuyết làm việc của nhà 
nghiên cứu, như là một thứ “nhóm ảo” có khả năng 
giúp chúng ta đi tìm sự hội tụ của các chiến lược giữa 

một số cá nhân nào đó mà chúng ta có thể giả định là 
họ chia sẻ cùng một lập trường khi đứng trước cùng 
một “vấn đề” nào đó (dĩ nhiên có thể là vấn đề kinh tế 
hoặc không phải là vấn đề kinh tế). Nói cách khác, khi 
đối diện với một “vấn đề” nhất định trong một bối cảnh 
xã hội nhất định, không phải là có vô vàn các thái độ 
và các kiểu ứng xử khác nhau: người ta thường nhận 
thấy chỉ có một số thái độ và một số kiểu ứng xử nào 
đó mà thôi, có vẻ như gắn liền với những kiểu liên hệ 
tương ứng nào đó giữa các tác nhân với “vấn đề” này, 
nghĩa là gắn liền với những vị trí xã hội của họ trong 
mối tương quan với vấn đề. Chính đây là một trong 
những mục tiêu của việc nghiên cứu, đó là cuối cùng 
xác định xem những nhóm chiến lược mà nhà nghiên 
cứu đưa ra trong giả thuyết ban đầu có “thực sự” tồn tại 
hay không ; nói cách khác, đó là khảo sát xem những 
tác nhân có cùng một vị trí như nhau có chia sẻ với 
nhau những hình thức tương tác hay thảo luận đặc thù 
nào đó hay không (một cách phi chính thức – chẳng 
hạn như có phải là thành viên của mạng lưới nào đó, 
tham gia vào nhóm nào đó, trung thành với nhóm nào 
đó, hay một cách chính thức – thành viên của một định 
chế, một tổ chức). Trái với những định nghĩa xã hội học 
cổ điển về các nhóm xã hội, các “nhóm chiến lược” (ảo 
hay thực) theo ý kiến chúng tôi không phải là những 
cái gì đã được xác định một cách hoàn hảo và có thể 
áp dụng vào bất cứ vấn đề nào: chúng biến thiên tùy 
theo những vấn đề đang được xem xét, nghĩa là tùy 
vào những hoàn cảnh và những vấn đề cụ thể ở từng 
địa phương. Đôi khi chúng có thể liên quan tới những 
đặc trưng về vị thế hay về nghề nghiệp xã hội (giới tính, 
đẳng cấp, nghề nghiệp...), đôi khi chúng lại liên quan 
tới những mối quan hệ thân tộc hoặc những mạng lưới 
liên đới tương trợ nhau hoặc những mạng lưới thân 
quen, có khi chúng lại có liên quan tới những quá trình 
tiểu sử và những chiến lược cá nhân.

Tùy theo các bối cảnh hoặc các trường hợp cụ thể, 
một tác nhân xã hội có thể là một thành viên tiềm năng 
của nhiều nhóm chiến lược khác nhau, phụ thuộc vào 
những vai trò đặc thù của riêng người này. Không có 
những lằn ranh cứng nhắc giữa các nhóm chiến lược 
với nhau. Do đó, qui trình điều tra cần làm sao để có 
thể từng bước bổ sung và hoàn thiện cái sơ đồ giả 
thuyết ban đầu. Khái niệm nhóm chiến lược là một 
khái niệm chủ yếu mang tính chất thực nghiệm và 
giúp chúng ta tìm tòi, khám phá. Nó chỉ đơn giản giả 
định rằng trong một tập thể nào đó, không phải mọi 
tác nhân đều có cùng những lợi ích như nhau, những 
suy nghĩ như nhau, và rằng, tùy theo các “vấn đề” 
khác nhau, các quyền lợi và suy nghĩ của họ có thể cố 
kết lại một cách khác nhau, nhưng chắc chắn không 
phải một cách ngẫu nhiên. Do đó, chúng ta có thể lập 
những giả thuyết về cách thức hình thành những nhóm 
chiến lược khi đứng trước một “vấn đề” nhất định nào 
đó: cuộc điều tra sẽ cho thấy những giả thuyết này 
đúng hay sai, có cần phải cấu tạo lại các nhóm chiến 
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lược theo dạng khác hay không, chúng có thực sự tồn 
tại trong đời sống xã hội hay không, và chúng có khả 
năng tạo ra những chiến lược tập thể và hình thành nên 
những quan hệ liên minh hay không.

Qui trình ECRIS

Phương pháp ECRIS được thực hiện qua 6 giai đoạn. 
Chúng ta sẽ thấy rằng đường đi nước bước của phương 
pháp này là một sự luân chuyển liên tục giữa các giai 
đoạn nghiên cứu cá nhân với các giai đoạn nghiên cứu 
tập thể, khác với phương pháp điều tra dân tộc học 
cổ điển vốn đặt ưu tiên trên việc nghiên cứu cá nhân 
trong thời gian dài, và cũng khác với các phương pháp 
điều tra nhanh (theo kiểu RRA) vốn nhấn mạnh trên 
kỹ thuật điều tra tập thể ngắn hạn. Chúng ta cũng sẽ 
thấy rằng ECRIS đề xuất một bản phác thảo đối chiếu 
trong đó cố gắng hoàn chỉnh những chỉ báo định tính 
chung thích hợp với những cuộc điều tra thực nghiệm 
được tiến hành trên nhiều địa bàn khác nhau – điều 
này cũng làm cho nó khác biệt với phương pháp điều 
tra dân tộc học cổ điển theo đó nhà nghiên cứu thường 
tổ chức công việc của mình một cách đơn thương độc 
mã, đồng thời cũng khác với những phương pháp điều 
tra nhanh theo kiểu PRA-RRA-MARP với những bộ 
công cụ tiêu chuẩn của chúng.

1) Một cuộc điều tra thám sát ngắn của cá nhân
Nhiệm vụ ở đây là làm sao chuẩn bị một cách ngắn 
gọn (từ một tới hai ngày tại mỗi địa bàn nghiên cứu) 
cho công việc tập thể sắp tới bằng cách nhận diện sơ 
lược những vấn đề chính ở địa phương (lẽ tất nhiên 
tùy theo từng chủ đề nghiên cứu), nhằm tiên liệu được 
những nhóm chiến lược (nghĩa là tạm thời đề ra những 
nhóm chiến lược cần khảo sát trong cuộc nghiên cứu 
tập thể sắp tới), phân ra thành từng nhóm tác nhân mà 
chúng ta nghĩ rằng có cùng những ứng xử như nhau 
đối với các vấn đề. 
 Nếu chủ đề của cuộc nghiên cứu là lượng giá về 

một dự án phát triển địa phương chẳng hạn, thì cuộc 
điều tra sơ bộ sẽ cố gắng tìm cách lẩy ra được sự 
tồn tại của những vấn đề ruộng đất có liên quan tới 
dự án, những xung đột nơi những nông dân trồng 
trọt hay những người chăn nuôi, những sự kình 
địch giữa hai đại gia đình quyền quí, cũng như tình 
trạng phụ nữ bị loại ra khỏi những lợi ích của dự án. 
Chúng ta có thể tạm thời đề ra những nhóm chiến 
lược như sau: (1) những nông dân trồng trọt bình 
thường, (2) những người chăn nuôi bình thường, 
(3) hai đại gia đình quyền quí, (4) những người can 
thiệp từ bên ngoài (các tổ chức phi chính phủ, các 
tổ chức dịch vụ kỹ thuật), (5) phụ nữ.

2) Một xê-mi-ne chuẩn bị
Cuộc thảo luận xê-mi-ne này (kéo dài một hoặc hai 
ngày) cần làm sao cho những người tham gia làm 
quen với cách đặt vấn đề và phương pháp (nếu họ 

chưa quen), điểm lại tài liệu về các địa bàn nghiên cứu, 
và đề ra một loạt các chỉ báo định tính tạm thời có khả 
năng định hướng cho các cuộc điều tra cá nhân về 
sau (dĩ nhiên người ta không thể đề ra những chỉ báo 
chuẩn mực, bởi lẽ mỗi chủ đề điều tra cần có những 
chỉ báo riêng cụ thể).
 Tiếp theo thí dụ nêu trên đây, chúng ta có thể đề 

ra những chỉ báo tạm thời sau đây: quá trình diễn 
tiến và các loại dự án đã từng được thực hiện tại 
ngôi làng, phân tích một quá trình ra quyết định ở 
địa phương có liên quan tới dự án hiện tại, tiểu sử 
của vài tác nhân chính của dự án hiện tại, mô tả một 
cuộc họp toàn thể, liệt kê những nơi diễn ra các 
cuộc tranh luận và thảo luận ở trong làng…

3) Cuộc điều tra tập thể
Nguyên tắc căn bản của phương pháp ECRIS là như 
sau: toàn bộ ê-kíp điều tra viên sẽ luân phiên đi đến 
mỗi địa bàn và ở lại hai ngày tại mỗi địa bàn. Tại một 
địa bàn nhất định nào đó, các điều tra viên sẽ được 
chia ra làm nhiều nhóm nhỏ (tối đa từ 2 tới 3 người 
một nhóm). Mỗi nhóm điều tra viên sẽ tập trung khảo 
sát trong vòng 2 ngày về một nhóm chiến lược ở địa 
phương, và chỉ một nhóm mà thôi. Họ sẽ chỉ điều tra 
về những người có liên quan tới nhóm chiến lược mà 
họ đã được phân công. Cấu tạo thành viên của các 
nhóm điều tra viên sẽ được thay đổi khi chuyển từ địa 
bàn này qua địa bàn khác. Mỗi nhà nghiên cứu phải 
làm sao để làm việc được với càng nhiều nhóm chiến 
lược càng tốt qua các địa bàn điều tra.

Cuộc điều tra tập thể này chính là phần cốt lõi của 
phương pháp ECRIS. Nó giúp mỗi người phải đối diện 
với cách tiếp cận một vấn đề thông qua khái niệm 
nhóm chiến lược, cũng như đối diện với sự đa dạng và 
tính chất tương đối của các nhóm chiến lược. Chúng ta 
không coi nhóm chiến lược như là một nhóm “có thật”, 
một “tập thể” hay một nhóm được hình thành trong 
thực tế (corporate group). Chúng ta không giả định 
rằng nhóm chiến lược có một vị trí chung đã được xác 
lập, mặc dù đôi khi điều này có thể xảy ra. Đây cũng 
không phải là nhóm tiêu điểm (focus group): nếu có 
một số cuộc phỏng vấn tập thể (thường thì do hoàn 
cảnh buộc phải như thế, và một cuộc phỏng vấn cá 
nhân nhanh chóng biến thành một cuộc phỏng vấn 
tập thể không chính thức một khi mà nó không phải là 
chuyện bí mật…), thì chúng ta lại thường chú ý ưu tiên 
cho những cuộc phỏng vấn cá nhân, với càng nhiều 
người càng tốt trong nội bộ nhóm chiến lược mà một 
nhóm điều tra viên đã được phân công khảo sát.
 Nếu trên một địa bàn nào đó có 10 điều tra viên, thì 

chúng ta sẽ lập ra 5 nhóm điều tra viên, mỗi nhóm 
2 người. Một trong các nhóm này sẽ chỉ điều tra 
chẳng hạn giới phụ nữ. Nhưng họ sẽ không tập họp 
lại toàn bộ phụ nữ trong làng, mà cũng không triệu 
tập những người lãnh đạo của các nhóm phụ nữ. 
Nhóm điều tra viên này sẽ lần lượt đi gặp người vợ 
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của vị trưởng làng và những phụ nữ nông dân bình 
thường, những người đàn bà già và những người 
phụ nữ trẻ, những người phụ nữ phụ trách các đoàn 
thể và những phụ nữ bị gạt ra ngoài rìa...

Yêu cầu chính là đơn giản như sau:

1. Vấn đề là làm sao trong quá trình điều tra nhận diện 
ra tối đa có thể được những xung đột và mâu thuẫn, 
kể cả những xung đột và mâu thuẫn của những người 
không trực tiếp liên quan (dĩ nhiên, trong những giai 
đoạn tiếp thep của cuộc điều tra, chúng ta sẽ tìm cách 
sắp xếp lại các xung đột này theo thứ bậc).
 Chẳng hạn, những cuộc nói chuyện với phụ nữ sẽ 

cho phép xác định không chỉ những xung đột giữa 
nữ giới và nam giới trong chuyện thương mại hóa, mà 
còn giúp gợi lên được quan điểm của họ về những 
xung đột giữa những người chăn nuôi và những 
người trồng trọt, hoặc giữa hai dòng họ quyền quí, 
cũng như giúp chúng ta phát hiện ra những xung đột 
mới (có liên quan tới các yếu tố tôn giáo hay chính 
trị, hoặc là liên quan tới việc thay đổi ban quản lý hợp 
tác xã, hoặc là liên quan tới những nghi ngờ trong 
chuyện lợi dụng chiếm đoạt tiền bạc…).

Chúng ta có thể thêm hai yêu cầu bổ sung:

2. Tìm cách hiểu càng rõ càng tốt “từ bên trong” thái 
độ và ứng xử của các thành viên của nhóm chiến lược 
này đối với vấn đề được khảo sát trong chủ đề nghiên 
cứu cũng như cách nhìn nhận của họ về những vấn đề 
này, và tìm cách chia nhỏ nhóm chiến lược ra thành 
những nhóm nhỏ khác nhau, mỗi nhóm có những kiểu 
ứng xử hoặc những lối nói giống nhau, khác với các 
nhóm nhỏ khác.
 Những người vợ của nông dân trồng trọt nhìn nhận 

và sử dụng dự án phát triển như thế nào? Họ nghĩ thế 
nào về những nhân viên công tác xã hội đến từ bên 
ngoài và về người phụ trách? Lời lẽ của những người 
vợ của những người chăn nuôi có khác hay không? 
Đàn bà già và đàn bà trẻ có cùng những quan điểm 
và những cách đánh giá giống nhau hay không?

3. Đào sâu những chỉ báo định tính tạm thời (đã được 
đưa ra trong xê-mi-ne chuẩn bị) và tìm những lĩnh vực 
mà chúng có thể được vận dụng.
 “Quyết định” ở địa phương mà chúng ta có thể quan 

tâm tìm hiểu là chuyện thay đổi ban quản lý chẳng 
hạn… ; tác nhân này hay tác nhân kia có thể trở thành 
đối tượng để khảo sát về tiểu sử ; cây cổ thụ baobab 
ở giữa làng và ngôi nhà của vị trưởng làng vào sáng 
thứ bẩy khi mà ông ta tiến hành xử kiện, đấy có thể là 
những địa điểm chính được dùng để tụ họp và thảo 
luận mà chúng ta cần quan sát... Nhưng cũng cần bổ 
sung vào các chỉ báo một danh sách các đoàn thể, 
các thành viên lãnh đạo của các đoàn thể này và mối 
liên hệ thân tộc giữa những người này…

Mỗi buổi tối, buổi làm việc tập thể nhằm điểm lại công 
việc trong ngày sẽ giúp các nhà nghiên cứu so sánh 
và xem xét lại các xung đột dưới nhiều góc độ khác 
nhau, đề ra những giả thuyết mới hoặc những lý giải 
mới, cụ thể hóa thêm những chỉ báo tạm thời. Những 
buổi làm việc tập thể này chính là nhằm tạo nền tảng 
làm việc cho những người nhà nghiên cứu nào sau 
này sẽ làm việc ngay tại địa bàn này. Và chính là nhờ 
những buổi làm việc tập thể như vậy mà công việc của 
mỗi cá nhân về sau đã được khai phá trước và được 
chuẩn bị từ sớm.
Cuộc thảo luận tập thể tại địa bàn vào cuối ngày, xuất 
phát từ những dữ kiện thực tế còn nóng hổi, được thu 
thập theo những góc độ đa dạng (các nhóm chiến 
lược…), thông qua cách tiếp cận qua các xung đột, 
chính là một công cụ xây dựng đối tượng và phương 
pháp đặc biệt hiệu nghiệm. Quả vậy, việc phải diễn đạt 
ra thành lời trong cuộc tranh luận đông người, và việc 
động não (brain storming) tập thể, đấy là những thứ 
mà nhà nghiên cứu cá nhân thường thiếu – người này 
thường có xu hướng chia cuộc nghiên cứu của mình 
ra làm hai giai đoạn: một mặt là giai đoạn thu thập dữ 
kiện, và sau đó là giai đoạn phân tích và sắp xếp các dữ 
kiện ấy. Ngược lại, những buổi làm việc tập thể rà soát 
lại công việc vào cuối ngày giúp người ta có thể tiến 
hành phân tích lý giải “nóng” ngay tại chỗ, giúp nhà 
nghiên cứu có thể tổ chức các dữ kiện ngay tại hiện 
trường, vạch ra những hướng khảo sát tiếp theo cho 
ngày mai, phác thảo những mô hình một cách rất khái 
lược, linh hoạt, không bị đóng khung cứng nhắc bởi 
chữ viết, không bị ngắt quãng bởi những đợt điều tra… 
Đây chính là nơi đặc biệt dễ dàng xuất hiện những lý 
giải gần với chất liệu thực tế nhất, nghĩa là những “lý 
thuyết xuất phát từ điền dã” (grounded theory, xem 
Glaser và Strauss, 1967). Hơn nữa, đối với những người 
tham gia nghiên cứu vốn xuất phát từ những ngành đào 
tạo khác nhau, có những quá trình kinh nghiệm sống 
khác nhau, những mối quan tâm khác nhau, thì sự đa 
dạng này lại có nghĩa là bổ sung cho nhau, mỗi khi có 
một cách đặt vấn đề chung nào đó trên cùng một lĩnh 
vực. Nhờ vậy mà cuộc thảo luận “nóng” xung quanh 
các dữ kiện và cách lý giải các dữ kiện mang tính chất 
bổ ích và phong phú ngay từ đầu cuộc điều tra hơn là 
tư duy ít nhiều dựa trên trực giác của một nhà nghiên 
cứu cô độc. Khi tiến hành lượng giá một cách tập thể, 
người ta buộc phải thuyết phục người khác, chứng 
minh và lập luận cho các giả thuyết của mình, lưu tâm 
tới những điều bị người khác phản bác hoặc là những 
thí dụ ngược lại, và tiếp thu những lời phê phán.
Việc khảo sát tập trung trong hai ngày vào một nhóm 
chiến lược duy nhất giúp chúng ta có thể đào sâu nhãn 
giới của chúng ta về nhóm này, mà không rơi vào nguy 
cơ đồng hóa với nó, vì ngay sau đó nó còn được so 
sánh với những kết quả thu thập được từ những nhóm 
chiến lược khác, cũng như vì nhà nghiên cứu phải luôn 
luân chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác, nên sẽ 
có điều kiện tương đối hóa các nhận định của mình. 
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Lợi thế của cách làm việc bắt đầu từ các nhóm chiến 
lược là người ta có thể thăm dò những khía cạnh xã hội 
khác nhau trong tất cả sự đa dạng của nó, bằng cách 
đào sâu “từ bên trong” mỗi một thành tố. Như vậy, các 
nhà nghiên cứu của nhóm điều tra sẽ phải trực diện 
với nhiều lô-gic xã hội khác nhau, mà cái nào cũng 
đều đáng được chú ý xem xét. Điều này khó có thể 
được thực hiện trong một cuộc điều tra cá nhân, khi 
mà nhà nghiên cứu thường dễ rơi vào nguy cơ bị “kết 
bè kết cánh” (“encliqué”)1 (bị đồng hóa và tự đồng hóa 
với một bè cánh hay một phe nhóm), và cũng khó mà 
chuyển từ quan điểm của một nhóm tác nhân xã hội 
này sang quan điểm của một nhóm tác nhân xã hội 
khác: mối nguy cơ, đó là hoặc đứng bên ngoài mọi 
quan điểm khác nhau ở địa phương, hoặc bị cầm tù 
vào một quan điểm nào đó trong số đó.
 
4) Một buổi xê-mi-ne sơ kết kết quả điều tra tập thể
Cuộc họp này (kéo dài một hoặc hai ngày) có ba mục 
tiêu:
- một mặt, soạn thảo lần cuối cùng những chỉ báo 

định tính chung, phần nào đó đã được kiểm nghiệm 
trong cuộc điều tra tập thể; những chỉ báo này sẽ 
giúp cho mỗi nhà nghiên cứu có những điểm tựa 
cho cuộc điều tra cá nhân của mình.

-  mặt khác, xác định những hướng điều tra đặc thù 
cho mỗi địa bàn.

-  cuối cùng, là một bản báo cáo đối chiếu đầu tiên, 
trong đó chúng ta cố gắng làm rõ những điểm 
chung của các địa bàn khác nhau, cũng như các 
đặc trưng của từng địa bàn, các điểm nổi bật, các 
giả thuyết chính.

5) Những cuộc nghiên cứu cá nhân tại mỗi địa bàn
Kể từ đây, giai đoạn điều tra điền dã tiếp theo của 
cá nhân đã được phát quang một cách đáng kể và 
đã được định hướng một cách vững chắc. Lúc này, 
chúng ta không còn đề ra một qui trình duy nhất phải 
theo nữa: phương pháp ECRIS giao lại cho mỗi người 
một loạt những chỉ báo chung, và một loạt những 
hướng khảo sát đặc thù. Công việc nghiên cứu cá 
nhân không có độ dài thời gian nào làm chuẩn. Tất 
cả đều tùy thuộc vào các đề tài khảo sát. Có những 
đề tài đòi hỏi phải có những cuộc điều tra cá nhân bổ 
sung khá ngắn, khoảng hai tuần (phân tích một hợp 
tác xã ở trong làng, hoặc đánh giá một dự án nhỏ ở 
địa phương), có những đề tài khác lại đòi hỏi phải có 
những cuộc điều tra cá nhân bổ sung lâu hơn, có thể 
kéo dài nhiều tháng (lượng giá những dự án gắn kết 
với nhau, hoặc khảo sát về các hình thức quyền lực ở 
địa phương).

6) Buổi xê-mi-ne cuối cùng
Vốn được chuẩn bị bởi những báo cáo được soạn thảo 

tại mỗi địa bàn, buổi xê-mi-ne cuối cùng này hoàn toàn 
được dành cho việc phân tích đối chiếu, thông qua 
việc giải thích các dữ kiện của các địa phương, các kết 
quả thu thập được nhờ các chỉ báo định tính, và cuộc 
tranh luận xung quanh các giả thuyết đã đề ra. Thông 
thường, buổi xê-mi-ne này được dùng làm cơ sở để 
soạn thảo bản báo cáo tổng hợp kết luận, cũng như để 
đề ra những điều khuyến cáo – nếu cuộc nghiên cứu 
có bao hàm khía cạnh lượng giá hoặc thẩm định.

Kết luận
 
Phương pháp ECRIS có lẽ có hiệu quả đặc biệt đối với 
lĩnh vực nhân học xã hội về phát triển, và cũng có thể 
có tác dụng hỗ trợ cho việc đánh giá, chủ yếu vì hai lý 
do sau đây:
-  Với tư cách là một bản phác thảo phân tích đối 

chiếu trên nhiều địa bàn, phương pháp ECRIS đáp 
ứng các yêu cầu phân tích trong giai đoạn chuẩn 
bị, trong quá trình theo dõi hay khi tổng kết các 
hoạt động phát triển. Đặc biệt có ý nghĩa quan 
trọng là việc soạn thảo theo từng đợt những chỉ 
báo mô tả, định tính, không được chuẩn hóa, vốn 
thường không có trong giới nghiên cứu phát triển 
vốn chủ yếu chỉ chú ý tới những chỉ báo số lượng và 
chuẩn hóa nhưng thường không có đủ độ tin cậy.

-  Những khái niệm xung đột, đấu trường và nhóm 
chiến lược tỏ ra đặc biệt thích hợp với việc triển 
khai một dự án phát triển vào trong các xã hội địa 
phương. Điều này giúp chúng ta đoạn tuyệt với định 
kiến cho rằng các xã hội địa phương thường “diễn 
kịch” khi phải tiếp xúc với người ngoài, đồng thời 
đoạn tuyệt với hệ tư tưởng “cộng đồng” hoặc dân 
túy của nhiều tổ chức phát triển. Điều này cũng giúp 
chúng ta chú ý tới sự kiện là các nguồn lực (vật chất 
và phi vật chất) của một dự án phát triển là cái mà 
các tác nhân địa phương khác nhau rất quan tâm.

Phương pháp ECRIS là một bản phác thảo được dành 
cho những cuộc điều tra toàn diện của các tập thể và 
các cá nhân, chứ không phải chỉ là một công cụ thứ 
yếu dành cho những cuộc điều tra sơ lược. Nhưng 
phương pháp ECRIS cũng góp phần vào việc làm 
cho những năng lực nghiên cứu nhân học xã hội có 
thể phục vụ cho các nhà hoạt động phát triển nào có 
mong muốn hiểu biết sâu hơn về các quá trình xã hội 
mỗi khi mà các chương trình phát triển được đưa vào 
các cộng đồng cư dân địa phương: quả vậy, phương 
pháp ECRIS đưa ra một số khung lý thuyết, một số giới 
hạn phương pháp luận và một số điểm lợi thế về hiệu 
quả và về thời gian vốn có thể làm giảm đáng kể cự ly 
cách biệt giữa tập quán của các nhà nghiên cứu và đòi 
hỏi của các tổ chức phát triển.

1  Xem Olivier de Sardan, 1995 b.
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Bản phác thảo này không phải là một giáo điều, và tự 
nó mong muốn luôn thay đổi. Vì thế, sẽ là điều đi ngược 
lại với tinh thần của nó nếu người ta sử dụng nó như là 
một chuẩn mực và buộc phải làm theo y hệt như vậy. ở 
đây, chúng tôi chỉ trình bầy một cách có hệ thống một 
kỹ năng xuất phát từ thực tiễn thực nghiệm mà chúng 
tôi đã trải qua. Chúng tôi hy vọng rằng phương pháp 
ECRIS sẽ được tiếp tục biến cải cho thích ứng từ đối 
tượng nghiên cứu này tới đối tượng nghiên cứu khác, từ 
địa bàn này sang địa bàn khác, từ nhóm nghiên cứu này 
tới nhóm nghiên cứu khác. Sự uyển chuyển này chính là 
một trong những điều kiện thành công của nó.

Phần 3: Chính sách điều tra điền dã.
Bàn về việc sản xuất các dữ kiện trong 
ngành nhân học1 

Nhập đề

Xã hội học, nhân học và sử học, tuy có cùng một nhận 
thức luận duy nhất2, nhưng “dù sao” vẫn khác biệt 
nhau bởi những hình thức khảo sát thực tế mà mỗi 
ngành đặt ưu tiên chú trọng, đối với nhà sử học thì đó 
là các tài liệu lưu trữ, đối với ngành xã hội học thì đó 
là cuộc điều tra bằng bản câu hỏi, và đối với ngành 
nhân học thì đó là “điền dã”. Tuy nhiên người ta cũng 
sẵn sàng đồng ý với nhau rằng đấy chỉ là những điểm 
được nhấn mạnh nhất mà thôi, và không phải hiếm 
khi mà người ta vay mượn phương pháp từ các ngành 
lân cận. Đặc biệt là phương pháp điền dã đã chiếm 
một vị trí đáng kể trong ngành xã hội học. Trong thực 
tế, cũng không có gì khác biệt căn bản về phương 
pháp sản xuất dữ kiện giữa ngành xã hội học đôi khi 
được gọi là “định tính”3 với ngành nhân học. Vả lại, có 
hai truyền thống đã kết hợp với nhau một cách rõ rệt: 
truyền thống của những nhà nhân học điền dã đầu 
tiên (Boas, và nhất là Malinowski) và truyền thống của 
các nhà xã hội học thuộc trường phái Chicago. Và ở 

đây chúng tôi sẽ nhắc tới những thế hệ tiếp theo của 
những truyền thống ấy một cách không phân biệt4. 

Cuộc điều tra điền dã, đối với những ai không áp dụng 
phương pháp này, có vẻ như là một cái gì mờ ảo hoa 
mỹ, điều mà những người luôn sử dụng nó không phải 
lúc nào cũng muốn làm rõ. Do tính chất thường là khép 
kín hoặc bí hiểm của việc sản xuất dữ kiện điền dã, nên 
ngành nhân học, nhìn từ bên ngoài, thường ít được biết 
đến nhất, nhưng lại là ngành gây ấn tượng nhiều nhất 
và cũng được tranh cãi nhiều nhất trong các ngành 
khoa học xã hội. Người ta thường nhấn mạnh tới khả 
năng thấu cảm (empathie) nơi ngành nhân học, và 
nhấn mạnh tới vốn sống nơi nhà nhân học. Đồng thời, 
ngược lại, người ta cũng thường kết án ngành này là 
nặng về xu hướng ấn tượng (impressionisme) và xu 
hướng chủ quan (subjectivisme). Những khía cạnh 
thường gây khó chịu và đôi khi thô kệch của huyền 
thoại điền dã, mỗi khi mà nhà nhân học tự phong mình 
là anh hùng bằng cách bi kịch hóa các khó khăn của 
mình5, chính là những điều càng làm cho bức tranh trở 
nên rối rắm hơn.

Điều tra điền dã chỉ là một trong số các phương thức 
sản xuất dữ kiện trong các ngành khoa học xã hội. Nó 
cũng có những điểm lợi thế và những điểm bất tiện, 
tương tự như những phương thức khác. Nó có những 
điểm chú tâm riêng xét về mặt phương pháp luận, 
vì thế hoàn toàn có lợi nếu chúng ta cố gắng làm rõ 
“chính sách” của nó. Tính chất “mờ ảo” của phương 
pháp điền dã do đó cần được đánh tan càng sớm 
càng tốt.

Lẽ dĩ nhiên, chúng ta biết sự tương phản hiển nhiên 
giữa phương pháp điều tra bằng bản câu hỏi với 
phương pháp điền dã. Chúng giống như hai cái cực 
hay hai loại hình-lý tưởng (may mắn là còn có những 
dạng trung gian hoặc kết hợp giữa hai phương pháp 
này, dù những người bênh vực cực đoan cho mỗi 

1 Phiên bản đầu tiên của bài này đã được công bố trong Enquête, 1975, 1: 71-112.
2 Xem Passeron, 1991.
3 Đây là một cách gọi thường gặp ở Mỹ (xem chẳng hạn Kirk và Miller, 1986 ; Schwartz và Jacob, 1979). Cách gọi này thường 

gây ra những điều bất tiện, nhất là dễ làm cho người ta tưởng rằng xã hội học “định tính” không quan tâm tới các đại lượng 
hay các con số, trong khi thực ra điều này không đúng (xem ở phần sau về cái mà tôi gọi là “các kỹ thuật liệt kê”). Ngược 
lại, gọi việc nghiên cứu xã hội học bằng bản câu hỏi là xã hội học “định lượng” thì sẽ làm cho người ta lầm tưởng rằng cách 
nghiên cứu này không đưa những phán đoán giá trị hay những lý giải về ý nghĩa, và cũng không dựa trên những dữ kiện nào 
không phải là các con số.

4 Vì lý do đó, chúng tôi thường sử dụng thuật ngữ “nhân học xã hội” (“socio-anthropologie”). Chúng ta cần nhớ lại rằng thuật 
ngữ “nhân học” (anthropologie) đã được dùng để thay thế cho thuật ngữ “dân tộc học” (ethnologie), trong số nhiều lý do thì 
có lý do là vì những hàm ý cũ mang tính chất thuộc địa của thuật ngữ này.

5 Điền dã lúc ấy trở thành một thứ “huyền bí” (Schwartz, 1993: 270-71), hoặc là một “danh hiệu” (entitlement: xem Schwartz và 
Jacob, 1979: 125). Xem việc phê phán hai thí dụ trong Olivier de Sardan, 1988. Người ta chỉ có thể tán thành nhận định gay 
gắt như sau: “the subjects of ethnographies, it should never been forgotten, are always more interesting than their authors” 
(các đề tài dân tộc học, không bao giờ được quên điều này, luôn luôn đáng quan tâm hơn là các tác giả của chúng) (Smith, 
được dẫn lại trong Sanjek, 1991: 610).
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phương pháp có ghét chúng đến đâu đi nữa), khác 
biệt nhau về cách thái sản xuất dữ kiện và về tính chất 
của các dữ kiện, cũng như khác biệt về cách tiếp cận 
vấn đề tính chất đại diện của mẫu điều tra. Cuộc điều 
tra bằng bản câu hỏi thu thập những thông tin nhất 
định và có thể mã hóa được trên cơ sở số lượng mẫu 
hợp lý và dựa trên những tiêu chuẩn đại diện thống 
kê, trong một hoàn cảnh hỏi đáp nhân tạo trong đó 
các câu trả lời được điền bởi những điều tra viên 
được trả tiền để làm việc này. Ngược lại, cuộc điều 
tra theo dạng nhân học muốn tiến đến gần hơn các 
hoàn cảnh tự nhiên của đối tượng nghiên cứu – đời 
sống hàng ngày, những cuộc trò chuyện –, và trong 
bối cảnh có sự tương tác kéo dài giữa chính bản thân 
nhà nghiên cứu với người dân địa phương, nhằm sản 
xuất ra những kiến thức in situ (trên thực địa), nhằm 
hiểu được “quan điểm của tác nhân”, những cách 
suy nghĩ thông thường, những hành vi thông thường 
và ý nghĩa của chúng đối với người dân tại chỗ. Cuộc 
điều tra thống kê thiên về xu hướng đi theo chiều 
rộng (extensif) (xem khái niệm “survey” trong tiếng 
Anh), còn cuộc điều tra điền dã thì thiên về xu hướng 
đi vào chiều sâu (intensif) (xem những hàm ý của từ 
“terrain” [thực địa] trong tiếng Pháp)1. 

Mỗi phương pháp đều có những hình thức chặt chẽ 
của mình, tức là những cách thức đặc thù để làm cho 
các dữ kiện được sản xuất ra có giá trị hoặc được 
chấp nhận. Nhưng tính chặt chẽ của phương pháp 
điều tra điền dã không thể lượng hóa được, khác với 
tính chặt chẽ của phương pháp điều tra bằng bản 
câu hỏi, vốn có thể lượng hóa một phần. Rõ ràng là 
giá trị thống kê không phải là đặc trưng của nó, và 
do đó nó không thể được đánh giá dựa trên việc định 
lượng hóa. Dù vậy, hoạt động nhân học không phải 
chỉ đơn giản là vấn đề cảm nhận (“feeling”), nó đòi 
hỏi và huy động cả vốn liếng đào tạo lẫn kỹ năng. Tất 

cả vấn đề là kỹ năng này xuất phát từ một kỹ năng 
thực hành (savoir-faire), và việc đào tạo thuộc vào 
loại thực tập. Nói cách khác, điều tra điền dã không 
thể học trong sách giáo khoa. Không hề có những 
thủ tục nào nhất định mà người ta chỉ việc tuân thủ 
chúng là đủ, giống như phần nào trong những cuộc 
điều tra được gọi “định lượng”. Vì thế mà rất thiếu 
những cuốn sách giáo khoa dân tộc học2 (hoặc là 
những cuốn viết về phương pháp phỏng vấn không 
định hướng). Điều tra điền dã trước hết là một vấn 
đề “khéo tay”, được tiến hành theo những cảm nhận 
trực giác, và thường phải khéo léo vận dụng các kỹ 
năng khác nhau để tùy cơ ứng biến. Tính chất “nhập 
môn” hay “khai tâm” của phương pháp điền dã, vốn 
thường được nhắc đến một cách mỉa mai cay độc 
bởi những người bình luận về truyền thống nhân học, 
không phải chỉ là vấn đề huyền thoại hay nghi thức. 
Đó cũng là, và có lẽ đặc biệt là, một vấn đề thực tập, 
theo nghĩa là điều mà một người thợ học việc cần 
phải học trước tiên. Cần phải tự mình trực tiếp tiến 
hành những cuộc phỏng vấn với một bản hướng dẫn 
bao gồm các câu hỏi soạn sẵn thì chúng ta mới hình 
dung ra được là những người được hỏi có thể bị ức 
chế như thế nào khi họ được hỏi trong một khuôn 
khổ quá chật hẹp, hoặc quá gò bó. Người ta cần phải 
đương đầu với vô số những sự hiểu lầm giữa điều 
tra viên và người được điều tra thì lúc ấy mới có thể 
có đủ sức để phát hiện ra những mâu thuẫn thường 
xuất hiện đầy dẫy trong bất cứ cuộc trao đổi phỏng 
vấn nào. Người ta cần phải nắm được thật rõ các qui 
tắc xã giao và hợp lề thói ở địa phương để có thể 
cảm thấy thoải mái trong những cuộc trò chuyện và 
hàn huyên bất ngờ, vốn thường hết sức phong phú 
về thông tin. Người ta thường phải trải qua nhiều lần 
lúng túng thì mới dần dà trở nên khéo léo hơn trong 
việc tiếp xúc bất chợt với người địa phương. Cần phải 
mất thời gian, nhiều thời gian, rất rất nhiều thời gian ở 

1 Strauss (1987: 2) nhận định rằng thế mạnh của cuộc điều tra định tính là ở chỗ nó chú ý tới các bối cảnh, trong khi thế mạnh 
của cuộc điều tra định lượng là mang tính chất đa biến (multivariate) và đối chiếu trên qui mô rộng (cross-comparative).

  Những cuốn sách giáo khoa được coi là thế hệ đầu tiên chủ yếu là theo dạng “liệt kê các câu hỏi”, gắn liền với cách tiếp cận 
chuyên khảo cổ điển: vấn đề lúc ấy là làm sao đừng bỏ sót điều gì khi mô tả một nền văn hóa một cách có hệ thống. Đó là 
trường hợp cuốn Notes and queries nổi tiếng vào năm 1874, thường xuyên được cập nhật và gần đây mới bị bỏ đi. Người ta 
dễ thấy rõ sự chậm trễ của lối tiếp cận điền dã ở Pháp: cuốn sách giáo khoa đầu tiên chỉ được xuất bản vào năm 1947, khởi 
sự từ những bài ghi chép các buổi giảng của Mauss, người chưa bao giờ đi điền dã (Mauss, 1947). Các cuốn sách giáo khoa 
của Griaule (Griaule, 1957) và của Maget (Maget, 1962), tác giả thứ hai xuất sắc hơn hẳn so với tác giả thứ nhất, cũng thuộc 
vào loại liệt kê các câu hỏi. Ngày nay, chúng không còn được sử dụng nữa.

2  Hiện nay, xuất hiện ở Mỹ những cuốn sách giáo khoa thuộc “thế hệ thứ hai”, vốn không còn theo kiểu chuyên khảo, không 
chấp nhận cách liệt kê, hoài nghi với những công thức cho sẵn, và tìm cách đưa ra những điểm tựa để người ta có thể rèn 
luyện được một kỹ năng thực hành (có thể đặc biệt nhắc tới Spradley và Mc Carthy, 1972; Pelto và Pelto, 1978; Agar, 1980, 
1986; Spradley, 1979, 1980; Silverman, 1985). ở Pháp, người ta thấy chỉ có một nỗ lực đã làm từ lâu, cũng đáng quan tâm 
nhưng chưa đi đến đâu và còn chắp vá, giao động giữa việc mô tả các kỹ thuật điều tra chuyên biệt, những lời khuyên có 
ích hoặc ngoan ngoãn, và việc trình bày những lĩnh vực nghiên cứu (Cresswell và Godelier, 1976). Tuy nhiên, chúng ta cần 
ghi nhận những suy nghĩ đào sâu của Schwartz, vốn triển khai những định hướng nhận thức luận và phương pháp luận rất 
giống với chúng tôi (1993), và sự ra đời gần đây của một công trình rõ ràng là thuộc thế hệ sách giáo khoa thứ hai này (Beaud 
và Weber, 1998).
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thực địa, để có thể hiểu được rằng những “thời gian 
chết” ấy đều là những khoảng thời gian cần thiết1. 

Tất cả cái nghịch lý của những dòng sau đây là tìm 
cách viết ra trên giấy một mớ hổ lốn những điều “khéo 
tay” và những mối bận tâm về tính chặt chẽ, nghiêm 
cẩn, vốn thực ra chỉ có thể học được khi thực hành 
ngay tại thực địa mà thôi. Phải chăng người ta có thể 
phiêu lưu trong cái vùng trung gian giữa nhận thức 
luận (mà những lời lẽ hay ho đến đâu đi nữa cũng khó 
lòng dẫn tới kỹ năng thực hành: người ta có thể thực 
hành được đến mức nào những bài viết dù rất hay của 
Sperber?2) và phương pháp luận (hoạt động thực tế 
của ngành nhân học dường như phản kháng lại điều 
này: bất cứ nỗ lực nào muốn thiết lập nên một cái “bộ 
đồ nghề” đều nhanh chóng biến thành trò cười)? Giữa 
tư duy lý thuyết trừu tượng và cuốn sách dạy nấu ăn, 
có một cái hố ngăn cách lớn: vì thế, ở đây chúng tôi 
thực ra không muốn lấp đầy cái hố này, mà là đưa 
vào đấy vài cái cột mốc. Để làm điều này, chúng tôi 
đề nghị sẽ điểm qua những phương thức sản xuất dữ 
kiện chính liên quan tới điều tra điền dã. Sau đó, sẽ 
trình bầy một “chính sách điền dã” trong nỗ lực vất vả 
của nó để đi tìm mức độ chấp nhận được của dữ kiện, 
nhằm làm sao nêu bật một số điều kiện thực tế đảm 
bảo cho tính hiệu lực của phương pháp nhân học, của 
đòi hỏi phương pháp luận, của tính nghiêm cẩn của cái 
định tính, mặc dù vẫn có vô vàn những định kiến lệch 
lạc có thể xen lẫn vào một cuộc điều tra.

Điều tra điền dã, hay điều tra dân tộc học, hay điều tra 
nhân học xã hội, dựa trên sự kết hợp của bốn dạng 
sản xuất dữ kiện lớn sau đây: quan sát tham dự (sự 
thâm nhập trong một thời gian dài của người điều tra 
vào trong môi trường sống của những người được điều 
tra), phỏng vấn (những cuộc trao đổi qua lại do nhà 
nghiên cứu chủ động tiến hành), những kỹ thuật liệt kê 
(nhờ vào những công cụ được xây dựng nhằm khảo 
sát một cách có hệ thống), và thu thập những nguồn 
tài liệu bằng văn bản3. 

Quan sát tham dự

Cụm từ này có hay hay không, điều này không quan 

trọng4. Điều mà nó ám chỉ là tương đối rõ. Bằng một 
chuyến ở lại dài ngày tại nơi mà mình điều tra (và bằng 
việc học ngôn ngữ địa phương nếu chưa biết), nhà 
nhân học va chạm bằng xương bằng thịt với thực tại 
mà ông ta muốn nghiên cứu. Nhờ đó, ông ta có thể 
quan sát thực tại ấy, nếu không phải “từ bên trong” 
theo đúng nghĩa của từ này thì ít ra cũng đã hết sức 
gần gũi với những người đang sống trong thực tại này, 
và tiếp xúc hàng ngày thường xuyên với họ. Người ta 
có thể phân chia về mặt phân tích (tức là một cách 
nhân tạo) hoàn cảnh cơ bản này ra làm hai loại hoàn 
cảnh riêng biệt: những hoàn cảnh liên quan tới việc 
quan sát (nhà nghiên cứu là chứng nhân) và những 
hoàn cảnh liên quan tới việc tương tác (nhà nghiên cứu 
là đồng tác giả). Những hoàn cảnh bình thường là một 
dạng kết hợp nào đó giữa hai loại hoàn cảnh này.

Trong tất cả mọi trường hợp, các thông tin và các kiến 
thức hoặc là có thể được ghi chép một cách ít nhiều có 
hệ thống bởi nhà nghiên cứu, hoặc là còn ở dạng phi 
chính thức hoặc tiềm tàng. Nếu những điều quan sát 
và những tương tác được ghi chép lại, chúng trở thành 
những dữ kiện [données] và những bộ hồ sơ [corpus]. 
Nếu không, chúng chỉ có giá trị chứng tỏ một sự thâm 
nhập vào thực tế mà thôi.

Các dữ kiện và hồ sơ
Chúng ta hãy bắt đầu từ việc quan sát. Nếu nhà nghiên 
cứu mong muốn tiến hành thật nhiều các quan sát, đó 
là vì ông ta muốn lưu giữ lại càng nhiều dấu tích càng 
tốt. Vì thế, ông ta phải tiến hành ghi chép, ngay tại hiện 
trường hoặc ghi lại sau, và phải tìm cách tổ chức việc 
lưu giữ những cái mà ông ta đã chứng kiến, thường 
dưới dạng những mô tả bằng văn bản (thậm chí đôi khi 
được ghi lại trong băng video). Nhờ vậy, ông ta sẽ sản 
xuất ra những dữ kiện [données] và sẽ lập được những 
bộ hồ sơ [corpus] mà về sau có thể được khai thác và 
xử lý, hoặc thậm chí cũng có thể có những phần sẽ 
được tái chế dưới dạng những đoạn mô tả trong bản 
báo cáo cuối cùng. Những bộ hồ sơ này không phải 
là những tài liệu lưu trữ giống như của nhà sử học, mà 
là có dạng cụ thể của cuốn sổ tay điền dã, nơi mà nhà 
nhân học ghi chép một cách có hệ thống những gì 
ông ta nhìn thấy và nghe thấy. Do đó, những cuốn sổ 

1 Người ta có thể coi cuộc điều tra điền dã xuất phát từ “sự phân tích tự nhiên” (Schatzman, được dẫn lại bởi Strauss, 1987: 
3), theo nghĩa tương tự như khi người ta nói tới “ngôn ngữ tự nhiên”, hoặc như cách mà người ta nói rằng các ngành khoa 
học xã hội hoạt động trong khuôn khổ của “lối lập luận tự nhiên” (raisonnement naturel) (Passeron, 1991). Sự khác biệt so 
với những cách phân tích thực tiễn trong những điều kiện tương đồng không phải là khác biệt về bản chất, mà là khác biệt 
về kinh nghiệm, về kỹ năng thực hành, về khả năng tư duy và về mức độ quan tâm chú ý.

2 Sperber, 1982.
3 Người ta có thể tìm thấy nhiều cách phác thảo về “lịch sử” của cuộc điều tra điền dã trong ngành nhân học (và của tiến trình 

của các tư duy phương pháp luận và nhận thức luận liên quan tới lĩnh vực này) trong: Jongmans và Gutkind, 1967 ; Stocking, 
1983 ; van Maanen, 1988 ; Sanjek, 1990.

4 Cũng hết sức có ý nghĩa là dường như cụm từ “quan sát tham dự” mang nặng hàm ý nhân học này đã được sáng chế ra bởi 
một nhà xã hội học, Linderman, thành viên của trường phái Chicago (Kirk và Miller, 1986: 76).
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này hết sức quan trọng: chỉ những cái được ghi chép 
trong đó mới là những cái sau này được coi là dữ kiện, 
được coi là hồ sơ, và về sau có thể được khai thác, xử 
lý, tái tạo.

Lẽ dĩ nhiên, các dữ kiện, theo nghĩa mà chúng tôi 
hiểu ở đây, không phải là những “mẩu thực tại” được 
gom góp lại và được nhà nghiên cứu lưu giữ nguyên 
si như vậy (đây là một ảo tưởng thực chứng), mà 
cũng không phải là những kiến trúc thuần túy xuất 
phát từ đầu óc hay từ cảm quan của nhà nghiên cứu 
(ảo tưởng chủ quan). Những dữ kiện là sự chế biến 
những “mẩu thực tại” thành những chứng tích đã 
được khách quan hóa – đây là những “mẩu thực tại” 
đã được chọn lọc và cảm nhận bởi nhà nghiên cứu1. 
Lẽ tất nhiên, sự quan sát thuần túy và “hồn nhiên” 
không bao giờ tồn tại, và đã từ lâu xu hướng thực 
chứng duy khoa học đã thua cuộc trong các ngành 
khoa học xã hội. Người ta biết là những việc quan sát 
của nhà nghiên cứu đều được cấu trúc bởi cái mà ông 
ta đi tìm, bởi ngôn ngữ của ông ta, cách đặt vấn đề 
của ông ta, quá trình đào tạo của ông ta, nhân cách 
của ông ta. Nhưng người ta cũng không được đánh 
giá thấp cái “mục tiêu thực nghiệm” của ngành nhân 
học. Khát vọng tri thức của nhà nghiên cứu và kiến 
thức nghiên cứu của ông ta có thể thắng thế ít ra một 
phần đối với các thành kiến và các xu hướng của ông 
ta (nếu không thì chẳng thể có bất cứ bộ môn khoa 
học xã hội thực nghiệm nào)2. Một cách đặt vấn đề 
ban đầu có thể, nhờ quá trình quan sát, được sửa 
đổi, chuyển dịch, mở rộng thêm. Sự quan sát không 
phải là việc tô màu lên một bức tranh đã được phác 
thảo sẵn từ trước: đó là bản phác thảo thực tại mà mối 
quan tâm định trước của nhà nghiên cứu hướng đến. 
Tất cả kỹ năng của nhà nghiên cứu điền dã là làm sao 
có thể quan sát cái mà ông ta không được chuẩn bị 
trước (chúng ta biết rằng xu hướng tự nhiên thường là 
chỉ khám phá ra cái mà mình mong đợi) và phải sẵn 
lòng sản xuất ra những dữ kiện vốn có thể buộc ông 
ta phải thay đổi các giả thuyết mà chính mình đã đề 
ra. Điều tra điền dã cần đặt cho mình nhiệm vụ là phải 
nói ngược lại câu châm ngôn bambara: “người ngoại 
quốc chỉ thấy cái mà họ đã biết”3. 

Cũng tương tự như vậy, cuộc tranh luận vĩnh cửu (từ 
Heisenberg tới Gadamer) về mức độ mà sự quan sát 
có thể làm thay đổi các hiện tượng được quan sát 
không phải là không có những vấn đề thực tiễn.

1. Một phần đáng kể các ứng xử thực ra ít bị hoặc 
không bị biến dạng bởi sự hiện diện của nhà nhân học, 
và chính kỹ năng của nhà nghiên cứu là làm sao lượng 
định được điều này. Becker đã từng nhấn mạnh rằng 
nhà nghiên cứu thường là một hạn chế không đáng kể 
đối với một nhóm so với những hạn chế đang đè nặng 
hàng ngày lên nhóm này4. Sự có mặt của nhà dân tộc 
học trong một khoảng thời gian dài hiển nhiên là yếu tố 
chính làm giảm bớt những xáo trộn do sự có mặt này 
gây ra: vì ở lâu nên người ta đâm ra quen với sự hiện 
diện của ông ta5. 

2. Còn về vấn đề liên quan tới những ứng xử bị biến 
dạng do sự có mặt của nhà nghiên cứu, chúng ta có 
hai giải pháp triệt để:
-  Giải pháp thứ nhất là tìm cách triệt tiêu sự biến dạng 

ấy bằng nhiều thủ thuật khác nhau – tất cả những 
thủ thuật này đều nhằm mục tiêu loại bỏ những yếu 
tố “người bên ngoài” trong tư thế quan sát viên, và 
đồng hóa nhà nghiên cứu như một người bản địa 
không khác gì những người khác trong đời sống 
địa phương: do vậy, một mặt chúng ta sẽ có được 
ngành nội-dân tộc học (endo-ethnologie), hay là sự 
hình thành của đội ngũ các điều tra viên “bản địa”, 
và mặt khác, là sự “hoán cải”, sự “giả trang” hay sự 
“bản địa hóa”.

-  Giải pháp thứ hai là ngược lại cần tận dụng điều 
đó: chính quá trình biến dạng này trở thành một đối 
tượng nghiên cứu. Trong chừng mực nào đó, cuộc 
điều tra tự quan tâm tới chính mình, và trở thành 
người phát hiện ra những vấn đề của chính mình. 
ở Pháp, chính Devereux có lẽ là người đầu tiên đã 
tìm cách suy nghĩ về việc “khai thác những xáo trộn 
do việc quan sát gây ra” trong các ngành khoa học 
xã hội6. Sau đó, Althabe đã nhấn mạnh tới những ý 
nghĩa phương pháp luận mà chúng ta cần rút ra từ 
sự kiện nhà nhân học “là một trong những tác nhân 
của môi trường xã hội mà ông ta nghiên cứu”7. Như 

1 Goffman từng nói tới từ strip (chuỗi) để chỉ những “mẩu thực tại” mà nhà phân tích quan tâm tới (Goffman, 1991). Nhưng 
để có thể hiểu được chúng, người ta cần có một ngôn ngữ khái niệm để mô tả cái “đang ở đó”: đây là điều mà Passeron đã 
nhấn mạnh, khi nhắc lại Bachelard: cái “vec-tơ nhận thức luận” (le “vecteur épistémologique”) đi từ cái lý tính (le rationnel) 
tới cái hiện thực (le réel), chứ không phải ngược lại (Passeron, 1994: 73-74).

2 “If there are indeed problems in ethnographic description, they will not be solved by less detailed fieldwork and writing” (“Nếu 
quả thực là có những vấn đề trong việc mô tả dân tộc học, thì chúng sẽ không thể được giải quyết bằng cách điều tra điền 
dã ít chi tiết hơn và viết lách ít chi tiết hơn”) (Parkin, 1990: 182).

3 DÉn l¹i bëi Fassin, 1990: 97.
4 Becker, 1970: 46-47.
5 Xem Agar, 1986: 36-37 ; Bouju, 1990: 157 ; Schwartz, 1993: 278-79.
6 Devereux, 1980.
7 Althabe, 1990: 130.
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vậy, việc sử dụng chính sự hiện diện của mình với tư 
cách là một nhà nghiên cứu như một phương pháp 
điều tra trở thành một trong những kích thước của 
kỹ năng của nhà nhân học. 

Thực ra, nhà nghiên cứu thường sử dụng một giải pháp 
trung gian nằm ở giữa hai thái độ cực đoan nêu trên. 
Nhà nhân học từng bước tự đặt mình (và nhất là do thái 
độ của nhóm tiếp nhận) vào vị trí của một “người ngoài 
có thiện cảm” hay một “người bạn đồng hành”. Sự “hội 
nhập” của ông ta chỉ mang tính chất tương đối nhưng 
là có thực. Tuy nhiên sự hội nhập này vẫn không miễn 
cho ông ta chuyện phải quan sát những tác động mà 
sự hiện diện của ông ta gây ra, kể cả kiểu “hội nhập” 
mà người ta gán cho ông ta.
Tư thế quan sát dĩ nhiên không chỉ bao hàm những ứng 
xử thường nhật hay các nghi thức đặc trưng, nghĩa là 
những “cảnh” tầm thường hoặc những “cảnh” mà người 
ta dựng lên cho nhà nghiên cứu xem, mà bao hàm cả 
những cuộc trao đổi trò chuyện ở địa phương mà nhà 
nghiên cứu không tham gia hoặc ít tham gia vào, và 
chỉ nghe mà thôi. Nhà nghiên cứu là một người nhìn 
(voyeur), nhưng cũng là một “người nghe” (écouteur). 
Những cuộc trao đổi của người dân với nhau là điều cũng 
có giá trị đối với nhà nghiên cứu không khác gì những 
cuộc trao đổi của nhà nghiên cứu với người dân1. 
Nhưng cũng không thể xem nhẹ những cuộc trao đổi 
giữa nhà nghiên cứu với người dân. Thật vậy, nhà 
nghiên cứu không ngừng tham gia vào vô số những 
hoạt động tương tác. Ông ta không chỉ là chứng nhân, 
mà thường xuyên đắm chìm vào trong những mối liên 
hệ xã hội bằng ngôn từ hay không bằng ngôn từ, đơn 
giản hay phức tạp: trò chuyện, tán gẫu, chơi, xã giao, 
xin xỏ... Nhà nhân học làm việc trong khuôn khổ của 
những sự giao tiếp bình thường, “ông ta tự hòa mình 
với tất cả các hình thức đối thoại thông thường”2, ông ta 
gặp các tác nhân địa phương trong hoàn cảnh thường 
nhật, trong thế giới “thái độ tự nhiên” của họ3. Nhiều 
lời lẽ hay hành vi trong sự giao tiếp bình thường mà 
nhà nhân học có tham gia lại nằm trong mối quan tâm 
nghề nghiệp của ông ta, nghĩa là có liên quan trực tiếp 
hay gián tiếp tới chủ đề nghiên cứu của ông ta. Đôi 
khi những lời lẽ hay những hành vi ấy không bị hoặc 
rất ít bị biến dạng do nhà nghiên cứu tham gia vào sự 
tương tác. Đôi khi chúng bị biến dạng một cách đáng 
kể. Chúng ta lại trở lại với vấn đề đã nêu trên.

Cũng giống như trong việc quan sát giản đơn, ở đây 
nhà nghiên cứu phải luôn luôn cố gắng, mỗi khi cần 
thiết, biến những cuộc tương tác thành các dữ kiện, 
nghĩa là sắp xếp và tổ chức ghi chép lại, mô tả lại, ghi 
nhớ lại trong cuốn sổ tay điền dã, cho dù những sự 
tương tác ấy có phụ thuộc vào vai trò của nhà nhân 
học trong đời sống địa phương hay không.

Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng vai trò của cuốn 
sổ tay điền dã – vốn lúc nào cũng mang tính chất gần 
như ám ảnh, không phải là không có lý do, và đôi khi 
được khoác lên cái vẻ thần bí mà nó không đáng có –, 
không phải là một cuốn nhật ký cá nhân, cũng chẳng 
phải là một thứ nhật ký hành trình của nhà thám hiểm, 
mà là một công cụ nghề nghiệp căn bản. Đây là nơi 
mà chúng ta biến việc quan sát tham dự thành những 
dữ kiện có thể được xử lý sau này. Để dùng lại cái tựa 
đề của cuốn sách của Sanjek, các ghi chép điền dã 
chính là nơi sản xuất ra môn nhân học (“Fieldnotes: the 
making of anthropology”4). 
 
Sự thâm nhập
Tuy vậy, nhà nghiên cứu điền dã cũng quan sát và tương 
tác mà không chú ý gì tới điều này, không mang cảm 
giác rằng mình đang làm việc, và vì thế không ghi chép, 
ngay lúc đó cũng như về sau. May cho ông ta là không 
phải lúc nào ông ta cũng cảm thấy mình đang làm một 
công việc được giao. Ông ta ăn uống, trò chuyện, tán 
gẫu, bông đùa, tán tỉnh, chơi đùa, nhìn, nghe, yêu, 
ghét. Trong cuộc sống, ông ta quan sát, một cách miễn 
cưỡng phần nào, và những điều quan sát này được 
“thu” vào trong vô thức, trong tiềm thức của ông ta, 
trong chủ quan tính của ông ta, trong cái “tôi” của ông 
ta, hoặc vào trong cái gì cũng được tùy chúng ta. Những 
điều quan sát ấy không biến thành hồ sơ và không 
được ghi vào trong cuốn sổ tay điền dã. Dù vậy, chúng 
vẫn đóng một vai trò gián tiếp nhưng không kém phần 
quan trọng trong quá trình nhà nhân học “làm quen” với 
văn hóa địa phương, trong việc rèn luyện khả năng giải 
mã của ông ta đối với các hành vi và cử chỉ của những 
người khác, dù ông ta chẳng hề chú ý đến những điều 
này, trong cách thức mà ông ta lý giải chuyện này hay 
chuyện khác gần như một cách vô thức và máy móc. 
Rất nhiều thứ tương tác hàng ngày mà nhà nghiên cứu 
tham gia vào đều không có liên quan gì tới cuộc điều 
tra, không được ghi vào cuốn sổ tay điền dã, và do đó 
sẽ không được biến thành dữ kiện. Tuy vậy chúng vẫn 

1 A. Richards đã từng bàn về chủ đề này từ năm 1939 khi nói tới “ngôn ngữ trong hành động” (speech-in-action) (Sanjek,  
1990: 212). Xu hướng ngày càng chỉ dựa vào những cuộc trao đổi hay phỏng vấn mà thôi, chẳng hạn như những lời kêu gọi 
ủng hộ cho một thứ nhân học “đối thoại” (une anthropologie “dialogique”), chỉ nhấn mạnh tới sự tương tác bằng ngôn từ 
giữa nhà nghiên cứu và người dân (Fabian, 1983 ; Clifford và Marcus, 1986), đôi khi làm cho người ta quên đi kích thước nền 
tảng của phương pháp quan sát tham dự.

2 Althabe, 1990: 126.
3 Schutz, 1987.
4 Sanjek, 1990.
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không phải là không quan trọng. Những mối quan hệ 
láng giềng thân thiện, hay không khí vui nhộn trong 
những lần tán chuyện buổi tối, những lời bông đùa 
với cô hàng xóm xinh đẹp, chầu rượu ngoài quán, hay 
ngày lễ rửa tội của đứa con người chủ nhà, tất cả những 
chuyện ấy đều hầu như nằm ngoài thời gian làm việc. 
Nhưng chính nhờ đó mà chúng ta học được các qui tắc 
cư xử cho phải phép (và điều này sẽ được cảm thấy một 
cách rất gián tiếp trong vô thức, nhưng rất có hiệu quả, 
trong cách thức tiến hành các cuộc phỏng vấn); chính 
nhờ vậy mà chúng ta học được và biết được rằng cuộc 
sống thường nhật là thế nào và người ta nói cái gì ở 
trong làng (và điều này sẽ được cảm thấy một cách rất 
gián tiếp và vô thức, nhưng rất có hiệu quả, trong cách 
thức lý giải các dữ kiện liên quan tới cuộc điều tra).

Người ta có thể coi “bộ não” của nhà nghiên cứu như 
một cái “hộp đen”, và không cần bận tâm đến sự vận 
hành bên trong của nó. Nhưng những điều mà ông ta 
quan sát, thấy, nghe, trong quá trình sinh sống trên 
thực địa, cũng như những kinh nghiệm sống của chính 
ông ta với những người khác, tất cả những thứ ấy sẽ “đi 
vào” trong cái hộp đen ấy, sản sinh ra những hiệu ứng 
trong lòng cái bộ máy suy nghĩ, phân tích, trực giác, 
giải thích, và vì thế phần nào đó sẽ “đi ra” khỏi cái gọi là 
hộp đen ấy để cấu trúc phần nào các cách lý giải của 
ông ta, vào một giai đoạn nào đó của quá trình nghiên 
cứu, lúc còn ở tại thực địa, lúc khai thác các hồ sơ, hay 
khi soạn thảo bài nghiên cứu. Đấy là tất cả sự khác 
biệt, đặc biệt rõ rệt trong các công trình mô tả, giữa 
một nhà nghiên cứu điền dã, vốn có một lối nhận thức 
nhạy cảm về những cái mà ông ta viết (nhờ quá trình 
thâm nhập), với một nhà nghiên cứu ở văn phòng chỉ 
làm việc trên những dữ kiện do người khác thu thập. 
Nhà nghiên cứu chỉ có thể lãnh hội được hệ thống ý 
nghĩa của xã hội mà ông ta điều tra phần lớn một cách 
vô thức, cũng tương tự như việc học một ngôn ngữ, 
thông qua thực hành.

Phỏng vấn

Việc sản xuất ra những dữ kiện dựa trên lời lẽ của 
người bản địa mà nhà nghiên cứu chủ động khơi lên 
chính là một yếu tố trung tâm của bất cứ cuộc điều tra 
điền dã nào. Trước hết là bởi vì việc quan sát tham dự 
không cho phép chúng ta có được nhiều thông tin cần 
thiết cho công trình nghiên cứu: để làm được điều này, 
chúng ta phải tìm đến tri thức hay trí nhớ của những 
tác nhân ở địa phương. Và kế đó, là bởi vì nhận thức 

của các tác nhân ở địa phương là một yếu tố không 
thể thiếu để có thể hiểu được chiều kích xã hội. Có 
thể nói nắm được “quan điểm” của tác nhân chính là 
tham vọng lớn của ngành nhân học. Phỏng vấn là một 
phương tiện tốt nhất, đỡ tốn kém nhất, để sản xuất ra 
những dữ kiện ngôn từ giúp chúng ta nắm được những 
nhận thức mang tính chất cấu trúc (représentations 
émiques)1, bản địa, bản xứ, địa phương. Chính là 
những ghi chép phỏng vấn và những bản gỡ băng 
phỏng vấn là phần quan trọng nhất của các hồ sơ dữ 
kiện của nhà nhân học.

Trái với những điều mà người ta thường khẳng định, 
tôi không nghĩ rằng có những “kỹ thuật” phỏng vấn. 
Nhưng dù vậy điều này không có nghĩa là không có 
“kỹ năng” cho chuyện này. Nói chính xác hơn, chúng 
ta có thể nói tới một thứ “chính sách phỏng vấn”, mà 
chúng ta có thể gợi ra một số trục chính như sau.

Tham vấn và kể chuyện
Những cuộc phỏng vấn (hay trò chuyện) thường là một 
hoạt động nằm giữa hai cực: tham vấn (consultation) 
và kể chuyện (récit). Người mà chúng ta thường gọi 
là “informateur” (người cung cấp thông tin) có lúc là 
một người tham vấn, có lúc là một người kể chuyện, và 
thường là cả hai.

1. Cuộc phỏng vấn đôi khi đề cập tới những vật sở 
chỉ xã hội hoặc văn hóa2 mà chúng ta cần “tham vấn” 
nơi người đối thoại. Người này, một khi được mời nói 
về điều mà họ nghĩ hoặc họ biết về một chuyện gì đó, 
được chúng ta giả định là phản ánh ít ra phần nào cái 
vốn liếng tri thức chung mà người này chia sẻ cùng 
với những tác nhân xã hội khác, thậm chí với toàn bộ 
nhóm xã hội mà chúng ta đang khảo sát. Chính là cái 
hiểu biết thuộc “thẩm quyền” (compétence) của người 
này về xã hội địa phương hay về một bộ phận nào đó 
trong xã hội này mà chúng ta cần hỏi. Nói đến thẩm 
quyền không có nghĩa là chúng ta coi người này như 
là một “chuyên gia” trong lòng xã hội địa phương, 
và càng không phải là coi người này như là “người 
cung cấp thông tin quan trọng nhất” (“informateur 
privilégié”), một người thông thái mà nhà nghiên cứu 
phải dựa vào để viết ra một câu chuyện “tập thể”. Khái 
niệm “tham vấn” ở đây có ý nói về một lĩnh vực đặc thù 
nào đó trong trong hoàn cảnh phỏng vấn, chứ không 
phải là nói tới một vị thế đặc biệt nào đó của người đối 
thoại. Cũng giống như vậy, khái niệm “thẩm quyền” ở 
đây có ý nói đến khả năng của người đối thoại có thể 

1 Tính từ “émique” trong tiếng Pháp, hay “emic” trong tiếng Anh (bắt nguồn từ chữ “phonemic”), có nghĩa là nói về những hiện 
tượng ngôn ngữ hoặc ứng xử có liên quan tới những yếu tố cấu trúc nội tại của một hệ thống. Đối lập với chữ này là tính từ 
“étique” trong tiếng Pháp, hay “etic” trong tiếng Anh (bắt nguồn từ chữ “phonetic”), có nghĩa là nói về những đặc trưng ngôn 
ngữ hoặc ứng xử mà không quan tâm tới ý nghĩa cấu trúc nội tại của chúng (chú thích của người dịch, T.H.Q.).

2 Những vật sở chỉ xã hội hoặc văn hóa: référénts sociaux ou culturels. Nói nôm na, đây là những sự kiện hoặc những khái 
niệm xã hội hay văn hóa quan trọng nào đó (chú thích của người dịch, T.H.Q.).
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có điều gì đó để nói về một vật sở chỉ (référent) nằm 
bên ngoài kinh nghiệm trực tiếp của chính người này, 
chứ hoàn toàn không hàm ý đánh giá gì về trình độ 
kiến thức của người này.

2. Nhưng đôi khi chúng ta cũng cần hỏi người được 
phỏng vấn về kinh nghiệm riêng của họ. Chúng ta sẽ 
đề nghị họ kể lại một quãng đời nào đó, tường thuật lại 
một vài biến cố nào đó mà người này đã tham gia. Đây 
là lúc mà chúng ta chú ý tới chiều kích ngôi thứ nhất 
trong việc kể chuyện. Dĩ nhiên, dạng đặc trưng và có 
hệ thống của chuyện này là kể chuyện về cuộc đời của 
mình (histoire de vie), trong đó chính tiểu sử tự kể dưới 
sự hướng dẫn của nhà nghiên cứu trở thành chủ điểm 
chính của cuộc phỏng vấn, và thậm chí của cả cuộc 
điều tra. Có rất nhiều sách báo đã viết về vấn đề này. 
Nhưng dễ làm hơn nhiều là đề nghị kể những “quãng 
đời” nào đó, nghĩa là kể lại những giai đoạn tiểu sử 
nhất định mà chúng ta chọn tùy theo mức độ phù hợp 
với chủ đề của cuộc điều tra (tùy theo chủ đề nghiên 
cứu, chúng ta có thể gợi cho họ nói chẳng hạn về một 
cuộc di dân, về những cách chữa trị mà người ta từng 
làm trong những thời kỳ dịch bệnh, việc hoán cải sang 
một tôn giáo khác, lịch sử một vụ ly hôn, hoặc những 
giai đoạn tập luyện làm một công việc nào đó...).
 
Phỏng vấn xét như là sự tương tác
Nhưng dù sao cũng không nên coi việc phỏng vấn 
tương tự như việc khai thác khoáng sản đối với thông 
tin. Trong mọi trường hợp, phỏng vấn trong nghiên 
cứu là một sự tương tác (interaction): diễn tiến của mỗi 
cuộc phỏng vấn dĩ nhiên phụ thuộc vào các chiến lược 
của cả hai (hay nhiều) đối tác trong quá trình tương tác, 
cũng như vào các nguồn lực nhận thức của các bên, 
và vào bối cảnh mà cuộc phỏng vấn đang diễn ra. 

Sự tương tác này có thể được phân tích dưới nhiều góc 
độ khác nhau. Toàn bộ công trình của Briggs chẳng 
hạn đều dựa trên nhận định về thực tế tương tác của 
cuộc phỏng vấn1. Ông ta phê phán tình trạng lãng quên 

khá phổ biến về thực tế tương tác này, và tố cáo những 
quan niệm “huyền thoại hóa” việc phỏng vấn, từ đó 
xuất phát cái “ảo tưởng duy thực” (“illusion réaliste”) và 
sự “ngụy tiến về tính khách quan” (“fausse conscience 
d’objectivité”). Những đặc trưng văn hóa và đặc trưng 
ngôn ngữ của hoàn cảnh phỏng vấn cũng như bối 
cảnh xung quanh có thể dẫn tới nhiều điều “lệch lạc” 
(“biais”) liên quan tới những nội dung sở chỉ (contenus 
référentiels), những thứ mà các nhà xã hội học và nhân 
học thường dễ chấp nhận nguyên si theo nghĩa đen. 
Briggs nhấn mạnh ngược lại tới sự kiện là cuộc phỏng 
vấn là một cuộc gặp gỡ liên văn hóa ít nhiều được áp đặt 
bởi nhà điều tra, nơi đụng độ giữa những chuẩn mực 
siêu-truyền thông (méta-communicationnelles) khác 
nhau và đôi khi không tương thích với nhau. Nhưng 
ông ta lại rơi vào cực đoan đối nghịch, mà không ngại 
pha trộn các loại phỏng vấn khác nhau để phục vụ cho 
sự chứng minh của ông ta. Bằng cách tập trung một 
cách có hệ thống vào việc phân tích các chuẩn mực 
siêu-truyền thông và các ý nghĩa trực chỉ (significations 
indexicales), ông ta biến tất cả mọi cuộc phỏng vấn 
thành một bộ phận của sự phân tích ngôn ngữ học xã 
hội. Làm như vậy (nhân tiện đây, chúng tôi xin nói thêm, 
đây cũng là khuynh hướng của phương pháp luận nhân 
học), ông ta bỏ quên hoặc xem nhẹ quá đáng những 
chức năng sở chỉ (fonctions référentielles) của cuộc 
phỏng vấn, nghĩa là thông tin được chuyển tải ít nhiều 
thông qua những cách thức méo mó, lệch lạc2. Việc 
khảo sát và lượng giá về thông tin này chính là trung tâm 
điểm của “chính sách phỏng vấn”. Việc quan tâm tới bối 
cảnh siêu - truyền thông là điều không thể thiếu nhằm 
tìm được tối đa các cấp độ thông tin khác nhau mà 
chúng ta tìm kiếm, chứ không phải để bỏ qua chúng.

Phỏng vấn xét như là cuộc trò chuyện
Làm sao cho việc phỏng vấn có hướng dẫn trở nên 
thật gần gũi với hoàn cảnh tương tác bình thường hàng 
ngày, tức là giống như một cuộc trò chuyện, đấy chính 
là một chiến lược được thường xuyên sử dụng trong 
phương pháp phỏng vấn dân tộc học3, vốn nhắm đến 

1 Briggs, 1986.
2 Ngoài ra, khi nhấn mạnh tới những hiệu ứng bá quyền truyền thông vốn xuất phát từ việc phỏng vấn xét như là mô hình lấy 

Tây phương làm trung tâm (occidentalocentrique), Briggs không đánh giá đầy đủ những khả năng phản hồi của những người 
được phỏng vấn (các nguồn lực phản kháng của họ, sự thoái thác, hay là sự điều khiển ngược lại đối với nhà phỏng vấn). 
Chúng tôi thiên về thái độ chừng mực hơn của Schwartz, người đã cảnh giác những suy nghĩ quá đà của lối phân tích “phê 
phán-phân tích” (“critiques-analytiques”) thường liệt kê các hiệu ứng của hoàn cảnh phỏng vấn (Schwartz, 1993: 276-77), và 
đã nhấn mạnh tới nguy cơ làm biến mất vật sở chỉ: “Nếu những ‘điều được nói ra’ chưa phải là những thông tin thật ngay 
lập tức về thế giới này (…), thì đấy không phải là lý do để chúng ta hạ thấp giá trị thông tin hay nhận thức của chúng” (“si 
les ‘choses dites’ ne sont pas des informations immédiatement vraies sur le monde (...) il ne peut être question de rabaisser 
pour cette raison leur valeur informative ou cognitive” [như trên: 283-84]). Chúng ta cũng có thể nói rằng bất cứ cuộc phỏng 
vấn nào đều có liên quan tới ít nhất ba cấp độ cần giải thích, và không thể xem nhẹ bất cứ cấp độ nào mặc dù chúng luôn 
luôn đan xen lẫn nhau một cách phức tạp: (a) những thông tin về thế giới (về các “sự kiện”) ; (b) những thông tin về thế giới 
quan của người đối thoại ; (c) những thông tin về cấu trúc truyền thông của cuộc phỏng vấn.

3 Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Chúng ta biết rằng Griaule chẳng hạn, và nhiều nhà dân tộc học thuộc địa khác, 
đã luôn luôn sử dụng và đôi khi lạm dụng quy tắc hưóng dẫn trong phỏng vấn (xem van Beck, 1991).
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mục tiêu làm sao giảm đến mức tối thiểu tính chất 
giả tạo của hoàn cảnh phỏng vấn, và việc áp đặt các 
chuẩn mực siêu - truyền thông của nhà phỏng vấn.

Việc “đối thoại”, vốn là điều căn bản đối với bất cứ 
cuộc trò chuyện nào, ở đây không được xem như một 
yêu cầu ý thức hệ, trái với các diễn ngôn rao giảng 
đạo đức của các nhà hậu hiện đại. Đây là một điều 
bắt buộc xét về mặt phương pháp luận, với mục tiêu là 
tạo ra một hoàn cảnh lắng nghe nhằm làm cho người 
cung cấp thông tin cho nhà nhân học có thể thực sự 
được tự do phát biểu, và không cảm thấy như đang bị 
thẩm vấn. Nói cách khác, vấn đề ở đây là làm thế nào 
để cho cuộc phỏng vấn giống càng nhiều càng tốt với 
cách thức giao tiếp thông thường trong văn hóa ở địa 
phương1. Như vậy, việc phỏng vấn điền dã có vẻ như 
nằm ở cực đối nghịch với hoàn cảnh điều tra bằng bản 
câu hỏi, vốn mang nặng tính chất giả tạo và tính chất 
hướng dẫn, và phản ánh khá rõ rệt khuynh hướng “khai 
thác khoáng sản” mà tôi đã nhắc tới ở đoạn trên.

Điều này dẫn tới những hệ luận rất thực tiễn trong cách 
thức tiến hành các cuộc phỏng vấn. Có những cuộc 
phỏng vấn vẫn giữ cấu trúc của một bản câu hỏi, cho 
dù các câu hỏi đều là các câu hỏi “mở”. Trong trường 
hợp này, bản hướng dẫn phỏng vấn có nguy cơ trói 
buộc người phỏng vấn vào một danh sách các câu 
hỏi tiêu chuẩn đã được soạn sẵn mà không quan tâm 
đến tính chất ngẫu hứng mà bất cứ cuộc đối thoại thực 
sự nào cũng cần phải có. Lúc này người ta đã rời xa 
khỏi khuôn khổ của một cuộc trò chuyện. Vì thế, có 
lẽ chúng ta cần phân biệt giữa bản hướng dẫn phỏng 
vấn (guide d’entretien) với bản phác thảo phỏng vấn 
(canevas d’entretien). Bản hướng dẫn phỏng vấn sắp 
xếp trước “những câu hỏi được đặt ra” (“questions 
qu’on pose”), và có thể nghiêng về phía bản câu hỏi 
hoặc cuộc thẩm vấn. Còn bản phác thảo phỏng vấn 
chỉ là một bản nhắc nhở của cá nhân, giúp nhà phỏng 
vấn đừng quên những chủ đề quan trọng, mà vẫn luôn 
tôn trọng tinh thần năng động của một cuộc đối thoại2. 
Bản này chỉ dừng lại ở “những câu hỏi mà nhà nghiên 
cứu tự đặt ra cho mình” (“questions qu’on se pose”), 

và nhường chỗ cho sự ứng biến và cho “tay nghề” của 
nhà nghiên cứu để chuyển những câu hỏi ấy thành 
“những câu hỏi được đặt ra” ngay trong lúc đang tiến 
hành cuộc phỏng vấn.

Thật vậy, những câu hỏi mà nhà nghiên cứu tự đặt ra 
cho mình thường là những câu hỏi chuyên môn dành 
riêng cho lối đặt vấn đề của ông ta, phù hợp với đối 
tượng nghiên cứu và với ngôn ngữ của ông ta. Chúng 
chỉ có ý nghĩa trong thế giới của ông ta. Chúng không 
thể mặc nhiên có ý nghĩa đối với người đối thoại. Vì 
thế cần phải chuyển chúng thành những câu hỏi mà 
người đối thoại có thể hiểu được. Chính là ở điểm này 
mà kỹ năng “phi chính thức” học được thông qua quá 
trình quan sát tham dự (cũng như thông qua những 
khó khăn và những điều không hiểu trong những lần 
tiếp xúc đầu tiên) được phát huy tác dụng, thường một 
cách vô thức, trong khả năng trò chuyện ngay trên 
mảnh đất của người đối thoại và sử dụng những hệ 
thống mã của chính họ.

Đặc trưng trở đi trở lại của cuộc phỏng vấn
Cuộc phỏng vấn điền dã còn có những đặc trưng khác 
nữa, mà đặc biệt là đặc trưng này. Không phải chỉ nhằm 
có được những “câu trả lời đúng”, một cuộc phỏng vấn 
phải tạo điều kiện cho phép người ta đặt ra những câu 
hỏi mới (hoặc đặt lại những câu hỏi cũ theo kiểu khác). 
Đây chính là một trong những điểm khác biệt quan 
trọng giữa cuộc phỏng vấn do nhà nghiên cứu trực tiếp 
tiến hành với bản câu hỏi giao lại cho các điều tra viên, 
và đây cũng là một vấn đề thuộc về kỹ năng phi chính 
thức3. Chấp nhận để cho người đối thoại nói vòng vo, 
nói lan man sang chuyện khác, cũng như để cho họ 
ngập ngừng hoặc nói những điều mâu thuẫn, điều này 
không phải chỉ là chuyện làm cho họ được “thoải mái”, 
đây là một vấn đề thuộc về thái độ nhận thức luận. Khi 
một người đối thoại nói “lạc đề”, hoặc khi những câu 
trả lời của người này đâm ra lộn xộn, nhà nghiên cứu sẽ 
càng phải vểnh tai ra nghe chăm chú hơn. Thay vì xem 
nhẹ câu chuyện, ông ta sẽ tiếp tục khuyến khích người 
đối thoại, bởi lẽ chính họ mới là người “nói”, bằng cách 
gợi mở ra những hướng mới. Người ta có thể nói đây 

1 Điều này gần như tương ứng với điều mà Cicourel gọi là “tính hiệu lực sinh thái” (ecological validity ; Cicourel, 1982), nói cách 
khác, đó là “mức độ phù hợp giữa những hoàn cảnh do các thủ tục mà nhà nghiên cứu tạo ra với đời sống thường nhật của 
người dân” (Briggs, 1986: 24). Chính vì vậy mà người ta thường khuyên là nên bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng cách trò chuyện 
một cách phi chính thức, hoặc bằng cách mở đầu bằng những câu hỏi mang tính chất “mô tả” nhằm gợi cho người đối thoại 
nói đến một câu chuyện nào đó quen thuộc và thoải mái đối với người này. Spradley đặc biệt nhấn mạnh tới loại câu hỏi mô 
tả này (Spradley, 1979: 81-83). Ông ta cũng so sánh cuộc trò chuyện với cuộc phỏng vấn dân tộc học, xem đây là hai loại gần 
gũi với “biến cố ngôn từ” (“speech event”) mà ông ta phân tích những điểm giống nhau cũng như những điểm khác nhau.

2 Xem Delaleu, Jacob, và Sabelli, 1983: 80 ; Fielding, 1993: 135-136.
71 “Người ta thấy những câu hỏi phù hợp và thích đáng thường nảy sinh từ quá trình tương tác diễn ra giữa người phỏng vấn và 

những người được phỏng vấn (…) ; sự thành công của công việc này suy cho cùng phụ thuộc vào kỹ năng và óc nhạy cảm 
của người phỏng vấn.” (“Appropriate or relevant questions are seen to emerge from the process of interaction that occurs 
between the interviewer and the interviewees (...); the success of this undertaken is ultimately contingent about the skill and 
sensitivity of the interviewer” [Schwartz vµ Jacobs, 1979: 40]).
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là đặc trưng trở đi trở lại (récursivité) của cuộc phỏng 
vấn điền dã, tức là dựa trên điều đã nói để đặt ra những 
câu hỏi mới. Những câu hỏi xuất phát từ các câu trả 
lời này là “những câu hỏi mà nhà nghiên cứu tự đặt ra 
cho mình” (cấp độ chiến lược của tiến trình đặt vấn đề) 
cũng như “những câu hỏi được đặt ra cho người đối 
thoại” (cấp độ chiến thuật trong tiến trình thực hiện bản 
phác thảo phỏng vấn).

Khả năng “giải mã ngay tức thì” này (“décryptage 
instantané”) giúp cho nhà nghiên cứu phát hiện ra 
ngay trong lúc đang phỏng vấn những cái mà ông 
ta có thể sử dụng để minh họa cho một kết luận nào 
đó, để đặt lại một vấn đề nào đó, để tổ chức lại một 
số sự kiện nào đó – khả năng “giải mã tức thì” này 
chính là cốt lõi của kỹ năng của nhà nghiên cứu điền 
dã. Xét về mặt này, phương pháp phỏng vấn, cũng 
như phương pháp quan sát tham dự, là nơi tập trung 
sản xuất các “mô hình lý giải xuất phát từ thực địa” 
(“modèles interprétatifs issus du terrain”1) vốn được lần 
lượt kiểm chứng mỗi khi chúng xuất hiện. 

Phỏng vấn xét như là “sự thương lượng vô hình”
Người được điều tra không có cùng những mối “quan 
tâm” như điều tra viên, họ cũng không hiểu thế nào 
là một cuộc phỏng vấn giống như điều tra viên. Mỗi 
người, bằng một cách nào đó, cố gắng “lèo lái” người 
kia. Người cung cấp thông tin hoàn toàn không phải là 
một con tốt trên bàn cờ mà nhà nghiên cứu muốn dịch 
chuyển đi đâu cũng được, cũng chẳng phải là một nạn 
nhân bị mắc vào cái bẫy của tính hiếu kỳ vô độ của 
nhà nghiên cứu. Họ vẫn có thể sử dụng những chiến 
lược tích cực nhằm giành lợi thế qua cuộc phỏng vấn 
(tăng thêm uy tín, được xã hội nhìn nhận, nhận được 
thù lao, hy vọng sẽ được ủng hộ sau này, hợp thức 
hóa một quan điểm riêng nào đó của họ…) hoặc là 
những chiến lược tự vệ nhằm giảm thiểu những nguy 
cơ mà lời lẽ của họ có thể gây ra (đưa ra ít thông tin, 
hoặc đưa ra những thông tin sai lạc, tìm cách trả lời 
nhanh để khỏi bị phiền nhiễu, làm vui lòng điều tra 
viên bằng cách nói những điều mà họ nghĩ là điều tra 
viên chờ đợi…2). Vấn đề của nhà nghiên cứu, và cũng 
là một vấn đề tiến thoái lưỡng nan (double bind), đó 
là ông ta vừa phải kiểm soát quá trình phỏng vấn (bởi 
nhiệm vụ của ông ta là phải làm sao thúc đẩy tiến trình 
của cuộc điều tra), mà vẫn phải để cho người đối thoại 
với mình diễn đạt theo ý của họ và theo cách của họ 
(bởi lẽ đây là điều kiện để một cuộc phỏng vấn có thể 
thành công).

Óc hiện thực biểu tượng trong cuộc phỏng vấn
Đây lại là một mệnh lệnh nghịch lý khác thuộc về cách 
quản trị cuộc phỏng vấn của nhà nghiên cứu. Xét 
về mặt nghề nghiệp, trong chừng mực nào đó, nhà 
nghiên cứu buộc phải tin tưởng vào lời lẽ của người đối 
thoại với mình (dù những lời lẽ này có kỳ lạ hoặc đáng 
ngờ như thế nào đi nữa đối với thế giới riêng của nhà 
nghiên cứu). Đây không phải đơn giản là một tiểu xảo 
của người điều tra. Đây chính là điều kiện cần thiết để 
có thể bước chân vào cái lô-gic và vào thế giới ý nghĩa 
của những người mà nhà nhân học muốn khảo sát, 
và chính nhờ coi đây là một chuyện nghiêm túc mà 
ông ta mới có thể chiến đấu chống lại những thành 
kiến và những định kiến của chính mình. Đó là cái 
mà Bellah gọi là “óc hiện thực biểu tượng” (“réalisme 
symbolique”)3. Cái “thực tại” mà chúng ta phải chấp 
nhận nơi lời lẽ của những người cung cấp thông tin 
nằm trong ý nghĩa mà những người này đặt vào đấy. 
Nhưng đồng thời, một sự tỉnh táo phê phán cần thiết 
cũng cảnh giác nhà nghiên cứu rằng không nên coi tất 
cả những gì người ta nói với mình đều là sự thật cả. Vấn 
đề là không được lẫn lộn giữa lời lẽ của một người nào 
đó về một thực tại với chính thực tại ấy. 

Đấy chính là một thứ lưỡng đề nan giải thực sự. Làm 
sao có thể phối hợp sự thấu cảm (empathie) với sự 
ngăn cách, sự tôn trọng và sự hoài nghi? Cũng như 
bất cứ một lưỡng đề nan giải nào, người ta không thể 
có giải pháp triệt để. Nhưng có lẽ sẽ là một chính sách 
nghiên cứu tốt nếu chúng ta tìm cách tách hai cái vế 
trên ra làm hai giai đoạn khác nhau. Lúc đầu là giai 
đoạn nghiêm túc coi trọng đối tượng một cách không 
suy suyển, sau đó là giai đoạn dùng phương pháp 
hoài nghi: thậm chí giai đoạn thứ nhất chính là điều 
kiện cần thiết của giai đoạn thứ hai. Trong lúc phỏng 
vấn, chúng ta tin vào ý nghĩa trong các lời lẽ của người 
đối thoại: thật vậy, chúng ta chỉ có thể hiểu được ý 
nghĩa này nếu nghiêm túc coi trọng sự trung thực của 
những điều được nói ra. Vì thế cuộc phỏng vấn phải 
được tiến hành bắt đầu từ cái tiên kiến thuận lợi này. 
Về sau, việc giải mã mang tính chất phê phán, thậm 
chí hoài nghi, sẽ được tiến hành đối với ý nghĩa của 
ý nghĩa ấy, và đối với mối quan hệ giữa người nói với 
điều được nói, với vật sở chỉ (référent) và với bối cảnh. 

Phỏng vấn và độ dài thời gian 
Việc đặt cuộc phỏng vấn vào trong một kích thước lịch 
đại là một dạng tương phản khác của nhãn giới “khai 
thác khoáng sản”. Một cuộc phỏng vấn ít ra cũng có 

1 Theo tôi, đây là cách dịch sát nhất cụm từ tiếng Anh “grounded theory” (Glaser và Strauss, 1973). Strauss (1987: 10) nói về 
“những cách lý giải lần lượt xuất hiện trong suốt quá trình nghiên cứu” (“successively evolving interpretations made during 
the course of the study”).

2 Xem thêm van Beek khi ông này phân tích về những cách thức trả lời của những người Dogon (van Beek, 1991).
3 Xem Schwartz và Jacobs, 1979: 48-49.
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thể là khởi sự của một loạt các cuộc phỏng vấn khác, 
và hơn thế nữa, là khởi sự của một mối quan hệ (cho 
dù thông thường mối quan hệ này không kéo dài). Một 
cuộc phỏng vấn không phải là một hồ sơ đóng kín, 
đã được khép lại, mà là một hồ sơ mở, lúc nào cũng 
có thể được bổ sung cho phong phú hơn. Nhiều cuộc 
phỏng vấn đối với cùng một người đối thoại chính là 
một cách để làm cho phỏng vấn gần gũi với dạng trò 
chuyện. Một cuộc phỏng vấn về sau thường giúp khai 
triển và bình luận thêm về những câu hỏi đã được nêu 
ra trong lần phỏng vấn trước. Hơn nữa, mỗi lần phỏng 
vấn lại với cùng một người đối thoại, người này sẽ tin 
cậy hơn vào khả năng của nhà nghiên cứu: niềm tin 
này là một lợi thế chủ yếu đối với nhà nghiên cứu. Thật 
vậy, người ta càng có cảm giác phải tiếp xúc với một 
người ngoại quốc bất tài, thì người ta càng dễ có xu 
hướng kể chuyện tào lao với ông ta1. 

Kỹ thuật liệt kê
Trong khuôn khổ quan sát hoặc phỏng vấn có hướng 
dẫn, đôi khi người ta cần dùng tới những kỹ thuật đặc 
biệt để sản xuất các dữ kiện mà ở đây tôi gọi là các 
kỹ thuật liệt kê (recension), không liên quan gì tới việc 
điều tra dân số, mà là sản xuất một cách có hệ thống 
những dữ kiện định lượng: ý tôi muốn nói tới những 
việc như đếm, liệt kê, danh mục thuật ngữ, lập bản đồ, 
lập danh sách, các gia phả… Chúng ta không thể lập 
một danh sách đầy đủ các kỹ thuật này, bởi lẽ đối với 
10.000 vấn đề khác nhau, thì trên nguyên tắc chúng 
ta cần hình dung ra 10.000 kỹ thuật mà chúng ta phải 
tự mình sáng chế ra (ở chỗ này, đó là việc vẽ lại vị trí 
không gian của những người tham gia trong một phiên 
họp toàn thể; ở chỗ khác, đó là thời gian làm việc hàng 
ngày của người vợ và người chồng; hoặc sơ đồ các 
mối liên hệ thân tộc trong lòng một hội đồng thị chính; 
danh mục các cách thức trị liệu bởi mỗi người trong 
các nhóm gia đình trong vòng ba tháng ; thời gian phát 
biểu trong một cuộc trao đổi…).

Không thể coi thường tầm quan trọng của loại sản 
xuất dữ kiện này: chính nhờ đó mà người ta học được 
“nghề”, và chính là khi va chạm với việc tìm kiếm các 
dữ kiện thực nghiệm có một cấp độ hệ thống và trật 
tự nào đó mà nhà nghiên cứu mới có một độ lùi xa ra 
khỏi những lối diễn ngôn (discours) (của những người 
khác) cũng như những ấn tượng (của chính mình). 
Chính ở đây mà việc thu thập những dữ kiện mang 
tính chất emic (những dữ kiện ngôn từ được coi là có 

khả năng dẫn tới những nhận thức của những tác nhân 
bản địa) được phối hợp với việc thu thập những dữ 
kiện mang tính chất etic (những dữ kiện được xây dựng 
bởi những công cụ quan sát hoặc đo lường2). Thật vậy, 
chúng ta sẽ thấy ở phần sau rằng sự đối lập emic/etic, 
trong ngành nhân học Anh - Mỹ thường nằm dưới 
dạng đối lập “phạm trù tư duy bản xứ / phạm trù tư duy 
của nhà dân tộc học” hoặc “nhận thức bản địa / nhận 
thức thông thái”, mang tính chất hiệu nghiệm hơn để 
xem xét hai loại dữ kiện tương phản nhau (những dữ 
kiện xuất phát từ những lời phát ngôn của người dân 
bản xứ / những dữ kiện xuất phát từ những kỹ thuật liệt 
kê) – việc lý giải thuộc một loại hoàn toàn khác, được 
tiến hành đối với và xuyên qua các dữ kiện emic cũng 
như các dữ kiện etic.

Các kỹ thuật liệt kê đem lại nhiều lợi thế. Đôi khi chúng 
cung cấp những con số, tuy rằng không nhất thiết đó 
là những tỷ lệ phần trăm hay là những con số mẫu điều 
tra3. Do đó, vấn đề không còn là “định tính”, nhưng 
là một thứ “định lượng”: một thứ “định lượng” đi vào 
chiều sâu của những tập hợp nhỏ. Nếu được xây dựng 
tốt, những kỹ thuật liệt kê cũng có thể trở thành những 
chỉ báo mà nhờ đó cuộc điều tra sẽ không phải thay 
đổi, hoặc nếu có thay đổi thì rất ít mà thôi, những dữ 
kiện được sản xuất (“unobstrusive measures”)4.

Các kỹ thuật liệt kê không là gì khác hơn là những 
công cụ quan sát hoặc đo lường mà nhà nhân học chế 
tạo trên thực địa của mình, tùy theo nhu cầu, và theo 
cách của ông ta, nghĩa là bằng cách hoàn chỉnh chúng 
cho phù hợp với cách đặt vấn đề nghiên cứu của ông 
ta vào một thời điểm nào đó (luôn luôn tiến hóa), với 
các câu hỏi mà ông ta đặt ra (vốn không ngừng được 
cập nhật) và vào kiến thức của ông ta về địa bàn (được 
tích lũy dần dần). Nếu có một số kỹ thuật liệt kê đã 
được tiêu chuẩn hóa (chẳng hạn như những sơ đồ 
thân tộc hoặc là những bản vẽ các thửa ruộng), thì đó 
là vì những kỹ thuật này đã gắn liền với một số chủ đề 
nghiên cứu cổ điển và với một số lối đặt vấn đề mang 
tính chất chính thống.5 Việc tập luyện các kỹ thuật này 
có lẽ cũng cần thiết trong việc đào tạo các nhà nhân 
học chuyên nghiệp. Nhưng chúng ta cũng cần nhấn 
mạnh tới khả năng của nhà nghiên cứu không phải 
chỉ biết sử dụng kỹ thuật liệt kê này hay kỹ thuật liệt kê 
khác đã có sẵn trên thị trường, và vận dụng chúng để 
phục vụ cho các nhu cầu của mình trên thực địa, mà 
nhất là phải biết tự mình chế biến và sáng tạo ra những 

75 Xem Bouju, 1990: 161.
76 Về hai từ “emic” và “etic”, xin xem lại chú thích số 34 (chú thích của người dịch, T.H.Q.).
77 “Qualitative research imply a commitment to field activities. It does not imply a commitment to innumeracy” (Kirk và Miller, 

1986: 10). Becker nhắc tới lợi ích của cái mà ông ta gọi là “bán-thống kê” (“quasi-statistiques”): “imprecisely sampled and 
enumerated figures” (“những con số được chọn mẫu và được đo lường một cách không chính xác”) (Becker, 1970: 81).

78 Schwartz và Jacob, 1979: 75.
79 Cuốn sách của Cresswell và Godelier, 1976, đưa ra nhiều thí dụ về điểm này.
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kỹ thuật liệt kê phù hợp với những đối tượng mới hay 
với cách tiếp cận mới của mình.1

Người ta có thể sử dụng những kỹ thuật này vào những 
giai đoạn rất khác nhau trong quá trình điều tra, và do 
đó có thể mang lại những ý nghĩa đa dạng. Vào đầu 
thời gian điền dã, người ta thường xây dựng những cái 
“nền bản đồ”, hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, 
nhằm giúp nhà nghiên cứu định vị được các tác nhân 
chính, các không gian thích hợp, các nhịp điệu căn 
bản trong đời sống của địa phương – những thứ này 
sẽ cung cấp cho người mới tới địa phương những cái 
mốc, những lối vào, những ranh giới, những ngõ lối, 
giúp nhà nghiên cứu có được một tri thức tổng quát tối 
thiểu có hệ thống. Còn vào cuối cuộc điều tra, những 
kỹ thuật này sẽ giúp kiểm tra lại các trực giác, cung 
cấp những yếu tố “có thể khách quan hóa” hơn, tích 
lũy những chứng cớ và những luận cứ: những kỹ thuật 
liệt kê lúc này sẽ ít mang tính chất đa năng hơn, mà 
ngược lại sẽ mang tính chất tập trung hơn, sát sao và 
“sắc bén” hơn.

Các nguồn tài liệu văn bản

Người ta không nên quên hoặc xem nhẹ việc tham 
khảo các nguồn văn bản, mặc dù việc này mang tính 
chất cổ điển hơn, và không phải là đặc trưng của điều 
tra điền dã. Chúng ta có thể nhắc lại, để nhớ mà thôi 
chứ chúng ta không dừng lại lâu ở điểm này:
- loại công trình mang tính chất học thuật về lĩnh vực 

đang nghiên cứu (nhân học, sử học, kinh tế học...)
- loại công trình “lưu hành nội bộ” (các báo cáo, các 

bản lượng giá...)
- báo chí
- tài liệu trong kho lưu trữ
- các loại văn bản ở địa phương (tập vở học sinh, thư 

từ, sổ sách thu chi, nhật ký cá nhân, truyền đơn...).

Một phần các loại tài liệu này đã được thu thập ngay 
từ trước khi tiến hành cuộc điều tra điền dã (chẳng hạn 
loại công trình học thuật hay loại công trình “lưu hành 
nội bộ”) và nhờ vậy giúp cho các nhà nghiên cứu làm 
quen trước với các vấn đề, hoặc còn giúp họ soạn thảo 
các giả thuyết thăm dò và nêu ra những vấn đề cụ thể 
nào đó. Có những loại tài liệu mà người ta chỉ có thể 
lấy khi điều tra điền dã, và nằm trong chính quá trình 
này (những văn bản do chính người dân địa phương 
viết, những tài liệu lưu trữ ở địa phương, báo chí địa 
phương). Và cuối cùng là những tài liệu thuộc loại hồ 
sơ độc lập, bổ sung cho những tài liệu mà cuộc điều tra 
điền dã mang lại (báo chí, tài liệu trong kho lưu trữ). 

Vì hay đồng hóa một cách quá đáng ngành nhân học 
với việc khảo sát các “xã hội không có chữ viết”, một 

phần do thực tế là phần lớn những tài liệu ghi chép 
được qua cuộc điều tra điền dã đều bắt nguồn từ lời 
nói của người dân, nên người ta thường quên rằng 
không có xã hội nào chưa được ai viết gì về mình, và 
cũng không có xã hội nào mà chữ viết không đóng 
vai trò quan trọng. Do đó, đối với nhà nhân học, các 
nguồn tài liệu văn bản vừa là một phương tiện nhằm có 
được cái nhìn lịch đại và mở rộng nhãn giới về bối cảnh 
và về qui mô của vấn đề, vừa đồng thời là một cửa ngõ 
giúp ông ta bước vào thế giới hiện tại của những người 
mà ông ta sẽ khảo sát.

Phối hợp các dữ kiện

Sự phối hợp gần như thường xuyên giữa các loại dữ 
kiện mà chúng tôi đã điểm qua trên đây là một trong 
những đặc trưng của việc điều tra điền dã. Còn hơn cả 
các phương pháp sản xuất dữ kiện nói trên, sự phối 
hợp này lại càng không thể có công thức có sẵn để áp 
dụng. Chúng tôi chỉ nêu lên ở đây hai khía cạnh trong 
số nhiều khía cạnh khác nhau.

Tính chất chiết trung của các dữ kiện
Cuộc điều tra điền dã có thể dùng bất cứ phương pháp 
nào. Tính thực tiễn của nó chắc chắn mang tính chất 
chiết trung (éclectique), và người ta có thể dựa trên 
tất cả các kiểu thu thập dữ kiện khác nhau có thể có. 
Điều hiển nhiên là bốn loại dữ kiện mà chúng tôi phân 
biệt trên đây không chỉ có quan hệ qua lại với nhau 
một cách thường xuyên, mà còn thường bổ sung cho 
nhau và tạo thành một hợp lực. Phương pháp quan 
sát tham dự giúp chúng ta chọn ra những người đối 
thoại thích hợp, và làm cho những cuộc phỏng vấn với 
họ trở nên gần gũi với sự trò chuyện hơn. Những cuộc 
phỏng vấn trên thực địa là một dạng tương tác đặc thù 
và cũng góp phần giúp nhà nghiên cứu hội nhập tốt 
hơn vào đời sống văn hóa địa phương. Các kỹ thuật 
liệt kê được thực hiện một phần thông qua ngôn từ (và 
do đó cũng phải nhờ đến phương pháp phỏng vấn), và 
một phần thông qua thị giác (và do đó cũng phải nhờ 
đến phương pháp quan sát). Các nguồn văn bản ở địa 
phương là những cái gắn bó mật thiết với các tác nhân 
và các biến cố ở địa phương, và phản ánh đời sống 
thường nhật mà nhà nghiên cứu tham gia vào, cũng 
giống như những cuộc phỏng vấn mà ông ta tổ chức.
Tính chất chiết trung của các nguồn dữ kiện đem lại 
một thuận lợi lớn hơn hẳn so với những cuộc điều tra chỉ 
dựa trên một loại dữ kiện mà thôi. Nó cho phép chúng 
ta lưu ý tới nhiều khía cạnh và nhiều cấp độ khác nhau 
của thực tại xã hội mà nhà nghiên cứu muốn khảo sát. 
Do vậy, chúng ta khó mà hiểu nổi tại sao nhiều người 
lại khẳng định một cách kiên quyết rằng một loại dữ 
kiện nào đó nhất định phải có ưu thế hơn các loại dữ 
kiện khác. Đứng trước một tác giả Harris từng đưa lên 

1  Xem nhiều ví dụ được dẫn trong Becker, 1970.



337Phụ lục

hàng đầu các kỹ thuật “etic” và các kỹ thuật quan sát 
nhân danh một môi trường văn hóa mang nặng tính 
thực chứng, thì ngược lại, xuất hiện một tác giả Fabian 
nhấn mạnh tới các tương tác ngôn từ nhân danh một 
ngành dân tộc học đối thoại không phải không có một 
số điểm cực đoan của xu hướng hậu hiện đại1. Toàn 
bộ thực tế, ngược lại, đều chứng minh rằng chúng ta 
cần quan tâm tới những dữ kiện mang những tính chất 
qui chiếu khác nhau, những dữ kiện có những độ xác 
đáng khác nhau và những dữ kiện có những mức độ 
tin cậy đa dạng, mỗi thứ cho phép chúng ta hiểu được 
những mẩu thực tại thuộc nhiều loại khác nhau, và sự 
đan chéo, sự hội tụ cũng như sự gặp gỡ giữa những 
loại dữ kiện ấy càng làm gia tăng tính chất đáng tin cậy 
của các dữ kiện2. 

Tuy nhiên, người ta thường sử dụng phương pháp 
phỏng vấn như một phương thức gần như độc nhất để 
sản xuất ra dữ kiện, đặc biệt cách ly khỏi phương pháp 
quan sát tham dự. Trong trường hợp này, đôi khi người 
ta có xu hướng tiêu chuẩn hóa phương pháp phỏng 
vấn, xét trên bình diện các kỹ thuật thu thập (đôi khi 
được gọi bằng những cái tên riêng như phỏng vấn có 
hướng dẫn, phỏng vấn tự do, phỏng vấn bán hướng 
dẫn, hay phỏng vấn bán cấu trúc), hoặc trên bình diện 
các kỹ thuật xử lý (phân tích nội dung, các phần mềm 
phân tích diễn ngôn). Xã hội học phỏng vấn lúc này 
biến thành một thứ phương pháp luận đặc thù, bởi lẽ 
người ta chỉ nhấn mạnh duy nhất phương pháp phỏng 
vấn và coi đây như là phương tiện sản xuất dữ kiện 
quan trọng nhất3. Lúc này có vẻ như người ta đã rời xa 
khỏi cái mà ở đây tôi gọi là điều tra điền dã vốn tự nó, 
về căn bản, mang tính chất đa diện.

Nghiên cứu trường hợp
Một dạng phối hợp đặc biệt bổ ích và phong phú (ngoài 
ra còn có nhiều dạng khác nữa) chính là phương pháp 
nghiên cứu trường hợp, vốn hội tụ cả bốn loại dữ kiện 
trên đây liên quan tới một đối tượng nghiên cứu duy 
nhất, giới hạn trong khuôn khổ không gian và thời 
gian. Về một hoàn cảnh xã hội đặc thù nào đó, dù đó 
là một vấn đề xã hội và/hoặc một vấn đề cá nhân, nhà 
nhân học sẽ đan chéo các loại nguồn dữ kiện khác 
nhau: quan sát, phỏng vấn, liệt kê, các dữ liệu thành 
văn. Chuyện người làng kết án ai đó bị quỉ ám, một vụ 

tranh chấp đất đai, một nghi thức chính trị hay tôn giáo, 
một căn bệnh: có vô khối “trường hợp” mà nếu chúng 
ta mô tả và giải mã thì chúng có thể trở thành những 
sự kiện mang nhiều ý nghĩa đối với những công trình 
nghiên cứu mang mục tiêu rộng lớn hơn.

Có lẽ trường phái Manchester là nơi đầu tiên sử dụng 
một cách chủ động và hợp lý phương pháp này trong 
ngành nhân học4, mặc dù nó đã được thực hành từ lâu, 
có lẽ kể từ những buổi đầu của ngành nhân học điền 
dã: Malinowski hay Evans Pritchard, cùng nhiều người 
khác, đã để cho rất nhiều “trường hợp” lên tiếng5. 
Cũng giống như vậy, ngành sử học vi mô của ý (micro-
storia) gần đây đã du nhập và hệ thống hóa hướng 
nghiên cứu này theo kiểu của nó vào trong lĩnh vực 
lịch sử 6, mặc dù ngành này ít nhiều cũng đã đi theo 
hướng ấy từ lâu. Mặt khác, cũng có nhiều cách giải 
thích và nhiều lý thuyết khác nhau về phương pháp 
nghiên cứu trường hợp. Một số người dùng phương 
pháp này chủ yếu để minh họa, một số người khác lại 
thiên về mô tả và phân tích các hoàn cảnh địa phương 
trong ý nghĩa nội tại của chúng, và một số người khác 
nữa lại xuất phát từ một trường hợp để loại suy nhằm 
thực hiện những cuộc phân tích “ở tầm trung mô” vốn 
là một cấp độ thường được chú ý trong việc xây dựng 
lý thuyết nhân học xã hội7. 

Chính sách điều tra điền dã

Quá trình nghiên cứu điền dã cũng có thể được hình 
dung một cách tổng hợp, trên bình diện của một số 
yêu cầu phương pháp luận tổng quát vốn làm cho 
ngành nhân học “dù sao” cũng trở thành một ngành 
khoa học xã hội thực nghiệm, chứ không phải là một 
dạng thông thái của báo chí, bài ký sự, hay chuyện tự 
thuật đến từ những miền đất lạ. Quả vậy, cuộc điều tra 
điền dã, vốn bao gồm nhiều hình thức sản xuất dữ kiện 
khác nhau mà chúng tôi đã điểm qua, phụ thuộc vào 
một “chiến lược khoa học” mà nhà nghiên cứu đeo 
đuổi, dù chiến lược này tương đối rõ ràng, minh nhiên, 
hay còn nằm ở dạng tiềm ẩn. Nếu còn ở dạng tiềm 
ẩn thì điều này thực ra có thể che giấu nhiều kiểu lười 
biếng về mặt phương pháp luận, và nỗ lực của chúng 
tôi chính là làm sao nêu ra càng rõ càng tốt xem chiến 
lược ấy có thể mang hình hài thế nào, nhằm làm sáng 

1 Harris, 1976 ; Fabian, 1983.
2 Điều này đã từng được nhiều tác giả nhấn mạnh. Xem Becker, 1970: 32, 56, 57 ; Pelto vµ Pelto, 1978: 53 ; Strauss, 1987: 27.
3 Briand và Chapoulié (1991) đã coi đây là một đặc trưng của nền xã hội học Pháp, ít có thiên hướng tiến hành phương pháp 

quan sát hơn so với nền xã hội học Mỹ. Nhưng Sanjek thì lại phát hiện ra xu hướng này trong ngành nhân học đô thị ở Anh 
và Mỹ mà ông ta đánh giá là dựa trên phỏng vấn một cách quá đáng (“interview-based”. Xem Sanjek, 1990: 247).

4 Xem Garbett, 1970 ; van Velsen , 1978 ; Mitchell, 1983. 
5 Xem Malinowski, 1963; Evans-Pritchard, 1972.
6 Xem Lévi, 1989, 1991, và Revel, 1989.
7 Glaser và Strauss (1973: 152) nhận xét rằng các cuộc nghiên cứu trường hợp (“case studies”) có thể dừng lại ở chỗ minh họa 

cho những lý thuyết tổng quát có sẵn, cũng như có thể sản sinh ra những lý thuyết mới.
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tỏ một số “nguyên tắc” có khả năng chi phối hoặc tối 
ưu hóa “chính sách điền dã”.

Đối chiếu từ nhiều góc độ
Phép đối chiếu từ nhiều góc độ (triangulation)1 chính 
là nguyên tắc căn bản của bất cứ cuộc điều tra nào. 
Cho dù đó là điều tra hình sự hay điều tra dân tộc học, 
người ta cũng đều cần phải so sánh và kiểm tra xem 
các thông tin có ăn khớp với nhau hay không ! Bất cứ 
thông tin nào chỉ xuất phát từ một người thì đều cần 
được kiểm chứng lại: nhiều khi người ta phát biểu để 
đưa ra một cái cớ nhằm biện minh cho một chuyện 
gì đó, hoặc nói để mà nói (mang tính chất nghi thức 
hay xã giao mà thôi). Điều này là lẽ đương nhiên, và 
các nhà sử học đã áp dụng nguyên tắc này từ lâu rồi. 
Nhưng đôi khi một truyền thống dân tộc học nào đó 
lại đi ngược lại cái lẽ đương nhiên này, khi coi một cá 
nhân là người nắm giữ tri thức của toàn bộ xã hội.

Bằng phép đối chiếu giản đơn, nhà nghiên cứu có thể 
so sánh những người cung cấp thông tin khác nhau, 
nhằm tránh bị cầm tù vào một nguồn duy nhất. Nhưng 
chúng ta cũng có thể nói tới phép đối chiếu phức tạp, 
khi chúng ta muốn đi tìm những luận cứ để lý giải cho 
những chọn lựa khác nhau của những người cung cấp 
thông tin ấy. Theo phép đối chiếu phức tạp, chúng ta 
xem xét những người cung cấp thông tin dưới góc độ 
mối quan hệ của họ đối với vấn đề đang được khảo sát. 
Cách làm này nhằm đối chiếu những quan điểm khác 
nhau và đi tìm xem ý nghĩa của những sự khác biệt.

Như vậy, vấn đề ở đây không còn là “đối chiếu” hoặc 
“kiểm chứng” các thông tin để làm sao có được “thông 
tin đích thực”, mà thực ra là đi tìm những cách phát 
biểu tương phản nhau, coi sự dị biệt của các lời phát 
ngôn như một đối tượng khảo sát, chú ý nhấn mạnh 
tới những sự khác nhau hơn là nhằm tẩy xóa chúng đi 
hoặc làm cho chúng tương đồng với nhau, nói tóm lại 
là xây dựng một chiến lược nghiên cứu dựa trên việc đi 
tìm những sự khác biệt có ý nghĩa.

Lúc này, chúng ta đi tới khái niệm “nhóm chiến lược” 
(“groupe stratégique”). Chúng ta có thể hiểu đây là một 
tập hợp cá nhân nói chung có cùng một thái độ trước 
cùng một “vấn đề”, sở dĩ như vậy là do cùng có một 
mối quan hệ xã hội tương đồng với vấn đề này (ở đây, 
cần hiểu “quan hệ xã hội” theo nghĩa rộng, có thể là 
một mối quan hệ văn hóa hay biểu tượng, cũng như có 
thể là một mối quan hệ chính trị hoặc kinh tế). Trái với 
những định nghĩa xã hội học cổ điển về các nhóm xã hội 

(chẳng hạn giai cấp xã hội trong truyền thống mác-xít), 
các “nhóm chiến lược” đối với chúng ta không phải là 
những khái niệm đã được hình thành ổn định, bền vững 
mãi mãi, và có thể được sử dụng để phân tích bất cứ 
vấn đề nào. Chúng biến thiên tùy theo các vấn đề được 
quan tâm. Có khi chúng muốn nói tới những đặc trưng 
về vị thế hoặc nghề nghiệp xã hội (giới tính, đẳng cấp, 
nghề nghiệp...), nhưng có khi chúng lại nói tới những 
quan hệ dòng họ hoặc những mạng lưới tương trợ hay 
những mạng lưới thân quen, đôi khi có liên quan tới 
những quá khứ tiểu sử của các cá nhân hay tới những 
phe cánh khác nhau. Khái niệm nhóm chiến lược vì thế 
chủ yếu mang tính chất thường nghiệm (empirique)2. 
Nó giả định một cách đơn giản rằng trong một cộng 
đồng nhất định nào đó, không phải tác nhân nào cũng 
có cùng quyền lợi như nhau, cùng suy nghĩ như nhau, 
và tùy theo các “vấn đề”, các quyền lợi và các suy nghĩ 
của họ phân ra thành từng nhóm khác nhau, và sự phân 
nhóm này không phải là ngẫu nhiên. Do đó, chúng ta 
có thể đề ra những giả thuyết xem đâu là các nhóm 
chiến lược mỗi khi đối diện với một “vấn đề” nào đó: 
cuộc điều tra dĩ nhiên sẽ chứng minh cho thấy những 
giả thuyết này đúng hay sai, và cuối cùng thì các nhóm 
chiến lược có đúng là những nhóm mà chúng ta đã dự 
kiến lúc ban đầu hay không. Một nhiệm vụ thực nghiệm 
khác là xác định coi một nhóm chiến lược nào đó được 
cấu thành là do một sự tổng cộng của những ứng xử 
cá nhân giống nhau mà không phối hợp với nhau, vì có 
những “vị trí” giống nhau khi đứng trước một “vấn đề” 
nào đó, hay thực ra là do nhóm này có một kiểu cấu trúc 
riêng, đó có phải là một nhóm tồn tại thực sự và gắn kết 
với nhau (corporate group), hay đó là một mạng lưới nối 
kết các thành viên với nhau...

Chúng ta cũng cần lưu ý tới sự tồn tại của những nhóm 
“vô hình”, hoặc những nhóm “ở bên ngoài” vốn cần 
thiết cho việc đối chiếu từ nhiều góc độ (triangulation). 
Việc phỏng vấn những người nằm ngoài lề (đối với 
“vấn đề” đang xem xét), những người không có liên 
quan, những kẻ không giống ai, thường là một trong 
những cách tốt nhất để khảo sát các quan điểm khác 
nhau. Cũng tương tự như vậy, trong nội bộ một nhóm 
chiến lược, chúng ta cũng không nên chỉ chú ý tới 
những người lãnh đạo, những người có tài ăn nói và 
có uy tín đối với nhóm, mà quên những người “ở bên 
dưới”, những người “lính thường”.

Lối tiếp cận này hiển nhiên đối lập với một quan điểm 
duy văn hóa (culturaliste)3 nào đó, vốn giả định rằng 
một “nền văn hóa” thường mang tính chất đồng dạng, 

1 Chúng tôi tạm dịch chữ “triangulation” ở đây là “phép đối chiếu tam giác” hay là phép đối chiếu từ nhiều góc độ. Nghĩa đen 
của từ “triangulation” là phép đo đạc bằng tam giác (chú thích của người dịch, T.H.Q.).

2 Để có một bản trình bầy chi tiết về khái niệm này, và cách vận dụng nó vào trong một bản phác thảo điều tra, xem Bierschenk 
& Olivier de Sardan, 1997 a và phần 2 trên đây.

3 Agar, 1986: 49-50.
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đoàn kết và nhất quán. Xét về mặt nhận thức, giả định 
về sự “phi nhất quán” sẽ bổ ích cho nhà nghiên cứu 
hơn. Điều này cũng tương tự như lối tiếp cận dựa trên 
các xung đột, mặc dù trong thực tế đôi khi cuộc điều 
tra có thể ghi nhận được những lời lẽ tố cáo (xuất 
phát từ những người được phỏng vấn tố cáo những 
người khác)1. 
 
Kỹ thuật “trở đi trở lại”
Cuộc điều tra điền dã được tiến hành theo kiểu “trở đi 
trở lại” (itération), nghĩa là thông qua nhiều lần tới lui, 
trở đi trở lại. Chúng ta có thể nói tới sự “trở đi trở lại” cụ 
thể (cuộc điều tra được tiến hành không phải theo kiểu 
một chiều giữa những người cung cấp thông tin và các 
thông tin), hoặc sự “trở đi trở lại” trừu tượng (việc sản 
xuất dữ kiện có thể làm thay đổi cách đặt vấn đề, cách 
đặt vấn đề lại thay đổi cách sản xuất dữ kiện, rồi cách 
sản xuất dữ kiện lại tiếp tục thay đổi cách đặt vấn đề).

Dưới dạng cụ thể nhất và đơn giản nhất, kỹ thuật “trở 
đi trở lại” có nghĩa là nói tới việc nhà nghiên cứu đi 
lại nhiều lần trên thực địa. Thật vậy, khác với một nhà 
điều tra “bằng bản câu hỏi” vốn thường bắt đầu bằng 
cách đi từ đầu một con đường hoặc trang đầu của 
một cuốn niên giám, ở đây nhà nghiên cứu đi đến nhà 
ông X, ông này nói nhà nghiên cứu nên đi tới ông Y 
ở cuối làng hoặc cuối thị trấn, rồi lại quay trở lại đến 
gặp ông Z ở gần nhà ông X. Điều này có nghĩa là 
chúng ta không chọn trước những người cần phỏng 
vấn bằng một phương pháp chọn lọc nào đó (thống 
kê, ngẫu nhiên); danh sách những người cần phỏng 
vấn chính là một sự sắp xếp linh hoạt trong kế hoạch 
của nhà nghiên cứu, tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng 
của những người được hỏi, vào những cơ hội mới xuất 
hiện, vào các mối liên hệ thân tộc hoặc liên hệ thân 
quen đã có sẵn, và vào một số yếu tố khác. Như vậy, 
việc chọn những người được phỏng vấn được thực 
hiện phần nhiều bằng cách “phân nhánh” hay “lan 
tỏa”: từ mỗi cuộc phỏng vấn sẽ nảy ra những ngõ 
ngách mới, những hướng mới, những người mới có 
thể được phỏng vấn, được gợi ra một cách trực tiếp 
hoặc gián tiếp trong quá trình phỏng vấn. Do đó, tính 
năng động của phương pháp phỏng vấn dẫn tới một 
con đường đi riêng của nó, phần lớn không thể biết 
trước ngay từ đầu – đây là một phương pháp “bất hợp 
pháp” đối với một điều tra viên của viện INSEE (Viện 
Quốc gia Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế của Pháp), 
nhưng lại phản ánh những mạng lưới “có thực” của 
cộng đồng được khảo sát. Những cá nhân đối tượng 

của cuộc điều tra điền dã đều là những cá nhân không 
tách rời khỏi điều kiện sinh sống cụ thể của họ, những 
quan hệ thân tộc của họ, những liên hệ gia đình hoặc 
thân quen, những cách thái sinh hoạt xã hội của họ 
(khác với những cá nhân đối tượng của cuộc điều tra 
chọn mẫu vốn là, theo định nghĩa và theo yêu cầu bắt 
buộc của phương pháp này, những người đại diện cho 
những biến số trừu tượng và đã được tiêu chuẩn hóa). 
Vì thế, cuộc điều tra điền dã hoàn toàn thích hợp với 
những điều kiện vận hành của các xã hội địa phương, 
với tính chất phức tạp, với những mối quan hệ dây mơ 
rễ má chằng chịt với nhau, và với những tình hình mâu 
thuẫn nghịch lý của những xã hội ấy. Phương pháp 
điều tra này hoàn toàn không mang tính chất một 
chiều hay tuyến tính.

Nhưng xét theo một ý nghĩa trừu tượng hơn, kỹ thuật 
“trở đi trở lại” cũng bao hàm một sự trở đi trở lại giữa 
cách đặt vấn đề và các dữ kiện, cách lý giải và các kết 
quả. Mỗi cuộc phỏng vấn, mỗi cuộc quan sát, mỗi lần 
tương tác đều là những cơ hội để tìm ra những hướng 
nghiên cứu mới, điều chỉnh các giả thuyết, đề ra những 
giả thuyết mới. Trong suốt tiến trình điều tra điền dã, 
qua mỗi lần gặp gỡ, nhà nghiên cứu phải không ngừng 
giải thích những điều quan sát và những điều ghi nhận 
được qua phỏng vấn, dù là một cách tiềm tàng hay 
một cách minh nhiên. Giai đoạn sản xuất các dữ kiện 
cũng có thể được phân tích như là một sự tái cấu trúc 
không ngừng đối với khuôn khổ lý giải trong quá trình 
tích lũy dần dần các yếu tố thực nghiệm2. 
 
Phát biểu rõ các ý tưởng lý giải 3
Điểm này đi đôi với điểm trên. Thật vậy, việc giải thích 
và việc tái điều chỉnh đối tượng nghiên cứu trong suốt 
quá trình sản xuất dữ kiện thường dẫn tới một sự mâu 
thuẫn hay một nghịch lý nào đó. Do thời gian ở lâu 
trên thực địa vốn bao gồm những quá trình phản hồi 
(feed-back) không ngừng giữa việc sản xuất dữ kiện và 
việc giải thích dữ kiện, giữa các câu hỏi và các câu trả 
lời, cho nên người ta cần phải thường xuyên ngôn từ 
hóa (diễn đạt ý tưởng của mình bằng ngôn từ), thường 
xuyên khái niệm hóa (xây dựng các khái niệm), thường 
xuyên tự đánh giá, và phải thường xuyên đối thoại về 
các ý tưởng. Tuy nhiên, vì việc thâm nhập dài ngày 
trên thực địa đòi hỏi một thứ lao động chủ yếu mang 
tính chất cá nhân, nên có thể nói là điều này không hề 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc ngôn từ hóa, khái niệm 
hóa, tự đánh giá, và đối thoại khoa học. Vì thế, nhà 
nghiên cứu buộc phải đối thoại với chính mình, nhưng 

1 Xem Althabe, 1977, được dẫn bởi Schwartz, 1993: 273.
2 Baldamus (dẫn lại bởi Seur, 1992:137) đã nói tới sự “điều chỉnh kép qua lại” (reciprocal double fitting) và dùng một hình ảnh 

để so sánh: một người thợ mộc khi muốn ráp cánh cửa vào cái khung cửa, phải bào cả cái cánh cửa lẫn cái khung cửa để 
cuối cùng có thể ráp vào được.

3 “L’explicitation interprétative”: tức là diễn đạt rõ ràng bằng ngôn từ (thông qua lời nói hoặc chữ viết) các ý tưởng và suy nghĩ 
của mình nhằm lý giải vấn đề (chú thích của người dịch).
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việc đối thoại này phần lớn chỉ là một công việc ảo, 
luôn dở dang, và không được diễn đạt ra bằng lời.

Xét về mặt này, cuốn nhật ký điền dã đóng vai trò 
giúp nhà nghiên cứu điểm lại ý tưởng của mình một 
cách đều đặn, và bù đắp vào tình trạng thiếu đối thoại 
khoa học suốt trong quá trình điều tra vốn lại càng làm 
cho điều này trở nên thiết yếu. Dĩ nhiên, cuốn nhật 
ký điền dã cũng còn có nhiều chức năng khác mà 
người ta thường nhấn mạnh. Chẳng hạn đôi khi đấy là 
nguồn gốc của một sản phẩm hoàn chỉnh đặc thù (từ 
cuốn “Ma quỉ ở châu Phi” [L’Afrique fantôme] hay cuốn 
“Những vùng nhiệt đới buồn” [Tristes tropiques] cho 
tới cuốn “Những ngọn giáo mác của buổi hoàng hôn” 
[Les lances du crépuscule]). Nhưng đấy cũng là một 
phương tiện được sử dụng ngay trong giai đoạn điền 
dã nhằm tiến hành việc lý giải, đi đôi với quá trình sản 
xuất dữ kiện, và là một phương pháp diễn giải ý tưởng 
của mình một cách cô độc. Chức năng này thường bị 
lãng quên, mặc dù nó đóng những vai trò chiến lược 
trong suốt quá trình điều tra. Chức năng này cũng 
có thể được thực hiện thông qua việc thường xuyên 
soạn thảo các phiếu lý giải. Đây chính là hoạt động 
mà Strauss gọi là “memoring”1 (viết bản ghi nhớ); ông 
ta coi việc này đóng những vai trò trung tâm trong giai 
đoạn điền dã, bên cạnh việc sản xuất dữ kiện (data 
collection) và mã hóa các dữ kiện (coding).

Việc ngôn từ hóa cũng có thể được thực hiện bằng 
cách đối thoại với một người “trợ lý nghiên cứu”, 
thường là một người có học xuất thân từ môi trường 
địa phương, hợp tác dài ngày với nhà nghiên cứu, và 
tập làm quen dần dần với phương pháp và cách đặt 
câu hỏi của nhà nghiên cứu. Lẽ tất nhiên, người trợ lý 
nghiên cứu này cũng có thể là một mầm mống làm 
cho nhà nghiên cứu hiểu sai lạc đi2. Nhưng ông ta có 
thể đem lại sự giúp đỡ quí báu cho việc “dịch thuật tín 
hiệu học” (“traduction sémiologique”) (nghĩa là trong 
việc chuyển từ hệ thống ý nghĩa địa phương sang hệ 
thống ý nghĩa của nhà nghiên cứu), ngoài nhiệm vụ 
của một thông dịch viên bình thường (“dịch thuật ngôn 
ngữ học”, “traduction linguistique”).

Cuối cùng là giải pháp làm việc tập thể, thường rất hiếm 
khi được thực hiện. Việc ngôn từ hóa (verbalisation) và 
việc khách quan hóa (objectivation) lúc này được đảm 
bảo bởi sự tranh luận diễn ra ngay trong lòng quá trình 
nghiên cứu thực nghiệm3. Chúng ta biết rằng sự tranh 
luận đang đóng hoặc phải đóng vai trò trung tâm trong 
các ngành khoa học xã hội (có lẽ đây là điều đảm bảo 
nhận thức luận duy nhất cho tính có thể chấp nhận 

được [của các dữ kiện cũng như của các nhận định]). 
Nhưng nói chung, việc tranh luận chỉ diễn ra – và trong 
trường hợp tối ưu – vào lúc sau (sau giai đoạn soạn 
thảo báo cáo nghiên cứu), và dưới những hình thức 
“cứng nhắc”. Vì thế, đưa việc tranh luận vào cuộc điều 
tra, thông qua lao động tập thể, là một kỹ thuật không 
thể bị xem nhẹ, và nó cũng quan trọng không kém việc 
sản xuất dữ kiện và các chiến lược giải thích.

Xây dựng các “công cụ mô tả” (“descripteurs”)
Đây cũng là một cách thức thực hiện yêu cầu diễn 
đạt ra thành ngôn từ như vừa nêu trên, nhưng là bằng 
cách tìm kiếm những dữ kiện thích hợp để biến những 
ý tưởng lý giải thành những “cái có thể quan sát được” 
(“observables”). Có thể nói ở đây chúng ta tìm cách 
tạo ra những vật trung gian (médiateurs) giữa các khái 
niệm lý giải và khối lượng dữ kiện thực nghiệm. Việc 
thâu thập những dữ kiện có liên quan chặt chẽ với 
nhau và có ý nghĩa (bằng lời hay không bằng lời) nhằm 
kiểm chứng, bác bỏ hoặc sửa đổi một giả thuyết, cũng 
như nhằm sản xuất ra những dữ kiện mới xuất phát từ 
những trực giác ít nhiều rõ ràng, có thể giúp chúng ta 
kết hợp giữa phương pháp khoa học với tính chất tùy 
cơ ứng biến, và đem lại trật tự cũng như đem lại tính 
hệ thống cho công việc điền dã vốn phần lớn chịu sự 
chi phối của các tính khí và các ấn tượng mang tính 
chất cảm tính.

Chúng ta cũng có thể sử dụng chữ chỉ báo (indicateur), 
mặc dù từ ngữ này thường được hiểu nặng theo nghĩa 
định lượng. Như vậy, vấn đề là chúng ta cần xây dựng 
những tập hợp dữ kiện “định tính” thích đáng nhằm 
cho phép chúng ta có thể xác nhận hoặc bác bỏ, 
và thường là sửa đổi, những ý tưởng lý giải đặc thù 
nào đó. Vậy đâu là những “cái có thể quan sát được” 
(“observables”) cụ thể mà chúng ta cần xây dựng để 
làm luận cứ chống lại những ý kiến phản bác có thể có 
đối với những ý tưởng lý giải của chúng ta?

Mỗi cuộc điều tra điền dã phải tự xây dựng cho mình 
những “dấu chỉ” (indices) đa dạng, dị biệt, không bao 
giờ gò bó vào một khuôn khổ nhất định nào đó, nhưng 
đấy phải là những “dấu chỉ” có giới hạn và cụ thể.

Sự bão hòa
Vậy khi nào chúng ta cần kết thúc giai đoạn điều tra 
điền dã? Trong kế hoạch của một cuộc điều tra điền dã 
thường không có một thời điểm “xong” rõ rệt giống như 
trong cuộc điều tra chọn mẫu. Trong thực tế, chúng ta 
thường mau chóng nhận ra khi nào năng suất của việc 
quan sát và việc phỏng vấn sút giảm đi. Vào mỗi bước 

1 “Writing in which the researcher puts down theoretical questions, hypotheses, summary of codes, etc.” (“Loại văn bản trong 
đó nhà nghiên cứu ghi ra các câu hỏi lý thuyết, các giả thuyết, tóm lại các quy tắc...”) (Strauss, 1987: 22).

2 Xem Rabinow, 1988.
3 Xem Bierschenk & Olivier de Sardan, 1997a.
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điều tra, trong mỗi cuộc phỏng vấn mới, chúng ta thu 
được càng lúc càng ít thông tin mới. Lúc này, chúng 
ta ít nhiều đã “rảo khắp” những nơi cần gặp trong một 
“trường” nghiên cứu nào đó (champ d’investigation), 
hoặc đã đi tìm hết toàn bộ các chiến lược liên quan 
tới một “đấu trường” (arène) cụ thể nào đó. Thời gian 
kéo dài của quá trình này hiển nhiên là phụ thuộc vào 
những thuộc tính thực nghiệm của “trường” này hoặc 
của “đấu trường” này, nghĩa là những đặc trưng của 
chủ đề nghiên cứu mà nhà nghiên cứu tự đặt ra cho 
mình trong xã hội địa phương ấy.

Glaser và Strauss là những người đầu tiên đã khai triển 
khái niệm “bão hòa” này (saturation). Họ đã gán cho 
từ này một ý nghĩa mang tính chất lý thuyết hơn, bằng 
cách gắn nó với việc xây dựng từng bước những “phạm 
trù” (catégories) (những loại hình lý tưởng – idéal-types) 
vốn cho phép người ta so sánh giữa các nhóm và các 
xã hội khác nhau: “Saturation means that no additional 
data are being found whereby the sociologist can 
develop properties of the category. As he sees similar 
instance over and over again, the researcher becomes 
empirically confident that a category is saturated” (“Bão 
hòa có nghĩa là lúc mà nhà nghiên cứu không tìm thêm 
được những dữ kiện nào mới để ông ta có thể khai 
triển những thuộc tính của phạm trù [mà ông ta đang 
nghiên cứu]. Một khi mà ông ta thấy cùng một trường 
hợp cứ lập đi lập lại, thì nhà nghiên cứu có thể yên tâm 
về mặt thực nghiệm rằng việc khảo sát một phạm trù 
đã được bão hòa”)1. 

Nguyên tắc bão hòa hiển nhiên có ý nghĩa hơn là một 
dấu hiệu kết thúc cuộc điều tra: đây là một sự bảo 
đảm phương pháp luận quan trọng nhất, bổ sung cho 
nguyên tắc “đối chiếu tam giác” (triangulation)2. Bằng 
cách làm chậm lại thời điểm kết thúc cuộc điều tra về 
một chủ đề nào đó cho đến khi mà chúng ta không 
còn thâu thập được thông tin nào mới nữa về chủ 
đề này, chúng ta buộc mình không được tự hài lòng 
với những dữ kiện còn thiếu thốn hoặc chỉ được thâu 
thập một cách tình cờ, chúng ta tự buộc mình phải đi 
theo một qui trình kiểm chứng đối chiếu đối với các 
dữ kiện, chúng ta mở ra khả năng đối chiếu với những 
dữ kiện dị biệt hoặc mâu thuẫn. “Chúng ta tự đặt ra 
những cưỡng chế buộc mình phải làm chậm lại việc 
qui nạp”3. 

Quả vậy, việc chú ý tới những “thí dụ ngược” (“contre-
exemples”)chính là một trong những đòi hỏi, một trong 
những lợi thế của phương pháp điều tra điền dã, kể 
cả trong trường hợp có những nhà nghiên cứu không 

mạnh về ý thức phương pháp luận. Trong khi một cuộc 
điều tra điền dã có thể tự hài lòng khi giải thích được 
80 % các trường hợp, thì cuộc điều tra điền dã lại xử lý 
những cái ngoại lệ, những “trường hợp tiêu cực”4, với 
mức độ chú tâm không kém gì so với việc trường hợp 
mốt (xem khái niệm “mốt” trong thống kê – chú thích 
của người dịch). Sự cách biệt so với những lối ứng xử 
thông dụng hay những lời lẽ bình thường lúc này chính 
là dấu hiệu phản ánh hay chỉ báo hữu hiệu về những 
chuẩn mực cũng như về những cách thái đi ngược 
lại chuẩn mực. Do vậy, “nguyên tắc bão hòa” nhắm 
tới mục tiêu vạch ra không gian của những cái có thể 
trong một không-thời gian nhất định, về một “vấn đề” 
nhất định.

Nhóm xã hội nhân chứng
Nói chung thường là điều hữu ích, thậm chí cần thiết, 
nếu chúng ta tiến hành một cuộc nghiên cứu sâu ở một 
nơi nào đó, chuyên chú vào một tập hợp xã hội (hay 
nhóm xã hội) trong đó mọi người quen biết lẫn nhau, 
vì sau đó, kết quả cuộc điều tra này có thể sẽ được 
coi là nền tảng qui chiếu cho những cuộc điều tra trên 
qui mô rộng hơn. Lẽ tất nhiên, có thể có những “nhóm 
nhân chứng” khác nhau tùy theo các chủ đề của cuộc 
điều tra, và chúng có thể có qui mô khác nhau, tuy 
thường là nhóm nhỏ: một gia đình, một ngôi làng, một 
nhóm thanh niên, một xưởng máy, một khu phố, một 
thị trấn... Trong cùng một không gian xã hội, chúng ta 
có thể tiến hành đồng thời việc quan sát tham dự, các 
cuộc phỏng vấn sâu, các kỹ thuật liệt kê, tìm kiếm các 
văn bản. Dù sao thì bất cứ một cuộc quan sát tham dự 
nào cũng đều đòi hỏi phải trải qua một khoảng thời 
gian nào đó trong một nhóm, một mạng lưới hay một 
tập hợp xã hội quen biết nhau. Mật độ cao trong các 
cuộc giao tiếp này cũng cho phép chúng ta có thể so 
sánh, đối chiếu không ngừng giữa những nguồn thông 
tin khác nhau. Vì chúng ta làm việc chuyên sâu trên 
một qui mô có giới hạn, nên điều này cũng có thể giúp 
chúng ta tìm mối liên hệ tương quan giữa những kiến 
thức thuộc những lĩnh vực khác nhau và những cấp 
độ khác nhau, giúp chúng ta có thể có một cách tiếp 
cận chéo liên ngành, tổng hợp (“holiste” – theo nghĩa 
thuần túy phương pháp luận của từ này) ở một nơi mà 
các tác nhân xã hội được tiếp xúc trong các vai trò đa 
dạng của họ. Yếu tố tôn giáo, yếu tố thân tộc, yếu tố 
chính trị, yếu tố gắn kết xã hội, yếu tố thân quen, yếu 
tố sản xuất... là những cấu tạo xã hội (configurations 
sociales) mà chúng ta không thể nắm bắt được tất cả 
cùng một lúc một cách thực nghiệm trên một qui mô 
rộng lớn ; ngược lại, chúng ta lại có thể xem xét, đối 
chiếu giữa chúng với nhau khi chúng ta ở gần các tác 

1 Glaser và Strauss, 1973: 61.
2 Xin xem lại chú thích số 58 về khái niệm “triangulation” (chú thích của người dịch).
3 Schwartz, 1993: 286.
4 Becker, 1970: 69, 107.
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nhân xã hội và những mối liên hệ qua lại của họ trong 
thực tế. Quả vậy, những tác nhân ấy thường xuyên đi 
qua đi lại giữa các cấu tạo xã hội ấy. Nhà nghiên cứu 
phải tìm cách sử dụng những mối liên hệ cá nhân và 
“đa phức hợp” (“multiplexes”) để tiếp xúc được với 
những loại cấu tạo xã hội khác nhau ấy. Việc xem 
xét trong mối liên hệ tương quan giữa các “lĩnh vực” 
(sphères) hay các “cấp độ” (niveaux) của thực tế đời 
sống xã hội vốn thường bị tách rời nhau ra bởi quá trình 
phân tích chính là một “quân chủ bài” của cuộc điều 
tra điền dã, ngay cả khi chúng ta làm việc về một chủ 
đề “mũi nhọn” hay chuyên biệt nào đó.

Cái bẫy mà nhiều người thường rơi vào, đó là tự khép 
mình giới hạn trong cái “nhóm nhân chứng” này, và 
chỉ còn sản xuất ra những báo cáo chuyên khảo về 
những cộng đồng vi mô mà thôi. Chúng ta không nên 
làm như thế, mà cần chuyển sang một cuộc điều tra 
rộng lớn hơn, khi mà các chuyến đi tới mỗi địa bàn 
không còn kéo dài hàng tháng nữa mà là chỉ kéo dài 
trong vài ngày. Công việc đã làm đối với “nhóm nhân 
chứng” lúc này sẽ giúp chúng ta gia tăng hiệu suất 
của việc điều tra trên diện rộng, nhờ có được những 
cái mốc qui chiếu, có được một nền tảng để đối chiếu. 
Bởi lẽ làm sao có thể đối chiếu nếu chúng ta chưa có 
một nền tảng để đối chiếu? Nói cách khác, nếu việc 
trải qua một thời gian dài trong một “nhóm đối chiếu” 
là một chiến lược nghiên cứu hữu ích, thì việc thoát ra 
khỏi giai đoạn ấy cũng là điều cần thiết không kém. 
Bằng cách tự mình dời đi chỗ khác, thông qua những 
cuộc điều tra tiến hành “ở nơi khác”, chúng ta có thể 
có được những cách nhìn mới, những viễn tượng mới, 
có thể có những sự điều chỉnh, thường là củng cố, 
nhưng cũng có thể bổ sung, bác bỏ hoặc tương đối 
hóa bức tranh đã vẽ.

Cuối cùng, cũng cần nói rõ là đôi khi một “nhóm xã 
hội chứng nhân” có thể chỉ là một nhóm chiến lược 
duy nhất, được coi là đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, 
trong phần lớn các trường hợp, nó bao gồm những 
người thuộc nhiều nhóm chiến lược khác nhau.

Những người cung cấp thông tin đặc biệt
Người “cung cấp thông tin đặc biệt” (informateur 
privilégié) có thể được coi là một trường hợp cực đoan 
của một “nhóm xã hội chứng nhân” giới hạn vào trong 
một cá nhân duy nhất mà thôi. Trong nhiều trường 
hợp, chiến lược sử dụng một người cung cấp thông 
tin đặc biệt thường bao hàm quan điểm duy văn hóa 
(culturaliste) vốn biến một cá nhân chuyên gia nào đó 
như là người đại diện cho cả toàn bộ một nền văn hóa. 
Quan điểm duy văn hóa này thường được kết hợp với 
một chiến lược nghiên cứu lười biếng. Tuy nhiên, vấn 
đề những người cung cấp thông tin đặc biệt là vấn đề 

có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều so với những cách sử 
dụng đáng ngờ mà người ta đôi khi thực hiện.

Cần nói rõ ở đây: không có nhà nghiên cứu nào không 
có những người cung cấp thông tin đặc biệt của mình. 
Nhưng việc trông cậy vào người này hay người khác 
có thể và buộc phải được phối hợp với nguyên tắc 
đối chiếu tam giác (triangulation). Thật vậy, chúng 
ta không thể không nhờ đến những người cung cấp 
thông tin đặc biệt, vì nhiều lý do khác nhau. Bởi vì các 
mối liên hệ thân quen cá nhân đóng một vai trò quan 
trọng trong cuộc nghiên cứu điền dã. Bởi vì đi từ chủ 
đề nghiên cứu này sang chủ đề nghiên cứu khác, hay 
đi từ một “vấn đề” này sang một “vấn đề” khác, những 
người có thẩm quyền là những người khác nhau. Bởi 
vì những khả năng giao tiếp giữa nhà nghiên cứu với 
mỗi người trong số họ, và ngược lại, rất khác nhau. 
Bởi vì tất cả những người tham vấn và những người kể 
chuyện không phải đều là những người có giá trị như 
nhau, xét về mặt tính chất thông tin hay khối lượng 
thông tin.

Mặt khác, có lẽ cũng cần phải phân biệt nhiều loại 
người cung cấp thông tin đặc biệt. Có những người có 
kiến thức tổng quát, dễ dàng giải thích cho chúng ta 
một cách rõ ràng những suy nghĩ và quan niệm của 
người dân địa phương. Nhưng cũng có những người 
“mách tin”, những người “trung gian”, hay những 
người “gác cửa”, có thể dẫn chúng ta tới những tác 
nhân quan trọng khác hay những vấn đề văn hóa khác 
mà chúng ta khó tiếp cận1. Cuối cùng cũng có những 
người “chuyên gia”, trong vai tham vấn hoặc trong vai 
kể chuyện. Nếu các tiêu chuẩn thành thạo có thể thay 
đổi từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, từ chủ đề này 
sang chủ đề khác, thì điều này có nghĩa là mỗi lĩnh vực 
hay mỗi chủ đề đều có những chuyên gia riêng của 
mình, dưới quan điểm của nhà nghiên cứu.

Chúng ta có thể có nhiều cách nhờ cậy đến những 
người cung cấp thông tin đặc biệt, cũng như có nhiều 
loại người cung cấp thông tin đặc biệt, tùy theo các 
giai đoạn của quá trình điều tra. Đi tìm một người 
trung gian, một người “mách tin”, một người có nhiều 
“nguồn” mà chúng ta có thể dựa cậy vào, đó là công 
việc cần thiết vào giai đoạn đầu của cuộc điều tra, và 
cũng là một công việc có nhiều bất trắc mà chúng ta 
buộc phải làm. ở giai đoạn sau, chúng ta có thể không 
cần tới công việc này nữa.

Kiểm soát những khả năng “lệch lạc” trong điều 
tra điền dã

Lẽ tất nhiên, phương pháp điều tra điền dã có những 
khả năng lệch lạc (“biais”) của mình (cũng như 

1  Xem khái niệm “gatekeeper” (Schwartz và Jacobs, 1979: 55).
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phương pháp điều tra bằng bản câu hỏi có những 
khả năng lệch lạc của nó). “Chính sách điền dã” 
thường được thực hiện bằng cách luôn luôn chú ý 
luồn lách qua những khả năng lệch lạc này. Nhưng 
chúng ta không thể tránh khỏi chúng. Vì thế mục tiêu 
của nhà nghiên cứu cần khiêm tốn hơn. Vấn đề là 
làm sao giảm thiểu chúng, làm chủ hoặc kiểm soát 
được chúng. Chúng tôi sẽ trình bầy dưới đây bốn khả 
năng lệch lạc, thường đi đôi với quá trình sản xuất dữ 
kiện. ở chỗ khác, người ta sẽ quan tâm tới những khả 
năng lệch lạc thuộc loại lý giải, gắn liền với tư thế tinh 
thần của nhà nghiên cứu.

“Kết bè kết nhóm” (“encliquage”)
Sự thâm nhập của một nhà nghiên cứu vào một xã hội 
không bao giờ có nghĩa là thâm nhập vào xã hội một 
cách tổng quát, nhưng luôn luôn thông qua những 
nhóm xã hội cụ thể. Ông ta hội nhập vào những nhóm 
này, chứ không vào những nhóm kia. Khả năng lệch 
lạc này vừa đáng sợ, vừa không thể tránh khỏi. Nhà 
nghiên cứu luôn luôn có thể bị đồng hóa với một 
“phe nhóm” hay một “bè phái” nào đó ở địa phương, 
thường một cách cực chẳng đã, nhưng đôi khi ông ta 
cũng đồng lõa với chuyện đó – điều này dẫn tới hai 
điểm bất lợi. Một mặt, ông ta có nguy cơ phản ánh 
tiếng nói của “phe nhóm” mà ông ta đã hội nhập, và đi 
theo các quan điểm của nhóm này. Mặt khác, ông ta 
có nguy cơ bị các “phe nhóm” khác ở địa phương tẩy 
chay. Tình trạng “kết bè kết nhóm” này, do sự chọn lựa 
của nhà nhân học, do sự bất cẩn về phía ông ta hay 
do chiến lược của chính phe nhóm, chắc chắn là một 
trong những vấn nạn lớn của phương pháp nghiên 
cứu điền dã. Do chính cái thực tế là trong một không 
gian xã hội nhất định, các tác nhân địa phương thường 
phần lớn liên hệ với nhau thông qua các mạng lưới xã 
hội, nên nhà nhân học điền dã không thể không phụ 
thuộc vào những mạng lưới ấy để sản xuất ra các dữ 
kiện của mình. Vì thế ông ta dễ dàng bị nhóm này hay 
nhóm kia bắt làm “tù binh”. Việc nhờ vả một người 
phiên dịch, vốn cũng luôn luôn là một “người cung 
cấp thông tin đặc biệt”, có thể dẫn đến những hình 
thức “kết bè kết nhóm” đặc thù nào đó: nhà nghiên 
cứu trở nên lệ thuộc vào những mối quan hệ thân cận 
cũng như những quan hệ thù địch của phiên dịch viên 
của mình, cũng như những liên hệ gắn bó hoặc bị tẩy 
chay của người này1. 

Sự độc quyền của các nguồn
Sự độc quyền của một nhà nghiên cứu đối với các 
dữ kiện của mình, thậm chí đối với cả đối tượng dân 

cư mà mình đã nghiên cứu, thường được coi là một 
vấn đề phương pháp luận của riêng các cuộc điều tra 
điền dã. Trong khi các nhà sử học có thể tham khảo 
các nguồn tài liệu của các đồng nghiệp của mình và 
thường xuyên được xem lại các dữ kiện gốc, thì các 
nhà dân tộc học phải làm việc một cách lẻ loi, thường 
một cách cố ý và đáng ghen tỵ. Làm sao có thể tiến 
hành thẩm định các nguồn?

Vấn đề này chỉ có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất, đó 
là nhiều nhà nhân học làm việc tuần tự hoặc cùng một 
lúc trên cùng những địa bàn nhất định hoặc những địa 
bàn gần nhau. Người ta thấy đã từng nổ ra những cuộc 
tranh cãi nổi tiếng xuất phát từ những hoàn cảnh tương 
tự, như cuộc tranh cãi giữa Redfield và Lewis hay giữa 
Mead và Freeman, và từ đó nảy ra nhiều vấn đề do 
cách giải mã những sự bất đồng ấy2. Tuy vậy, sự đụng 
chạm, thường gián tiếp, giữa các nhà nghiên cứu trên 
cùng một thực địa không phải lúc nào cũng mang tính 
chất gay gắt như thế. Nó cũng có thể đem lại sự bổ 
sung cho nhau, và đôi khi kể cả sự hội tụ với nhau.

Giải pháp thứ hai là mở cửa cho người khác được 
tiếp cận ít ra phần nào đó vào các nguồn tài liệu và 
khối lượng dữ kiện mà mình đã sản xuất, hoặc là một 
số mẫu trong khối lượng dữ kiện ấy, nhằm cho phép 
những nhà nghiên cứu khác có thể tiếp tục lý giải lại 
các dữ kiện. Một hình thức tối thiểu nữa là làm sao 
cho phép độc giả có thể biết được ai nói trong từng 
chặng của văn bản dân tộc học, nhằm tránh bị rơi 
vào sự “nghi ngờ do chỉ dựa vào trực giác”3 hoặc bị 
kết án là áp đặt ý nghĩa. Làm sao cho những lý giải 
của nhà nhân học đừng bị lẫn lộn với lời lẽ của những 
người cung cấp thông tin cho ông ta, làm sao cho các 
đoạn mô tả được ghi nguồn rõ ràng, làm sao cho văn 
phong gián tiếp không che giấu những sự pha trộn và 
những lập luận của những người nào đó: do đó, việc 
đưa ra những thí dụ và việc ghi rõ ai nói cái gì chính 
là biểu hiện của một thái độ khoa học cẩn trọng cần 
thiết. Chúng ta hãy nhớ lại lời của Malinowski: “Tôi cho 
rằng chỉ có giá trị khoa học những nguồn tài liệu dân 
tộc học nào biết tách bạch rõ rệt giữa một bên là các 
kết quả khảo sát trực tiếp, các dữ kiện và các lý giải 
do người bản địa cung cấp, và một bên là những luận 
điểm diễn dịch của tác giả.”4 

Dĩ nhiên, đòi hỏi trên đây nói ra thì dễ hơn là làm, và 
không có nhà nhân học hay nhà xã hội học nào mà 
không vi phạm qui tắc này. Vả lại, cũng là một thứ bài 
tập thuộc loại nhận thức luận nếu chúng ta đọc lại và 

1  Xem một thí dụ đã được phân tích một cách khá rõ ràng bởi Berreman, 1962.
2  Người ta có thể tìm thấy một bản tổng quan về các cuộc tranh cãi này trong Shipman, 1988. Tôi cũng muốn nhắc lại bài tạp 

chí của van Beek viết về Griaule đã nêu phần trên.
3  Schwartz, 1993: 284.
4 Malinowski, 1963: 59.
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phân tích những cuốn sách cổ điển của ngành nhân 
học để tìm ra những chỗ sử dụng thủ thuật mô tả một 
cách mơ hồ, nhất là lối văn phong gián tiếp vốn không 
cho phép chúng ta nhận ra người phát biểu của mỗi 
lời phát biểu1. Tuy nhiên, chẳng có ai, kể cả những 
người hay chỉ trích gay gắt những sự áng chừng của 
người khác, có thể hoàn toàn tránh khỏi những sự mơ 
hồ này. Việc ghi tên người phát biểu “càng rõ càng tốt” 
cũng như việc ghi rõ các hoàn cảnh thu thập thông tin 
(các cuộc phỏng vấn cũng như các cuộc quan sát) là 
những đảm bảo tương đối chứ không phải tuyệt đối2. 
Vì thế, chúng ta lại càng cần đến vài qui tắc, và chúng 
ta chỉ có thể tuân theo hai “nguyên tắc” của Spradley: 
nguyên tắc nhận diện các lời lẽ (language identification 
principle) và nguyên tắc trích dẫn văn bản (verbatim 
principle)3. 

Những suy nghĩ [của người dân] và tính đại diện
Đề cập một cách vô tội vạ tới tính đại diện (thống kê) 
là một khả năng lệch lạc khác. Đây là trường hợp xảy 
ra khi mà những lời phát biểu của vài người được trình 
bầy như là phản ánh “một nền văn hóa”, dù đó là văn 
hóa của một giai cấp xã hội (văn hóa công nhân, văn 
hóa bình dân), hay văn hóa của cả một dân tộc, hoặc 
của một “chủng tộc”. Điều tra điền dã thường nói tới 
những suy nghĩ và những hành động, nhưng không 
nói tới tính đại diện của những suy nghĩ và những hành 
động ấy. Nó cho phép chúng ta mô tả không gian của 
những suy nghĩ hoặc của những hành động thông 
thường hoặc nổi bật trong một nhóm xã hội nhất định, 
nhưng lại không có khả năng nhận định về tính chất 
phân phối thống kê, cho dù các kỹ thuật liệt kê đôi 
khi cho phép sản xuất những dữ kiện toàn bộ và/hoặc 
những dữ kiện định lượng. Chúng ta không được phép 
nói quá những gì mà một cuộc điều tra điền dã có thể 
mang lại. Nó có thể đưa ra một bản mô tả những suy 
nghĩ chính của các nhóm tác nhân địa phương về một 
“vấn đề” nhất định, không hơn không kém. Nó cũng 
có thể mô tả không gian của những lô-gic hành động 
khác nhau hoặc những chiến lược khác nhau được 
đưa ra thực hiện trong một bối cảnh nhất định, không 

hơn không kém. Nó không hề nói gì về tính chất đại 
diện định lượng của những suy nghĩ hay của những 
chiến lược ấy, trừ phi chúng ta sử dụng một cấu trúc 
phương pháp luận khác.

Tính chủ quan của nhà nghiên cứu
Vai trò cá nhân của nhà nghiên cứu là một nguồn lực, 
như chúng ta đã thấy ở các phần trên, chẳng hạn thông 
qua việc thâm nhập mà nhờ đó ông ta nắm được dần 
dần các qui tắc và các chuẩn mực ở địa phương, tuy 
nhiên đây cũng có thể là một khả năng lệch lạc. Phần 
lớn các dữ kiện được sản xuất thông qua những sự 
tương tác giữa ông ta với những người khác, thông qua 
việc huy động chủ quan tính của chính ông ta, thông 
qua sự “dàn cảnh” của chính ông ta. Những dữ kiện 
ấy vì thế mang một “nhân tố cá nhân” không thể xem 
thường. Không thể tránh khỏi khả năng lệch lạc này: 
người ta không thể chối từ nó (thái độ thực chứng), mà 
cũng không thể ca ngợi nó (thái độ duy chủ quan). 
Nó chỉ có thể được kiểm soát, đôi khi được sử dụng, 
đôi khi được giảm thiểu. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ cố 
gắng xác định một số chiều kích của sự can dự của 
nhà nghiên cứu, cũng như của sự diễn đạt mà ông ta 
thực hiện nhằm hướng tới độc giả của mình.

ở đây chúng ta sẽ chỉ nhắc lại cái chức năng khác của 
cuốn nhật ký điền dã đã nói ở đoạn trên – chức năng 
này giúp nhà nghiên cứu quản lý các ấn tượng chủ 
quan của mình ngay trên thực địa. Cuốn nhật ký này 
giúp ông ta đánh giá những cảm xúc của chính mình, 
trình bầy những cách thái can dự của cá nhân mình. 
Lao động tập thể, như đã nói ở phần trên, cũng có 
thể là một lợi thế khác. Sự hợp tác và sự bổ sung cho 
nhau cũng có giá trị như một sự kiểm soát lẫn nhau đối 
với các yếu tố chủ quan. Sự kiểm soát này lẽ tất nhiên 
mang tính chất hết sức tương đối, nhưng dù vậy vẫn 
không phải là không đáng kể.

Người ta cũng còn có thể gợi lên nhiều vấn đề khác 
nữa. “Vấn đề tính chủ quan” quá phức tạp để có thể 
bàn luận ở đây một cách có hệ thống. Tôi chỉ giới 

1  Xem ví dụ Borel, 1990 ; Geertz, 1988.
2 Pelto gọi là “operationalism” việc cần thiết ghi rõ ra những dữ kiện đặc thù được sử dụng để đưa ra những luận cứ nhân 

học: “Strict operationalizing of all field observations would be almost impossible to achieve (...). The need for operationalizing 
descriptive construct in research depends on the level of use of particular types of information.” (“Việc thao tác hóa chặt chẽ 
mọi sự quan sát điền dã là điều gần như không thể thực hiện được (…). Nhu cầu thao tác hóa cái kiến trúc mô tả trong công 
tác nghiên cứu phụ thuộc vào cấp độ sử dụng loại thông tin cụ thể nào”) (Pelto và Pelto, 1978: 44). 

3 Spradley, 1979: 71-73. Chúng ta cũng cần lưu ý thêm là yêu cầu này cần được thực hiện ngay trong cuốn nhật ký điền dã, 
bằng cách sử dụng những dấu qui ước (dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn…) giúp chúng ta phân biệt giữa những câu trích 
dẫn nguyên văn lời của những người cung cấp thông tin (luôn luôn ghi rõ những người này là ai), những đoạn tóm tắt lời lẽ 
của những người cung cấp thông tin, và những đoạn mô tả hoặc cảm nhận của nhà nghiên cứu. Một số tác giả còn đề nghị 
cả những cách thức qui ước cho việc ghi chép (xem Kirk và Miller, 1986: 57). Ngoài ra, khi mà cuộc điều tra được tiến hành 
trong một ngôn ngữ khác, thì việc công bố những đoạn ghi chép bằng ngôn ngữ địa phương đối với những câu trích dẫn 
được sử dụng (in trong phần phụ lục hay trong phần chú thích) chính là một yêu cầu phương pháp luận mà nhiều người 
thường xem nhẹ và bỏ qua.
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hạn vào việc nêu lên hai vấn đề có liên quan với nhau 
như sau.

Vấn đề thứ nhất, đó là những áp lực không bao giờ 
ngừng của những thành kiến và những hệ tư tưởng vốn 
đè nặng lên trên cái nhìn của nhà nhân học. Nhưng 
cũng cần nhận xét rằng nhà nhân học không phải là 
người duy nhất chịu những áp lực này. Đây là số phận 
chung của tất cả mọi ngành khoa học xã hội, vốn kể từ 
khi xây dựng chủ đề nghiên cứu cho tới những cấp độ 
lý giải khác nhau, luôn luôn có nguy cơ lý giải không 
tới hoặc lý giải quá đáng.

Vấn đề thứ hai, vốn cũng không có một giải pháp tối 
hậu nào nhưng lại có thể thương lượng trong quá trình 
thực tiễn, là như sau: tất cả những người mà nhà nhân 
học có quan hệ tương tác đều cũng thường xuyên tiến 
hành những hoạt động “dàn cảnh”, nhắm đến nhà 
nghiên cứu cũng như nhăm đến những người khác, 
kể từ người đối thoại một cách tình cờ cho tới người 
cung cấp thông tin đặc biệt. Do đó chúng ta đang ở 
trong một thế giới mà giới nghiên cứu Anh-Mỹ mô tả là 
“việc quản trị cách xuất hiện của cái tôi” (“gestion de 
la présentation de soi”, “impression management”) mà 
Goffman đã khai triển khá sâu, và người ta thấy đây 
cũng là điều đã được suy nghĩ tới từ lâu trong ngành 
nhân học1. Nhưng cũng chính về điểm này, tất cả các 
ngành khoa học xã hội, dù sử dụng loại dữ kiện nào đi 
nữa, đều phải đối diện với cùng một vấn nạn.
 
Kết luận: mức độ chấp nhận được và mức độ hợp lệ 

Nhiều tác giả đương đại đã nỗ lực tìm cách xác định 
những điều kiện của tính hợp lệ (validité) trong ngành 
dân tộc học -- tất cả những điều kiện này đều nằm 
trong một bối cảnh đã gần như được giải thoát hoàn 

toàn khỏi những quan điểm thực chứng vốn thống trị 
trước đây2. Chẳng hạn chúng ta có thể nêu ra ba “tiêu 
chuẩn” mà Sanjek đã đề nghị: chúng kết hợp nhiều 
yếu tố đã nêu trên đây:
 1. Những nỗ lực xây dựng lý thuyết của nhà nhân 

học được đặt nền tảng trong chừng mực nào trên 
các dữ kiện điền dã được đưa ra như những “chứng 
cớ”?3 

 2. Người ta có được thông tin rõ ràng về “diễn trình 
điền dã” hay không, nghĩa là ai là những người 
cung cấp thông tin và thông tin đã được thu thập 
như thế nào?4 

 3. Những cách lý giải mà nhà nhân học đã từng 
bước quyết định trong suốt thời gian điền dã có 
được diễn đạt ra một cách rõ ràng hay không?5 

Tôi không chắc lắm là chúng ta phải nói về những 
“tiêu chuẩn” (“critères”), hay chúng ta có thể xác định 
chúng như vừa nêu trên. Nhưng mối bận tâm về tính 
chất hợp lệ của các dữ kiện, vốn là một tên gọi khác 
đối với cuộc tìm kiếm tính nghiêm cẩn của cái “định 
tính” mà tôi đã cố gắng nêu ra một số yếu tố, phải nằm 
ở trung tâm điểm của cuộc điều tra điền dã và điều này 
theo tôi chính là điều kiện cần thiết đối với bất cứ công 
trình dân tộc học nào muốn đạt được mức độ chấp 
nhận được (plausibilité). Vấn đề là phải đánh cược 
những ý tưởng lý giải của nhà nhân học trên những dữ 
kiện đã được sản xuất trong quá trình điều tra, và đảm 
bảo đến mức tối đa có thể được tính chất xác đáng và 
tính chất đáng tin cậy của những dữ kiện ấy.

Mức độ chấp nhận được phần lớn được đảm bảo bởi 
cái mà chúng ta có thể gọi là “sự có mặt cuối cùng của 
các dữ kiện” trong sản phẩm văn bản của nhà nghiên 
cứu, vượt ra ngoài cách sử dụng chúng như là phương 
tiện để lý giải.

1 Xem công trình tiên phong Berreman, 1962.
2  Xem Agar, 1980, 1986; Spradley, 1979, 1980; Sanjek, 1990, 1991. Còn Passeron thì nói tới khái niệm “tính xác thực” (“véridicité”) 

(Passeron, 1994: 79).
3  Đây là cái mà Sanjek gọi là “fieldwork evidence” (“chứng cớ điền dã”): “The relationship between fieldnote evidence and 

ethnographic conclusion should be made explicit” (“Mối quan hệ giữa chứng cớ điền dã với kết luận dân tộc học phải mang 
tính chất minh nhiên, rõ ràng”) (Sanjek, 1991: 621).

4 Đây là điều mà Sanjek gọi là “portray of the ethnographer’s path in conducting fieldwork” (“mô tả đường đi nước bước của 
nhà dân tộc học khi tiến hành điều tra điền dã”): “An ethnographer achieves greater validity when he or she identifies the 
range of informants encountered, the kinds of information they provided, and their relationship in terms of primary social 
and cultural criteria to the totality of persons inhabiting the locale that the ethnographer describes” (“Một nhà dân tộc học 
đạt được mức độ hợp lệ cao hơn khi ông ta/bà ta nói rõ danh sách những người cung cấp thông tin mà ông ta/bà ta đã gặp, 
loại thông tin mà họ cung cấp, và mối quan hệ xét về mặt các tiêu chuẩn văn hóa và xã hội sơ cấp với toàn bộ những người 
sinh sống tại địa phương mà nhà dân tộc học mô tả.”) (như trên).

5  Đây là điều mà Sanjek gọi là “theoretical candour” (“tính ngay thẳng lý thuyết”): “An ethnography is more valid when it is 
explicit about the theoretical decisions that structure fieldwork, both thoses based on the significant theories with which one 
comes to the research locale, and the terrain-specific theories of significance that emerge in ethnographic practice” (“Một 
công trình dân tộc học sẽ mang tính chất hợp lệ cao hơn nếu nó nói rõ về những quyết định lý thuyết vốn đã kiến tạo nên 
cuộc điều tra điền dã, kể cả những lý thuyết quan trọng mà nhà nghiên cứu đem theo khi tới thực địa, lẫn những lý thuyết 
điền dã chuyên biệt xuất phát từ thực tiễn dân tộc học.”) (như trên).
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Thật vậy, một số dữ kiện sẽ được sử dụng, ít nhiều 
dưới dạng “thô” hoặc đã được sắp xếp lại, nhằm làm 
nền tảng, làm luận cứ, hoặc làm thí dụ cho các luận 
điểm của nhà nghiên cứu ngay trong khuôn khổ tường 
thuật và phân tích cuối cùng. Tại những chỗ mà nhà 
xã hội học sau khi xử lý các bản câu hỏi sẽ đưa vào 
những bảng biểu và những kỹ thuật phân tích nhân tố, 
thì nhà nhân học sẽ đưa vào những trích đoạn phỏng 
vấn, những đoạn mô tả, những bản liệt kê, những mẩu 
nghiên cứu trường hợp của mình. Dĩ nhiên, những dữ 
kiện này, xuất phát từ các bộ hồ sơ, trích từ các cuốn 
nhật ký điền dã, đều đã được “dàn dựng” (như người 
ta thường nói về hình ảnh trong một cuốn phim), nghĩa 
là đã được chọn lọc, cắt xén, lắp ghép, dàn cảnh, tùy 
theo cách lập luận chứng minh và tường thuật của nhà 
nghiên cứu1. Các đoạn mô tả đều được viết lại, đôi khi 
khác xa so với những ghi chú tốc ký trong các cuốn 
sổ nhật ký điền dã (và thường mang đầy chú thích lý 
giải, theo kiểu mà Geertz gọi là “sự mô tả đậm đặc” 
[“description dense”]2). Các cuộc phỏng vấn được 
trình bầy bằng những đoạn trích tương đối ngắn, dưới 
dạng dịch thuật, và khác xa so với lúc phát biểu trong 
hoàn cảnh thực tế. Các mẩu nghiên cứu trường hợp 
được tóm tắt lại, bị làm nghèo đi, đôi khi chỉ tập trung 
vào một trường hợp điển hình, các nguồn đa dạng đều 
bị giản lược, tính chất phức tạp của chúng cũng không 
còn nữa. Tuy nhiên, mặc dù tất cả những giới hạn ấy, 
sự có mặt đồng thời của những đoạn mô tả, những 
đoạn trích dẫn, những bản liệt kê, và những mẩu trích 
đoạn nghiên cứu trường hợp, phản ánh công việc 
thực nghiệm trên địa bàn điền dã vào trong sản phẩm 
nhân học cuối cùng (báo cáo, bài tạp chí, sách), đảm 
bảo cho nó tính hợp lệ và tạo điều kiện cho sự phê 
phán. Tính hợp lệ này phần nào đó có liên quan tới 
cái “hiệp ước dân tộc học” (“pacte ethnographique”) 
(xem ở phần trên), vốn xác nhận với độc giả rằng nhà 
nhân học không sáng tạo ra những lời lẽ mà ông ta 
tường thuật và ông ta cũng tưởng tượng ra những điều 
mà ông ta đã mô tả. Cái “hiệu ứng thực tại” này, xuất 
phát từ sự huy động một cách chọn lọc các dữ kiện 
sản xuất lúc điều tra điền dã, không phải chỉ là một 
thủ thuật tu từ học. Nó cũng chứng tỏ tham vọng thực 
nghiệm của nhà nhân học. Nó đóng vai trò làm hàng 
rào bảo vệ để tách công việc lý giải dân tộc học dựa 
trên thực nghiệm ra khỏi công việc giải thích một cách 
tự do, ra khỏi lối tư biện triết học hay kiểu viết nghị 
luận. Trong giai đoạn viết báo cáo, người ta sẽ đưa ra 
những dấu vết và những bằng chứng dữ kiện xuất phát 

từ giai đoạn điền dã. Độc giả sẽ không chỉ được đọc 
những mô hình trừu tượng, mà người ta còn cung cấp 
cho họ những phương tiện hỗ trợ, những thí dụ hoặc 
những câu trích dẫn – những thứ này làm cho độc giả 
gần gũi một cách cảm quan hơn với thế giới ý nghĩa 
đang được mô tả, đem lại cho thế giới này một chút 
xương thịt thực tế, cung cấp một cánh cửa để hiểu 
được những từ ngữ được sử dụng hay những cảnh 
đời thực tế. Việc sử dụng cái mà Geertz gọi là “những 
khái niệm gần với kinh nghiệm”, hay cái mà Glaser và 
Strauss gọi là “những khái niệm cảm hóa” (“sensitizing 
concepts”)3 đều đi theo chiều hướng này, cho dù từ 
ngữ khái niệm dùng trong trường hợp này tỏ ra không 
thích hợp lắm.

Dù sao chúng ta cũng hiểu rằng vấn đề ở đây không 
phải là đi tìm một sự thuần khiết mang tính chất tiền mô 
tả của các dữ kiện, cũng không phải là việc chiết xuất 
những dữ kiện này từ một thực tại xã hội bên ngoài. 
Việc điều tra điền dã cũng không thoát ra khỏi những 
cưỡng chế của việc xây dựng đối tượng nghiên cứu 
tương tự như mọi ngành khoa học xã hội khác. Do đó 
nó cũng phải chú ý đoạn tuyệt với những sự hiển 
nhiên của lý lẽ thông thường (sens commun). Lẽ dĩ 
nhiên, chúng ta cũng cần phải hiệu chỉnh một chút 
khái niệm của Bachelard về sự đứt đoạn nhận thức 
luận (coupure épistémologique) vốn đã được du nhập 
nguyên si trong thời ông ta vào các ngành khoa học 
xã hội4. Chúng ta cần phân biệt những cấp độ ngôn 
từ và những cấp độ suy nghĩ khác nhau. Nhà nghiên 
cứu cần phải đoạn tuyệt với những thành kiến của lý 
lẽ thông thường của chính mình (có thể là lý lẽ thông 
thường của giới bạn hữu thân thiết của ông ta, hoặc là 
lý lẽ thông thường đang thịnh hành trong giới trí thức), 
vốn không phải là cái của mọi người. Trong một môi 
trường liên văn hóa, chính việc tiếp cận đến cái lý lẽ 
thông thường của những nhóm xã hội mà chúng ta 
khảo sát mới là con đường dẫn tới sự đoạn tuyệt nhận 
thức luận – cái lý lẽ thông thường mà chúng ta cần 
cảnh giác chính là lối suy nghĩ hay phóng chiếu lên 
những người khác những thành kiến thường thấy nơi 
người đi du hành phương xa. 

Việc nghiên cứu điền dã, ở các nước phương Bắc cũng 
như ở các nước phương Nam, trong lòng các nền văn 
hóa Tây phương cũng như trong lòng các nền văn 
hóa ngoài Tây phương, ở thành thị cũng như ở nông 
thôn, luôn luôn được chi phối bởi một dự án khoa học 

1 Marcus cũng đã từng dùng hình ảnh dàn dựng để so sánh (Marcus, 1990) nhưng lại thiên về một lối luận chứng “hậu hiện 
đại” (đây không phải là quan điểm của tôi), bằng cách nhấn mạnh tới tính chất nhân tạo của các kỹ thuật tường thuật và sự 
tan biến của mọi xu hướng duy thực. ở đây, tôi sẽ không đi vào cuộc tranh luận về “văn phong” dân tộc học, vốn rất sôi động 
từ vài năm nay.

2 Geertz, 1973.
3 Geertz, 1986: 73 ; Glaser và Strauss, 1973: 38.
4 Xem Bourdieu, Chamboredon và Passeron, 1968.
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nhằm mô tả, hiểu và so sánh các lô-gic hành động và 
các suy nghĩ – và các hệ thống cưỡng chế của chúng 
– vốn không trùng hợp với những chuẩn mực thông 
thường của thế giới của nhà nghiên cứu. Điều này có 
thể dẫn tới vô số những điều ngộ nhận. Kỹ năng của 
nhà nghiên cứu, như chúng tôi đã nhận định, suy cho 
cùng là làm sao đừng rơi vào những điều ngộ nhận 
ấy, và có khả năng biến những điều kỳ lạ viễn xứ hay 
những điều kỳ vĩ thành những điều tầm thường và 
những điều thân thuộc. Như vậy, chúng ta có thể nói 
rằng khi kết thúc cuộc điều tra điền dã của mình, nhà 
nghiên cứu phải có khả năng hành động y như những 
người mà ông ta khảo sát nếu ông ta ở vào vị trí của họ. 
“Comprehension can be displayed in a variety of ways. 
One classic test that some ethnographers aspire to is “if 
you think you understand the X then you should be able 
to act like the X”. This goal is represented for example 
in Goodenough’s (1957) definition of “culture” as the 
knowledge necessary to behave appropriately.” [“Sự 
thông hiểu có thể được biểu hiện ra bằng nhiều cách 
khác nhau. Một cách thử nghiệm cổ điển mà nhiều 
nhà dân tộc học mong muốn đạt được, đó là ‘nếu anh 
nghĩ rằng anh hiểu người dân tộc X thì anh phải có khả 
năng hành động giống như người dân tộc X’. Mục tiêu 
này được thể hiện chẳng hạn trong định nghĩa của 
Goodenough về ‘văn hóa’ xét như là tri thức cần thiết 
để ứng xử một cách thích hợp”]1. Cái tiêu chuẩn về 
sự “hoàn tất” công việc điền dã dân tộc học đã được 
nhiều người đồng tình chia sẻ: “Je crois ressentir assez 
profondément la vérité des propos d’Evans-Pritchard 
lorsqu’en substance il se dit capable de raisonner dans 
la logique de ceux qu’il étudie” [“Tôi nghĩ là tôi cảm 
thông khá sâu sắc cái sự thật trong nhận định của 
Evans-Pritchard khi mà ông ta nói đại ý rằng ông ta 
có khả năng suy luận theo lô-gic của những người mà 
ông ta nghiên cứu”]2. 

Trong phần lớn các trường hợp, tính hợp lệ của các dữ 
kiện được sản xuất trên thực địa phụ thuộc vào một 
“tiêu chuẩn” tương tự. Điều này hiển nhiên là không 
dễ hình thức hóa, khách quan hóa và định lượng hóa 
hơn các dữ kiện mà nó có nhiệm vụ giúp cho người ta 
lượng giá.

Và dù vậy, không phải tất cả mọi cuộc điều tra đều có 
giá trị như nhau, không phải tất cả mọi dữ kiện đều 
ngang nhau về mức độ hợp lệ, không phải tất cả mọi 
lời mô tả đều có mức độ xác thực như nhau, và mức độ 
chấp nhận được của các nhận định lý giải cũng biến 
thiên theo phẩm chất của các cứ liệu thực nghiệm mà 
chúng sử dụng. Chính vì thế mà người ta cần phải có 
một chính sách điền dã. 
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- Silverman, D. 1985 Qualitative Methodology and 
Sociology: Describing the Social World (Phương 
pháp luận định tính và xã hội học: mô tả thế giới xã 
hội) Aldershot & Vermont: Gower 

- Spradley, J. & McCurdy, D. 1972 The Cultural 
Experience. Ethnography in a Complex Society 
(Kinh nghiệm văn hóa. Dân tộc học trong một xã hội 
phức tạp) Chicago: Science Research Associates 

- Spradley, J. 1979 The Ethnographic Interview 
(Phỏng vấn dân tộc học) New-York: Holt, Rinehart 
& Winston 

- Spradley, J. 1980 Participant Observation (Quan sát 
tham dự) New-York: Holt, Rinehart, Winston 

- Sperber, D. 1982 Le savoir des anthropologues (Tri 
thức của các nhà nhân học) Paris: Hermann 

- Stocking, G. (ed) 1983 Observers Observed. 
Essays on Ethnographic Fieldwork: History and 
Anthropology (Quan sát những người quan sát. Tiểu 
luận về điều tra điền dã dân tộc học: lịch sử và nhân 
học) Madison: Wisconsin University Press 

- Strauss, A. 1987 Qualitative Analysis for Social 
Scientists (Phương pháp phân tích định tính dành 
cho các nhà nghiên cứu khoa học xã hội) New York: 
Cambridge University Press 

- Strauss, A. 1993 La trame de la négociation. 
Sociologie qualitative et interactionnisme (Khuôn 
khổ của sự thương lượng. Xã hội học định tính và xu 
hướng tương tác) L’Harmattan: Logiques sociales 

- Swartz, M. J. 1969, “Introduction “(Nhập đề), in: M. 
Swartz (ed.), Local-level Politics. Social and Cultural 
Perspectives, London: University of London Press: 
1-46 

- Turner, Victor 1957, Schism and Continuity in an 
African Society (Sự phân ly và sự kế tục trong một xã 
hội Phi châu), Manchester: Manchester University 

- Velsen (van), J. 1978 “The Extended-Case Method 
and Situational Analysis “(Phương pháp nghiên cứu 
trường hợp mở rộng và phương pháp phân tích tình 
huống) in Epstein (ed).
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phòng chống, 
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số, môi trường và phát 
triển LPED

Địa lý Đô thị hóa và di dân ở miền 
Nam Việt Nam

boubou_rb2002@yahoo.fr

Bùi Thị Hạnh Viện dân số và các vấn 
đề xã hội

Xã hội học / nhân 
khẩu học

Gia đình và HIV Aids buihanh185@yahoo.com

Bùi Thị 
Phương Mai

Sở khoa học và công 
nghệ Cần Thơ

Nông học Nông thôn đổi mới phuongmai@cantho.gov.vn

Chu Hải Vân Tổng cục thống kê Điều tra thống kê Điều tra thống kê xã hội chvan@gso.gov.vn
Đặng Thị Việt 
Phương

Viện xã hội học Xã hội học Các tổ chức tự nguyện ở 
nông thôn Bắc Việt Nam

dangvietphuong@yahoo.com

Eriksen 
Viviane

ĐH Provence Nhân học Mạng lưới xã hội và kinh tế 
nông nghiệp tại các làng ở 
miến Bắc Việt Nam

viviane_eriksen@hotmail.com

Hoàng Xuân 
Trường

Trung tâm nghiên cứu và 
phát triển hệ thống nông 
nghiệp

Kinh tế nuôi trồng Những thay đổi về hệ thống 
đất đai ở tỉnh Bắc Ninh

hoangxuantruongvn@gmail.com

Lê Hồ Phong 
Linh

Viện nghiên cứu kinh tế 
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Kinh tế phát triển Di dân, nghèo đói và môi 
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lhplinh@yahoo.com
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Nguyễn Tấn 
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Nguyễn Thị 
Minh Ngọc

Viện nghiên cứu tôn giáo Tôn giáo học Phật giáo ngocnminh@yahoo.comp

Nguyễn Thu 
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Xã hội học nhân 
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Pannier 
Emmanuel 

Viện xã hội học Nhân học Mạng lưới xã hội ở nông 
thông, hệ thống trao đổi, 
các nhóm hành động tập 
thể

manuelpannier@yahoo.com

Trần Anh Đào Viện nghiên cứu tôn giáo Tôn giáo Tôn giáo bình dân anhdaoht@yahoo.com
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Lê Thị Hương Viện nghiên cứu kinh tế 

thành phố Hồ Chí Minh
Xã hội học Di dân, nghèo đói và môi trường 

đô thị: Hà Nội và TP Hồ Chí 
Minh

lehuongloc@hotmail.com

Lê Thu Hương ĐH Genève Xã hội học-nhân 
học

Xuất khẩu lao động lehuongiued@yahoo.fr

Lê Văn Năm Trung tâm nghiên cứu đô 
thị và phát triển TP Hồ 
Chí Minh

Lịch sử, đô thị Đô thị hóa levannam2@gmail.com

Lưu Bích Ngọc Viện dân số và các vấn 
đề xã hội

Nhân khẩu học Gia đình Việt Nam và HIV Aids bichngocluu@yahoo.com

Nguyễn Hồng 
Bắc

Viện Kinh tế và chính trị 
thế giới

Kinh tế Kinh tế các nước đang phát 
triển, 

nghbac@yahoo.com

Nguyễn Ngọc 
Mai

Viện quy hoạch và thiết 
kế nông nghiệp

Viễn thám và hệ 
thống thông tin 
địa lý

Ảnh hưởng của đô thị hóa đối 
với sử dụng đất ở Hà Tây và Hà 
Nội

maithe186@gmail.com

Nguyễn Thị Hà 
Nhung

Khoa địa lý - Đại học sư 
phạm Hà Nội

Địa lý kinh tế xã 
hội

Phát triển nuôi trồng thủy sản 
như sinh kế thay thế bền vững 
cho cộng đồng huyện đảo Vân 
Đồn - Quảng ninh

nguyenhanhung85@gmail.com

Nguyễn Thị 
Văn

Viện xã hội học Giới, sức khỏe, 
HIV Aids

Vai trò của gia đình trong chăm 
sóc người nhiễm HIV Aids

vanlinh57@gmail.com

Nguyễn Trí 
Thông

Viện kinh tế phát triển TP 
Hồ Chí Minh

Kinh tế Kinh tế phí chính thức trithong1981@gmail.com

Nguyễn Văn 
Chiến

Viện Khoa học giáo dục 
Việt Nam

Xã hội học Các vấn đề xã hội, sức khỏe gia 
đình, tiếp cận giáo dục

ngchienbg@gmail.com

Trần Mạnh Tảo Viện Kinh tế và chính trị 
thế giới

Quan hệ kinh tế 
quốc tế

Hội nhập kinh tế, tăng trưởng 
kinh tế, hoạt động doanh nghiệp

taociss@gmail.com

Trần Văn Tùng Viện Kinh tế và chính trị 
thế giới

Tăng trưởng kinh 
tế

Chất lượng tăng trưởng kinh tế tvtung151@yahoo.com

Trương Hoàng 
Trương

Trung tâm nghiên cứu đô 
thị và phát triển TP Hồ 
Chí Minh

Lịch sử xã hội Xã hội học đô thị thtruong@yahoo.com

Do đặc thù kỹ thuật, nội dung lớp chuyên đề này không được tách băng. Độc giả quan tâm 
xin vui lòng liên hệ với các giảng viên để biết thêm thông tin về phần mềm Mapinfo.
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• E-mail: cling@dial.prd.fr
• Chức danh và bằng cấp

-  2005: Bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Paris 
Dauphine, Được ban giám khảo khen ngợi, tham 
gia giải thưởng về luận văn và được tài trợ để 
xuất bản 

-  1983: Đỗ kỳ thi tuyển vào làm cán bộ tại Viện 
Thống kế và Nghiên cứu kinh tế Quốc gia 
(INSEE). 

-  1982: Được cấp Bằng về Thống kê kinh tế, 
Trường Thống kê và Quản lý kinh tế Quốc gia 
(ENSAE), Paris.

•  Quá trình công tác
-  Cán bộ Viện INSEE, được nhận làm Giám đốc 

nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Phát triển, DIAL, 
Hà Nội (2007). Chương trình nghiên cứu về quá 
trình chuyển đổi kinh tế và xã hội tại Việt Nam 
thực hiện với Tổng Cục Thống kê. 

•  Tóm tắt các công trình nghiên cứu
 Nhìn chung, chủ đề nghiên cứu của tôi xoay quanh 

mối quan hệ giữa quá trình phát triển kinh tế, phân 
bổ các nguồn lực (tức các vấn đề về phân phối) và 
các chính sách công. Công việc hiện nay của tôi 
nằm trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu về 
quá trình chuyển đổi kinh tế và xã hội của Việt Nam 
do nhóm IRD/DIAL thực hiện tại Việt Nam. 

 Có ba trục nghiên cứu đóng vai trò bổ sung cho 
nhau:
-  Phân tích sự vận hành của thị trường lao động 

và đặc điểm cũng như vai trò của khu vực phi 
chính thức, trong bối cảnh mức độ hiểu biết về 
khu vực này còn hạn chế tại Việt Nam ; chúng tôi 
đặt vấn đề tìm hiểu đặc điểm của khu vực này và 
tác động của nó tới điều kiện sống của các hộ 
gia đình; 

-  Theo dõi và đánh giá tác động của các chính 
sách nhằm xác định động lực tăng trưởng và 
những đặc điểm mang tính phân phối thu nhập 
của những động lực này ; tác động của việc Việt 
Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới kể 
từ đầu năm 2007 cũng được tập trung nghiên 
cứu trong khuôn khổ này (đánh giá trước nhờ 
mô hình vi mô-vĩ mô). 

-  Nghiên cứu vai trò và năng lực của các định 
chế trong quá trình chuyển đổi; một công trình 
nghiên cứu về vai trò của Ngân hàng Thế giới tại 
Việt Nam và tác động tương tác của Ngân hàng 
đối với các chính sách công do Việt Nam triển 
khai hiện đang được thực hiện theo trục này.

 Theo như nhiệm vụ của IRD, công việc của tôi gồm 
ba mảng nghiên cứu, đào tạo và đánh giá nhằm hỗ 
trợ cho quá trình suy ngẫm về các chính sách phát 
triển. Công việc này được thực hiện trên cơ sở hợp 
tác với các nhà nghiên cứu Việt Nam và nhận được 

sự hỗ trợ tích cực về thống kê của Tổng Cục Thống 
kê (Viện Khoa học Thống kê) nơi làm việc được đặt 
tại đây. 

 
•  Những ấn phẩm mới xuất bản
 Các cuốn sách   

-  Cling J.-P., Lagrée S., Razafindrakoto M., et 
Roubaud F. eds, Le Vietnam dans l’OMC, 
Occasional Paper N°7, IRASEC-IRD, Bangkok 
et Hanoï, Janvier 2009 (version en vietnamien 
à paraître aux Editions Chinh Tri Quoc Gia, 
Hanoi).

-  Cling J.-P., Roubaud F., La Banque mondiale, 
Paris: Editions La Découverte, 2008 (version en 
vietnamien à paraître aux Editions Kien Thuc, 
Hanoi).

-  Cling J.-P, Razafindrakoto M. et Roubaud F. (eds), 
New International Poverty Reduction Strategies, 
London and New York: Routledge, 2003.

 Các chương trong sách 
-  Chaponnière J.-R., Cling J.-P. & Zhou B., Vietnam 

Following in China’s Footsteps: The Third Wave 
of Emerging Asian Economies, in A. U. Santos-
Paulino & Guanghua Wan, eds, Southern 
Engines of Global Growth and the Role of FDI, 
Oxford University Press, New York and Oxford, 
2009. 

-  Cling J.-P., Razafindrakoto M., A.-S. Robilliard 
& Roubaud F., Les conditions d’adhésion et 
l’impact distributif de l’adhésion du Vietnam à 
l’OMC, in Les enjeux de l’adhésion du Vietnam 
à l’OMC, ouvrage paru en vietnamien sous la 
coordination de ADETEF/ISD, Editions Chinh Tri 
Quoc Gia, Hanoi, Juin 2009.

-  Cling J.-P., Razafindrakoto M. et Roubaud F., 
Export Processing Zones in Madagascar: The 
impact of the dismantling of clothing quotas 
on employment and labour standards, in R. 
Robertson (ed.), Globalization and Working 
Conditions, World Bank, Washington D.C., Juin 
2009.

-  Cling J.-P., De Vreyer P., Razafindrakoto M., 
Roubaud F., « L’impact de la croissance 
économique et des inégalités sur la pauvreté 
», in Mourji F, Decaluwe B., Plane P. (dir.), Le 
développement face à la pauvreté, Editions 
Economica, Paris, 2006, pp. 25-47. 

 Các bài báo
-  Chaponnière J.-R. & Cling J.-P., 2009. Vietnam’s 

export-led growth model and competition with 
China, Economie internationale / International 
Economics, numéro spécial Vietnam (accepté 
pour publication, à paraître en juin 2009).

Jean-Pierre CLING
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-  Cling J.-P., Razafindrakoto M., Robilliard A.-
S., Roubaud F., Marouani M. A., 2009. The 
distributive impact of Vietnam’s accession to the 
WTO, Economie internationale / International 
Economics, numéro spécial Vietnam (accepté 
pour publication, à paraître en juin 2009). 

-  Cling J.-P., Cogneau D., Loup J., Naudet J.-D., 
Razafindrakoto M. et Roubaud F., “Development, 
a Question of Opportunity? A Critique of the 
2006 World Development Report: Equity and 

Development”, Development Policy Review, 24 
(4), July 2006, pp. 455-476.

-  Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F., “Export 
Processing Zones in Madagascar: a Success 
Story under Threat?”, World development, Vol. 
33, n°5, May 2005, pp. 785-803.

-  Chaponnière J.R., Cling J.-P., Marouani M. A., 
“L’impact de la fin de l’AMF; le cas de la Tunisie”, 
Revue Française d’Economie, n°2, Vol. XIX, 
October 2005, pp. 151-196.
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• Email: christianculas@yahoo.fr
• Học hàm và bằng cấp

- 1998 – Nghiên cứu sinh tiến sĩ về nhân học, Đại 
học Provence (Aix en Provence) dưới sự hướng 
dẫn của Charles Macdonald. Tên luận án: “Đạo 
cứu thế ở người Hmong”. 

- 1991 – Thạc sĩ về Dân tộc học và xã hội học so 
sánh, Đại học Paris X-Nanterre. 

- 1990 – Cử nhân dân tộc học, Đại học Paris 
 X-Nanterre. 
- 1981 – Chứng nhận (C.A.P) nghề nguội nghệ 

thuật
• Hoạt động nghề nghiệp

- Nghiên cứu viên ngành nhân học, Trung tâm 
Nghiên cứu Khoa học quốc gia, Viện Nghiên 
cứu Đông Nam Á (IRSEA-UMR 6571), thuộc Nhà 
châu Á Thái Bình Dương, Đại học

 Aix-Marseille
- Giảng viên chuyên ngành nhân học, Đại học Aix 

en Provence
• Địa bàn và lĩnh vực nghiên cứu 

- Việt Nam, Thái Lan, Lào 
- Nghiên cứu nhân học về sự biến đổi xã hội và 

phát triển (xã hội dân sự, hiệp hội, mạng xã hội, 
du lịch, thị trường, nghề thủ công nghệ thuật); 
nhân học chính trị và tôn giáo; nhân học về các 
trao đổi liên tộc người; dân tộc học lịch sử về các 
quan hệ giữa các tộc người; các xung đột, liên 
kết xã hội, nhập cư; khoa học luận thực tiễn của 
ngành nhân học

• Các xuất bản chính
Sách và phối hợp xuất bản Tạp chí
- 2008 (tháng bảy) Christian Culas và Jean-François 

Klein (phụ trách xuất bản), Revue Moussons, 
N°13-14, số đặc biệt về Việt Nam “Histoire et 
perspectives contemporaines”, 350 trang.

- 2005: Đạo cứu thế ở người Hmong thế kỷ XIX 
và XX. Động năng tôn giáo với tư cách công cụ 
chính trị]. Paris, Nhà xuất bản CNRS, Tuyển tập 
Les Chemins de l’ethnologie, 380 trang. Lời giới 
thiệu của Roberte Hamayon. (Bản đồ, ảnh, từ 
điển và bảng tra).

- 2004: C. Culas ; G. Y. Lee ; J. Michaud và N. Tapp 
(phụ trách xuất bản), Người Hmong/Mèo ở châu 
Á, Silkworm Books Edition, Chiang Mai (Thái 
Lan), 500 tr., (bản đồ, bảng tra, thư mục).

Bài viết 
- 2008 (tháng bảy) “Nghiên cứu các diễn ngôn về 

kiến thức và tập tục địa phương trong quản lý 
môi trường ở miền núi Việt Nam: Nhìn từ quan 
điểm nhân chủng học.”, Hy Van Luong (chủ 
biên), Tính hiện đại và những năng động của 
truyền thống ở Việt Nam. Các tiếp cận nhân học, 

Phần 1: Môi trường và sinh thái học ở Việt Nam, 
Hà Nội, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, 21 trang 
[bằng tiếng Việt và tiếng Anh].

- 2008 (tháng bảy) Nghiên cứu về sự hình thành 
của xã hội dân sự ở Việt Nam: tiếp cận nhân 
học về ‘‘chính trị trong đời sống hàng ngày’’, 
Christian Culas và Jean-François Klein (chủ 
biên), Revue Moussons, N° 13-14, số đặc 
biệt về Việt Nam “Histoire et perspectives 
contemporaines”, (10 trang). 

- 2008 (tháng bảy) “Dẫn nhập: Lịch sử và các 
quan điểm đương đại, Christian Culas và Jean-
François Klein (chủ biên), Revue Moussons, 
N° 13-14, số đặc biệt về Việt Nam “Histoire et 
perspectives contemporaines”, (10 trang)

- 2008 (tháng chín) “Dẫn nhập” của Christian 
Culas (8 trang) vào tác phẩm Phương pháp điều 
tra thực địa ngành xã hội học và nhân chủng 
học. Các nghiên cứu trường hợp: ba tiếp cận về 
sự phát triển, tham nhũng trong cuộc sống hàng 
ngày, Jean-Pierre Olivier de Sardan, Christian 
Culas và Bùi Quang Dũng (chủ biên), Hà Nội, 
Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, 125 trang [bản 
dịch có chú giải bằng tiếng Việt].

- 2008 cộng tác với Francis Engelmann, Thị trường 
mới của người Hmong tại Luang Phrabang 
(1998-2003): nghiên cứu về sáng kiến kinh tế 
địa phương và các mạng xã hội của người miền 
núi ở Lào], Yves Goudineau và Michel Lorrillard 
(chủ biên), Các nghiên cứu mới về Lào. Xuất bản 
của l’École française d’Extrême-Orient, Tuyển 
tập Études thématiques, N°18, tr. 403-426.

- 2005 Người Shaman Hmong: sự thực dụng của 
các linh hồn, Histoire – Religions (Paris), tháng 
mười một-mười hai. N°5, 73-77, (3 minh họa).

- 2004 Người Hmong ở Lào trong John Vink: Những 
cư dân sống trên cao, Lào, Guatemala, Gruzia, 
núi non là vương quốc của họ. Paris, Éditions 
Autrement, Tuyển tập Monde/Photographie. 
(Biên tập khoa học tác phẩm dân tộc học về 250 
bức ảnh của John Vink), pp. 4-14.

- 2004 “Cách tân và truyền thống trong các nghi lễ 
và vũ trụ quan trong đạo cứu thế ở người Hmong 
và shaman giáo ở Đông Nam Á, in Người Hmong/
Mèo ở châu Á, Culas C., Lee G.Y., Michaud J. 
và Tapp N. (chủ biên), Silkworm Books Edition, 
Chiang Mai (Thái Lan), tr. 97-128.

- 2004 Cộng tác với Jean Michaud “Từ Trung Quốc 
đến Đông Dương: một cái nhìn khái quát về sự di 
cư của người Hmong (Mèo)”, in Người Hmong/
Mèo ở châu Á, Culas C., Lee G.Y., Michaud J. 
và Tapp N. (chủ biên), Silkworm Books Edition, 
Chiang Mai (Thái Lan), tr. 61-96.

Christian CULAS
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- 2003 cộng tác với Pierre Alary Sự hội nhập không 
công bằng của các xã hội nông thôn đa sắc tộc 
vào hệ thống trao đổi thị trường. Trường hợp 
Bắc Lào: tỉnh Phong Saly, Hội thảo thường niên 
lần thứ 15 vì sự tiến bộ kinh tế xã hội (SASE): 
Hiểu biết, giáo dục và xã hội tương lai, LEST 
(Laboratoire d’Economie et de Sociologie du 
Travail), Aix en Provence, 26-28 tháng bảy 2003. 
(40 tr.) http://www.sase.org/oldsite/conf2003/
papers/pierre-christian.pdf

- 2002 Liên minh siêu nhiên và sự tái tạo biểu 
trưng trong các phong trào cứu thế của người 
Hmong, trong Annuaire de l’École Pratique des 
Hautes Études (Paris), Section des Sciences 
Religieuses 1999-2000, N° 108, Paris, EPHE.

- 2001 Báo cáo nhân học: tác động trước mắt 
và dài hạn của hồ chứa nước nhân tạo Nam 
Theun II đối với ba làng trọng điểm ở Nakay-
Nam Theun, Không gian bảo tồn sự đa dạng 
sinh học tự nhiên (NBCA, tỉnh Khamouane in 
District Upland Development and Conservation 
Project: Nam Theun II Reservoir - Nakay District 
NBCA, World Bank and Goverment of PDR Lao, 
New York, tr.1-57.

- 2000 Những người nhập cư, những người chạy 
trốn và những người trồng thuốc phiện. Nguồn 
gốc của người Hmong ở Lào và Xiêm vào thế kỷ 
19 và đầu thế kỷ 20, Jean Michaud (chủ biên), 
Những thời kỳ loạn lạc và các cư dân thống khổ. 
Các nhóm thiểu số miền núi ở vùng Đông Nam 
Á lục địa. London, Curzon Press, tr. 29-48. (một 
bản đồ).

- 2000 Shaman giáo và đạo cứu thế của người 
Hmong ở Đông Nam Á: truyền thống không có 
người đứng đầu và những cách tân chính trị-tôn 
giáo, Brac de la Perrière B., Aigle D. và Chaumeil 
J.-P. (chủ biên), Chính trị của các linh hồn. 

Các truyền thống shaman giáo và các tôn giáo 
phổ quát ở Đông Nam Á. Xuất bản của Société 
d’Ethnologie, Université de Paris X-Nanterre, 59-
90 tr. (hai sơ đồ).

- 2000 cộng tác với Jean Michaud “The Hmong of 
the South-East Asia Massif: Their Recent History 
of Migration” [Người Hmong ở vùng Đông Nam 
Á lục địa: Lịch sử di cư gần đây của họ], trong 
Grant Evans, Christopher Hutton & Khun Eng 
Kuah (chủ biên), Nơi Trung Quốc gặp Đông Nam 
Á. Biến đổi xã hội và văn hóa ở các vùng biên 
giới. Singapore - Bangkok, Institute of Southeast 
Asian Studies - White Lotus, 98-121.

- 2000 Việc dùng thuốc phiện ở người Hmong ở 
Đông Nam Á: Khoan dung và áp lực xã hội, trong 
Hubert Annie và Le Failler Philippe (chủ biên), 
Thuốc phiện. Các cây trồng dùng cho khoái lạc 
và khoản đãi ở châu Á. Paris, L’Harmattan, Tuyển 
tập “Recherches Asiatiques”, tr. 257 292.

- 2000 Di cư của người Hmong ở Đông Dương 
(1848-1900: Sự đa dạng của những áp lực, sự 
mới mẻ của các động cơ, Ultramarines (Tạp 
chí của Archives d’Outre-Mer và của l’Institut 
d’Histoire Comparée des Civilisations, Aix), 
tháng bảy N°20 (10 trang với bản đồ và ảnh chụp 
từ các lưu trữ).

- 1999 “Histoire de l’opium et de ses usages chez 
les Hmong d’Asie du Sud-Est” [Lịch sử của 
thuốc phiện và các cách sử dụng thuốc phiện ở 
người Hmong Đông Nam Á], Journal Asiatique, 
(Paris), 287 (2): 557-605. (một bản đồ).

- 1997 Christian Culas et Jean Michaud, Đóng 
góp để nghiên cứu về di cư của người Hmong 
(Miao) và lịch sử của họ, Bijdragen tot de Taal-, 
Land-, en Volkenkunde. (BKI, Leiden) (August) 
153 (II): 211-243.
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• Email: henrya@afd.fr 
• Học hàm và bằng cấp

- Trường Đại học Bách khoa, 1973
- Kỹ sư cầu đường, 1978

• Công tác hiện nay
- Giám đốc Chi nhánh Cơ quan Phát triển Pháp tại 

Hà Nội
- Nghiên cứu viên về lĩnh vực Quản trị và Doanh 

nghiệp (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc 
gia Pháp - CNRS)

• Tóm tắt các công trình nghiên cứu
- Trong thời gian 5 năm, bắt đầu từ năm 1981, giai 

đoạn đầu tiên được tiến hành với mục tiêu hoàn 
thiện các dịch vụ cơ bản tại các nước châu Phi 
cận sa mạc Sahara (cung cấp điện, nước,…). 
Trước việc các chương trình do các nhà tài trợ 
vốn thực hiện mang lại rất ít hiệu quả, công trình 
nghiên cứu đầu tiên nhằm tìm hiểu mối liên hệ 
giữa việc quản lý yếu kém với những giả thiết 
nêu ra liên quan đến các tổ chức.

- Từ thời điểm này, nghiên cứu được thực hiện 
trong khuôn khổ nhóm nghiên cứu về Quản trị 
và Doanh nghiệp (CNRS, Giáo sư Iribarne). Một 
giả thiết được đưa ra một cách khá phổ biến vào 
năm 1987 về mối liên hệ giữa các “giá trị văn 
hóa” và các lối ứng xử. Giả thiết này đã được 
bình luận rất kỹ càng. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy việc quản lý yếu kém không bắt nguồn từ 
các các ứng xử “không phù hợp về mặt văn hóa”. 
Như vậy, giả thiết về thuyết quyết định là không 
có căn cứ. Nguyên nhân sâu xa chính là sự bất 
cập giữa các công cụ quản lý được hình thành 
trên cơ sở giá trị văn hóa, xã hội của các “nước 
phía Bắc” với quan niệm của các nước tiếp nhận 
với lối sống cộng đồng. Công trình nghiên cứu 
về việc chơi họ tại châu Phi năm 1989 (“Chơi họ 
và ngân hàng tại Cameroun”) đã cho thấy tại các 
nước châu Phi có tồn tại các hình thức quản lý 
dựa vào chữ tín. Sau một thời gian ngắn, các quy 
trình quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước 
lớn ở khu vực này cũng đã có sự điều chỉnh. 

- Trong thời gian từ năm 1991 đến 2002, các công 
trình nghiên cứu này một mặt đã giúp tiến hành 
các nghiên cứu tình huống về phương thức quản 
lý hiệu quả áp dụng trong bối cảnh của châu Phi. 
Mặt khác, các nghiên cứu cũng cho thấy hiệu quả 
trong quản lý bắt nguồn từ việc đã biết thích nghi 
với “cách thức mà các tác nhân tiến hành công 
việc”. Các nghiên cứu này đã mở rộng pham vị 
nghiên cứu tại các quốc gia khác (Mauritanie, Bờ 
biển Ngà, Gabon, Maroc, Liban…) và lĩnh vực 
quản lý (doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng dự 
án, doanh nghiệp tư nhân...). Ngoài ra, về mặt lý 

luận, nghiên cứu cũng chỉ ra sự nhầm lẫn giữa 
nội hàm của khái niệm “văn hóa” trong môn 
xã hội học và các quan sát trên thực địa liên 
quan đến “những sự việc hiển nhiên dựa theo đó 
các tác nhân suy luận về quan hệ giữa cá nhân 
và tập thể”. Các kết quả nghiên cứu này được 
trình bày trong hai cuốn sách, cuốn thứ nhất 
được xuất bản vào năm 2000 (“Văn hóa và toàn 
cầu hóa, quản lý ra ngoài biên giới” liên quan 
đến nhiều quốc gia, chủ yếu là các nước phát 
triển), cuốn thứ hai được xuất bản vào năm 2003 
(“Thành công của thế giới thứ ba”) đề cập đến 
các nước đang phát triển. Ngoài ra, một cuốn 
sách sắp được xuất bản sẽ đề cập về mối liên 
hệ và sự phân biệt cần được nhấn mạnh trong 
việc phân tích các “nền văn hóa” và cấu trúc nội 
tại gắn với trường ý nghĩa hướng tới sự gắn kết 
trong cơ cấu tổ chức. Trên cơ sở giả thiết mới về 
“khung tham chiếu”, cần thiết phải nêu vấn đề về 
sự hiện đại hóa trong các nước đang phát triển.

- Một bộ phim của Ch. Lallier ra mắt vào năm 2002 
kể về sự thất bại – mang tính chất tạm thời- của 
dự án điện hóa tại Mali là một dịp thuận lợi để 
tiếp tục suy nghĩ và thảo luận về sự đan chéo 
các lô-gíc xã hội, kinh tế, văn hóa, chiến lược 
và thể chế trong việc hình thành các dịch vụ cơ 
bản. Việc kết hợp với các nghiên cứu viên (trên 
cơ sở phối hợp với Phòng thí nghiệm URBAMA, 
Đại học Tours) đã giúp làm sáng tỏ vấn đề thể 
chế hóa trong dịch vụ. Một nghiên cứu tương tự 
đã được thực hiện thông qua việc phân tích các 
hình ảnh quay phim về dự án cung cấp nước 
sạch ở Mali. 

- Đề tài nghiên cứu: xã hội học phát triển, quản lý 
các tổ chức, quản lý công trong lĩnh vực kinh tế, 
bối cảnh văn hóa. 

• Các ấn phẩm chính
Tác phẩm cùng xuất bản
- Văn hóa và toàn cầu hóa (Cultures et 

mondialisation), GS. Iribarne, A. Henry, J.P. 
Segal, S. Chevrier, T. Globokar, NXB Point Seuil, 
năm 2000. 

- Soạn thảo các quy trình trong doanh nghiệp 
(Rédiger les procédures de l’entreprise), A. 
Henry, I. Monkam-Daverat, NXB Organisation, 
tái bản lần thứ ba, năm 1997.

- Chơi họ và ngân hàng tại Cameroun ; nguyên tắc 
xã hội bạn bè (Tontines et banques au Cameroun; 
les principes de la société des amis). A Henry, 
G.H. Tchenté, Ph. Guillerme-Dieumegard, NXB 
Karthala, 1991

Alain HENRY
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Bài báo xuất bản bằng tiếng Anh
- “Revolution by procedures in Cameroon”, 

A. Henry, trong Sucessful Companies trong 
Developing World, Managing trong Synergy with 
Cultures, GS Iribarne, Tài liệu số 36, Cơ quan 
Phát triển Pháp, năm 2007. 

Các bài báo chính xuất bản bằng tiếng Pháp
 - “Lòng bao dung chưa đủ: Nioro du Sahel, 

nguyên nhân bất đồng” (La Générosité ne suffit 
pas: Nioro du Sahel, les raisons d’une discorde), 
A. Henry, trong Hỗ trợ phía Nam nhằm mục đích 
gì? (A quoi sert d’aider le Sud) (S. Michailof), 
NXB Economica, năm 2006. 

 - “Thu thuế tại châu Phi, các lô-gíc xã hội bị lãng 
quên” (Le recouvrement en Afrique, des logiques 
sociales oubliées), A. Henry, trong tạp chí Flux, 
số 56/57, 09/2004.

- “Tỉ lệ thu thuế, 98% (Taux de recouvrement, 
98 %), A. Henry, trong Các doanh nghiệp châu 
Phi (L’Afrique des entreprises), Bài viết của AFD, 
tuyển tập Documentation Française, năm1998.

 - “Các doanh nghiệp hiệu quả tại châu Phi, mô 
hình quản lý” (Des entreprises performantes 
en Afrique, modèle de gouvernance), A. Henry, 
Châu Phi ngày nay, số181, 1997. 

- “Có cần tiếp tục tìm hiểu về “tinh thần doanh 
nghiệp”? (Faut-il continuer à chercher “l’esprit 
d’entreprise” ?), trong Tổ chức kinh tế và văn 
hóa châu Phi (Organisations économiques et 
cultures africaines), I. P. Laleye, H. Panhuys, NXB 
L’Harmattan, năm 1996. 

 - “Tư nhân hóa, trò phù thủy mới của người da 
trắng?” (Les privatisations, nouvelle sorcellerie 
des Blancs?), A. Henry, Châu Phi ngày nay, 
số165, năm 1993. 

- “Khi nào các chuyên gia sẽ ra đi? (Quand donc 
les experts partiront-ils?), trong tập san các mỏ, 
sê-ri Quản lý và Hiểu biết, 06/1995.

- “Về một mô hình quản lý châu Phi” (Vers un 
modèle du management africain), A. Henry, 
Các nghiên cứu về châu Phi, 124, XXXI-4, năm 
1991.

- Liệu có thể vực dậy một doanh nghiệp bằng cách 
vâng lời tổ tiên? (Peut-on redresser une entreprise 
en respectant la parole des ancêtres ?), A. Henry, 
trong tập san các mỏ, sê-ri Quản lý và Hiểu biết, 
09/1988: 86-94.
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•  Email: thang_le@geobiz.com.vn 
•  Trình độ

- Cử nhân ngành Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh 
tế Quốc dân, Hà Nội

•  Quá trình công tác
- Từ: 1/ 2004. GeoBiz – CTCP Giải Pháp CNTT Địa 

Lý. Trưởng phòng IT & Kỹ thuật và giải pháp
- Từ 1/2001 đến: 12/ 2003. Công ty TNHH nghiên 

cứu Đông Nam Á (IRL) – Trưởng phòng công 
nghệ thông tin va kỹ thuật

- Từ: 5/1997 đến: 12/2000. BDT & Associates, Hà 
Nội, Việt Nam – Trưởng phòng kỹ thuật GIS 

- Từ: 8/1995 đến: 5/1997. Công ty TNHH ADC. 
Trưởng phòng GIS 

•  Chi tiết mô tả công việc
 2002 – 2005 RT2 WIDE AREA NETWORK (WAN) 

FOR PROJECT PDOTs
- Vị trí: Trưởng dự án, hỗ trợ về IT
- Nội dung chính của dự án: Thiết lập và bảo 

dưỡng hệ thống IT và GIS cho dự án RT2 
- Các công việc đã thực hiện: thiết kế hệ thống, 

lắp và cài đặt phần mềm và phần cứng, xây 
dựng cơ sở dữ liệu bản đồ trên máy chủ dùng 
cho các tỉnh, đào tạo và hỗ trợ nhân viên RT2 
trong việc xây dựng và duy trì hệ thống

- Xây dựng mạng LAN RT2, xây dựng cơ sở dữ 
liệu bản đồ, xây dựng RT2 WAN site, đưa bản đồ 
vào WAN site, hỗ trợ về IT, Thiết kế và thiết lập 
giao diện máy chủ VRA RoadNAM, đào tạo nhân 
viên dự án RT2 và người sử dụng hệ thống theo 
yêu cầu

2004 COMVIK INT’L
- Vị trí: Tư vấn GIS
- Nội dung chính của dự án: Triển khai ứng dụng 

Mapping Server trong hoạch định chiến thuật, 
chiến lược;

- Các công việc đã thực hiện: thiết kế hệ thống, 
giám sát tiến trình thực thi dự án

- Triển khai ứng dụng Map Server Application 
(MOBImapper) trong hoạch định chiến thuật và 
chiến lược.

2004 Công ty môi trường đô thị Buôn Ma Thuột
- Vị trí: Tư vấn GIS
- Nội dung chính của dự án: Duy trì tích hợp hệ 

thống quản lý trong quản lý nước thải ở BMT
- Các công việc đã thực hiện: thiết kế hệ thống, 

giám sát tiến trình dự án, đào tạo và hỗ trợ khách 
hàng.

- Duy trì tích hợp hệ thống quản lý trong quản lý 
nước thải ở BMT

LÊ Thắng
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•  Email: ludovic.lebart@telecom-paristech.fr
•  Học hàm và bằng cấp 

- Tiến sĩ Toán học cấp Nhà nước (1976, Trường Đại 
học Pierre et Marie Curie, Paris), Tiến sĩ Thống 
kê (1966). Kỹ sư mỏ (1964)

•  Quá trình công tác
- Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm nghiên 

cứu khoa học quốc gia-CNRS làm việc tại Khoa 
khoa học kinh tế và xã hội của Trường đại học sư 
phạm viễn thông - ENST. Phòng thí nghiệm trực 
thuộc: UMR 5141, Phòng thí nghiệm Xử lý và 
Thông báo thông tin (LTCI), STIC; ENST, 46 phố 
Barrault, 75013, Paris

- 1984-1988: Giám đốc CNRS và Giám đốc khoa 
học của Trung tâm nghiên cứu phục vụ Quan sát 
và Đánh giá điều kiện sống- CREDOC

- 1978-1984: Phó Giám đốc CREDOC 
•  Tóm tắt các công trình nghiên cứu

  Ngay từ đầu, các công trình nghiên cứu tập 
trung vào việc thu thập, đánh giá chất lượng, xử 
lý và khai thác thống kê các thông tin kinh tế xã 
hội cơ bản. Sau khi thành lập, rồi điều hành “Hệ 
thống điều tra điều kiện sống và mong muốn 
của người dân Pháp” tại CREDOC (từ năm 1978 
đến năm 1988), các công trình nghiên cứu đã 
tập trung mở rộng các tập thông tin kinh tế xã hội 
cơ bản này sang các biến số về thái độ và quan 
điểm của người dân trong đó có chỉ ra giá trị thực 
tiễn cũng như những hạn chế của các biến số 
này, và đặc biệt sang cả những lời giải đáp cho 
các câu hỏi mở mà để có được chúng, tác giả đã 
phải xây dựng một phương pháp đặc biệt.

  Các đóng góp của ông cho nghiên cứu được 
thể hiện qua 11 tác phẩm được xuất bản trong 
khoảng thời gian từ năm 1971 đến năm 2003 
(chủ yếu là bằng tiếng Anh và tiếng Pháp), cùng 
với các tác phẩm dịch hoặc chuyển thể sang 
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Nhật) và 
một số phần mềm (ban đầu là SPAD và hiện tại 
là DTM)

  Một mặt, các nghiên cứu này đã xây dựng và 
phát triển những kỹ thuật phân tích thống kê, 
hiển thị dữ liệu, hợp thức hóa, kiểm tra tính liên 
kết, thử nghiệm các giả thuyết trong hoàn cảnh 
đa dạng và khác biệt. Mặt khác, các nghiên cứu 
này cũng phát triển các phần mềm xử lý các dữ 
liệu điều tra và “Text Mining”. Hiện nay, các phần 
mềm này đã được cài đặt trong hàng trăm cơ 
sở đại học. Các công trình nghiên cứu này xoay 
quanh 4 chủ đề:

1) Chất lượng thông tin kinh tế xã hội; các kỹ thuật 
điều tra; hỗ trợ của yếu tố đa phương diện trong 
kiểm soát chất lượng và tính thống nhất của các 
phương pháp sử dụng và các tập thông tin

2) Xử lý về mặt thống kê các dữ liệu dạng văn bản; 
khai thác các câu hỏi mở trong các cuộc điều tra; 
phân tích văn bản (Text Mining, Web Mining). 

3) Các vấn đề suy diễn tính hợp thức của thông tin 
(ý nghĩa thống kê, mức độ quan trọng, tính ổn 
định của kết quả: suy diễn theo phương pháp 
cổ điển, kỹ thuật tái lựa chọn mẫu thống kê, 
bootstrap và phê chuẩn theo bảng chéo). 

4) Xem xét các cấu trúc tiền nghiệm trong các 
phân tích thăm dò (các dữ liệu ngang, dọc và tự 
tìm hiểu nguồn gốc chất lượng thông tin không 
thông qua các phương tiện truyền thông) và các 
cấu trúc hậu nghiệm vốn là kết quả của những 
kiến thức đã được tích lũy về chính những dữ 
liệu đó. 

•  Các tác phẩm - các công trình nghiên cứu chung 
- các bài viết được xuất bản trên các số tạp chí 
đặc biệt (từ năm 1992)
Các công trình 
- Statistique Exploratoire Multidimensionnelle, 

(L.Lebart, , M. Piron, A. Morineau) Dunod, Paris, 
2006, (quatrième édition entièrement refondue). 
480p.

-  La Sémiométrie (L. Lebart, M. Piron, Jean-
François Steiner), Dunod, Paris, 2003.

-  Bases de Données et Statistique (A. Morin, P. 
Bosc, G. Hebrail, L. Lebart) Dunod, Paris, 2002.

-  Analisis Estadistico de Textos. (L. Lebart, A. 
Salem, M. Becue), Milenio Editorial, Lleida 
(Espagne) (Version espagnole refondue de 
l’ouvrage “Exploring Textual Data”), 2001.

-  Exploring Textual Data (L.Lebart, A. Salem, L. 
Berry), Kluwer Academic Publisher, Boston. 
(1998). 

-  Statistique Textuelle, (L.Lebart, A. Salem), 
Dunod, Paris, 1994, 344p. 

- Multivariate Descriptive Statistical Analysis, 
(L.Lebart, A.Morineau et K.Warwick). John Wiley 
and sons, New-York, 1984, 232p. (Traduction 
japonaise: JUSE Publishing Co, Tokyo, 1994, 
352p).

Tham gia vào các công trình nghiên cứu
-  Enquêtes, Modèles et Applications (sous la 

Direction de J.J. Droesbeke et L. Lebart), Dunod, 
Paris, 2001, 578p.

-  Traitements Statistiques des Enquêtes 
(D. Grangé, L. Lebart, ed.) Dunod, 1993.

-  La Qualité de l’Information dans les Enquêtes 
(L. Lebart, ed.) Dunod, Paris, 1992.

Ludovic LEBART
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Một số chương trong các công trình tập thể
-  Multiple Correspondence Analysis, (M. Greencre 

et J. Blasius, eds). Chapter: Validation Techniques 
in Multiple Correspondence Analysis. Springer, 
Publication prévue fin 2005.

-  Echantillonnage et Méthodes d’Enquêtes, (P. 
Ardilly, Ed) Dunod, 2004, Chapitre: Méthode de 
Collecte et Nouvelles Technologie. pp 249-259.

-  Text Mining and its Application, sous la Direction 
de Spiros Sirmakessis, (Validation technique in 
Text Mining, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg, 
pp 169-178, 2004.

-  Analyse des données , sous la direction de 
G. Govaert, Hermes, 2003, Série “ Traitement 
du signal et de l’image ”. chap 5, Analyse des 
données textuelles, pp 151-168.

-  Traitements des Fichiers d’Enquêtes, sous la 
direction de Michel Lejeune. Chapitre 1: Introduction 
aux prétraitements des fichiers d’enquêtes: 
redressements, données manquantes, fusions, 
injections, (2002), PUG, Grenoble.

-  Handbook of Natural Language Processing, 
(chapter 20: Computing Similarities, co-author: 
M.Rajman), (Dale, Moisl, Somers; eds), Marcel 
Dekker, New York, 2000, p 447-505.

-  L’analyse des correspondances et les techniques 
connexes, Editeurs: J. Moreau, P-A. Doudin, 
P.Cazes, (chapitre 3: Analyses statistiques de 
questions ouvertes, co-auteur: M. Becue). 
Collection “Mathématiques et Applications”, 
Springer, Berlin, 2000. 

-  Visualization of Categorical Data, (M. Greenacre 
and J. Blasius, eds), (Chapter 11: Visualization of 
textual data). Academic Press, London, 1998. 

-  International Comparison of Dietary Cultures 
(Hiroshi Akuto (Ed.).) (Chapitre 14: A Typology of 
Dietary Preferences, An Application of Computer 
Content Analysis ) (1992)

 (in Japanese), Nihon Keizai Shimbun, Tokyo.
-  Correspondence Analysis in the Social Sciences, 

(edited by J. Blasius (Zentralarchiv für Empirische 
Sozialforschung), M. Greenacre (University 
of South Africa) and W.Kritstof (University of 
Hamburg), (Chapter 8: Complementary Use 
of Correspondence Analysis and Clustering), 
Academic Press, 1992.
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•  Email: pvchanoi@vnn.vn; pvchanoi@yahoo.ca; 
cu.phamvan@gmail.com

•  Học hàm và bằng cấp
- Cao học (DESS) về viễn thám và GIS, GDTA, Đại 

học Paris VI, 1989
- Tốt nghiệp Tiến sỹ về Địa lý, Viện Khoa học 

Công nghệ Việt Nam 1990
- Thực tập sau đại học tạo Đại học Sherbrooke, 

Québec, Canada.
- Trên tiến sĩ: 1991-1992 tại CARTEL, Đại học 

Sherbrooke, Québec, Canada.
•  Quá trình công tác

- Nghiên cứu viên Viện Đại chất 1974-1991
- Giám đốc Trung tâm viễn thám và geomatic 

VTGEO 1991-2005
- Giáo sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Hà Nội, 2005
•  Tóm tắt các công trình nghiên cứu - quá trình 

công tác
- Từ tháng 7/2006: Công tác tại khoa Địa lý, Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
- 1974 đến 6/2006: Giám đốc Trung tâm viễn thám 

và geomatic VTGEO, Viện địa chất, Viện khoa 
học công nghệ Việt Nam

- Giáo sư và cán bộ nghiên cứu kiêm nhiệm của 
Trường đại học Sherbrooke từ 1997 đến nay

- Giáo sư cộng tác của Trường tổng hợp Toulouse, 
Cộng hoà Pháp từ 2003 đến nay

- Giảng viên kiêm nhiệm của khoa địa lý, Trường 
địa học khoa học tự nhiên Hà Nội từ năm 2000 
đến 6/2005.

- Ủy viên Hội đồng tư vấn khoa học của Hiệp hội 
các đại học Pháp ngữ AUF từ 1997

- Hội viên Hội địa vật lý Hoa kỳ AGU từ 1998
- Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Địa tin học quốc 

tế (International Geoinformatics Journal) từ năm 
2003

- Tham gia hướng dẫn thực tập khoa học, luận 
văn, luận án và Hội đồng chấm luận án cho 
sinh viên các trường đại học Bordeaux III, Pháp, 
Sherbrooke, Canada, Học viện công nghệ châu 
Á AIT

•  Các chuơng trình, đề tài, dự án đã tham gia hoặc 
chủ trì
- 1989-1991: Chủ trì dự án nghiên cứu của 

AUPELFF-UREF (nay là AUF): Mô hình hóa quá 
trình xói mòn ở vùng đồi phía Tây Hà Nội

- 1993-1997: Chủ trì dự án hợp tác với Đại học 
Sherbrooke, Canada: Hệ thông tin đồng bằng 
sông Hồng.

- 1993-1996: Chủ trì dự án hợp tác với CNRS Pháp 
và Đại học Bordeaux III: Atlas đô thị hóa ven đô 
Hà Nội.

- 1999-2001: Chủ trì dự án hợp tác với Tập đoàn 
Radarsat Canada: Sử dụng Radar để theo dõi 
lúa đồng bằng sông Cửu Long.

- 2000-2001. Chủ trì dự án hợp tác với Trung tâm 
nghiên cứu thực vật toàn cầu của Cộng đồng 
châu Âu: Xây dựng hệ thống theo dõi cháy rừng 
Đông Nam Á.

- 2000-2002: Chủ trì đề tài cấp Liên hiệp các Hội 
khoa học kỹ thuật Việt Nam: Sử dụng vệ tinh 
NOAA để theo dõi cháy rừng tại Việt Nam.

- Chủ trì đề tài hợp tác với Trung tâm phân tích dữ 
liệu viễn thám ERSDAC của Nhật Bản: Ứng dụng 
dữ liệu ASTER trong theo dõi biến động đô thị 
Hà Nội

- 2000-2004: Điều phối viên dự án hợp tác với Đại 
học Sherbrooke Canada: Tăng cường năng lực 
ứng dụng geomatic trong địa lý môi trường và 
y tế.

- Chủ trì dự án hợp tác với AUF: Ứng dụng viễn 
thám độ phân giải cao trong theo dõi biến động 
đô thị ven đô Hà Nội.

- 2003-2006: Thành viên Ban chủ nhiệm Chương 
trình nghiên cứu của Chính phủ Liên bang 
Canada: “Chuyển đổi nông nghiệp ở Đông Nam 
Á” và là Điều phối viên phụ trách mảng Việt Nam 
từ 2004 đến nay

•  Các tác phẩm - các công trình nghiên cứu 
chung - các bài viết được xuất bản trên các số 
tạp chí đặc biệt (từ năm 1992)
-  Pham Van Cu. Geomatic Technology and 

potential applications in Flood Monitoring and 
Flood impact evaluation and setting up an 
Operational System in Vietnam. International 
WorkshopEcosystem & Flood Hanoi, Co-
organizer EU and CNRS France, CNST Vietnam. 
June 2000.

-  Pham Van Cu, 2001. Real need in SAR 
application in Vietnam. Symposium on Remote 
Sensing Applications in Low Makeng Countries 
Khonkean Thailand 12-15 Nov. 2001

-  Ferdinand Bonn, Mahmod Sahebi, Joel Angles, 
Laurie St-Onge, Eric Arsenault, Pham Van Cu, 
Judith Coulombe-Simoneau, Jill Smyth, 2002. 
Spaceborne observation of catchment surface 
changing conditions generating excess runoff, 
erosion and flood risk downstream. International 
Soil Conservation Oraganization ISCO Conference. 
Beijing, China. 25 May-1 June 2002. 

-  Claudia Zingerli, Jean-Christophe Castella, Pham 
Hung Manh, Pham Van Cu. 2002. Contesting 
Policies: Rural Development versus Biodiversity 
Conservation in the Ba Be National Park Area. 

PHẠM Văn Cự
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Pp. 249-274. In Doi Moi in Mountainous Region in 
Vietnam. Agriculture Publishing House. Hanoi

-  Pham Van Cu, Tran Quoc Cuong, Le Xuan 
Thuyen, Nguyen Viet Phuong, Tran Thi Van, 
Le Thanh Hoa, Jamie Gairns, Kevin Jones, Jeff 
Huley. Rice Mapping by SAR in the Service of 
Land Resources exploitation in Mekong Delta. 
Regional Conference Digital GMS, Bangkok 26-
28th February 2003

-  Pham Van Cu, Einar Lieng, Le Thanh Hoa, 
Hoang Kim Huong and Nguyen Phi Hung, 
Hiroshi Watanabe. 2003. Evaluation of ASTER 
Data Use in Land Use Study in the Mekong delta. 
Artcile acceted for 25th Canadian Symposium of 
Remote Sensing 17th-18th Oct. 2003

-  Bonn.F, Benie. G.B. Cu P.V. and My N.Q. 2002. 
Remote Sensing and Capaccity Building in 
Vietnam with the support of Canadian European 
and Froncophone Partnership. Proceedings of 
the Second Workshop of the EARSeL Special 
Interest Group on Remote Sensing for Developing 
Countries. University of Bonn-Germany, Sep. 18-
20, 2002

-  Pham Van Cu, Judith Coulombe-Simoneau, 
Jill Smyth. 2002. Spaceborne observation of 
catchment surface changing conditions generating 
excess runoff, erosion and flood risk downstream. 

12th International Conservation Organization 
Conference. May 26-31. Beijing China.

-  Pham Van Cu, Hoang Kim Huong, Chu Xuan 
Huy, Ha Xuan Thu, Tran Trong Hieu. 2005. 
Observation et analyse saptiale au service 
d’aide de décision dans l’aménagement urbain 
de Hanoi. Deuxième Congrès de l’Association 
québecoise de télédétection. 1-12 mai, 2005. 
Chicoutimi. Québec Canada.

-  Pham Van Cu, Hoang Kim Huong, Benie 
G.B, Yergeau m. 2005. Change Detection by 
Contextual Classification Method; Application 
for Peri-urban Zone of Hanoi, Vietnam. Asian 
Conference of Remote Sensing. Hanoi. 4-11 
Nov. 2005.

-  Pham Van Cu, Chu Xuan Huy. 2005. Multi-
variable Analysis Applied to Evaluate the Primary 
Health Care Service Repartition in Hanoi City. 
Asian Conference of Remote Sensing. Hanoi. 
4-11 Nov. 2005.

-  Pham Van Cu, Beland M. Kalifa Goita, Ferdinand 
Bonn. Accepted for publication in 2006 in the 
Journal ABIO. Monitoring shrimp aquaculture 
expansion and evaluation land suitability for site 
selection using remote sensing and GIS. A case 
study in Northern Vietnam.
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•  Email: Marie.Piron@bondy.ird.fr
•  Học hàm và bằng cấp 

- Tiến sĩ Toán (1990, Trường Đại học Paris VI)
- Thạc sĩ Địa lý (1983, Trường Đại học Paris VII)

•  Công tác hiện nay
- Phụ trách nghiên cứu tại Viện nghiên cứu phát 

triển - IRD – UR029 (Môi trường đô thị)
•  Tóm tắt các công trình nghiên cứu
 Các công trình nghiên cứu của tôi được thực hiện 

trên hai nội dung: một mặt, nghiên cứu các mô 
hình và phương pháp liên quan đến biến động 
tại các đô thị và mặt khác là cách thức thu thập 
thông tin khoa học xã hội. Các công trình này 
có mong muốn đáp ứng được các mục tiêu vừa 
mang tính chuyên đề như nâng cao hiểu biết về 
ảnh hưởng của những biến động này đối với sự 
hình thành của các tổ chức xã hội-không gian đô 
thị mới, vừa mang tính phương pháp luận như việc 
phối hợp nhiều mức độ quan sát khác nhau (các 
hộ gia đình, khu nhà ở, môi trường đô thị) và trên 
các cấp độ khác nhau - vi mô (hộ gia đình, khu 
nhà ở), trung bình (các nhóm xã hội, các loại nhà 
ở) và vĩ mô (các thành phố) từ phương pháp tiếp 
cận mang tính chất thăm dò và đa phương diện. 
Trọng tâm của các công trình nghiên cứu này là 
các vấn đề phương pháp liên quan đến phân tích 
sự thay đổi của các cấu trúc xã hội-không gian và 
các phương pháp đa mức độ và đa phương hướng 
vốn thường được đề cập nhiều lần cả trong nghiên 
cứu thống kê và xây dựng mô hình động cũng như 
trong nghiên cứu đô thị và trong nhiều lĩnh vực 
khác. Cấu trúc của các công trình này dựa trên 
ba trục nghiên cứu có quan hệ mật thiết với nhau 
sau đây:
1.  sự thay đổi của các cấu trúc xã hội và tình hình 

sắp xếp lại thành phần dân cư đô thị tại các 
thành phố phương Nam: Đó là tiến hành phân 
tích trong không gian và thời gian tổ chức xã 
hội không gian của các thành phố lớn các nước 
phương Nam (áp dụng đối với các thành phố ở 
châu Mỹ La tinh và khu vực Maghreb) từ những 
dữ liệu về thuế, bầu cử và từ đó khuyến khích 
một cách nhìn tổng thể và tập trung (trên các 
khu vực và các nhóm xã hội cụ thể) về sự phát 
triển của tình hình dân cư, các bộ phận xã hội tại 
các không gian đô thị và tình hình bất bình đẳng 
về đất đai lãnh thổ. 

2.  xây dựng mô hình về mối quan hệ tương tác 
giữa những biến động về nhà ở và tình hình sắp 
xếp lại thành phần dân cư đô thị: đó là việc mô 
hình hóa và mô phỏng các biến động về nhà ở 
và ảnh hưởng của những biến động này đối với 

những chuyển hóa trong xã hội và không gian tại 
Bogota (Colombie). Việc kết hợp giữa xây dựng 
mô hình động và thống kê thăm dò cho phép có 
được một quan điểm dung hòa giữa cách tiếp 
cận riêng lẻ và cách tiếp cận tập hợp thường vẫn 
được áp dụng trong việc xây dựng các mô hình 
đô thị động. 

3.  huy động và khai thác thông tin: trong bối cảnh 
kinh tế xã hội hiện nay, đó là việc huy động, khai 
thác và xác nhận một loại thông tin khó tiếp cận 
cho đến các cấu trúc thông tin ngày càng phức 
tạp (các mạng lưới, các quỹ đạo thông tin) đồng 
thời vẫn ưu tiên khai thác các dữ liệu sẵn có. Điều 
này cũng cho phép nắm bắt được công tác xử 
lý thống kê các tập dữ liệu mỗi ngày một nhiều 
hơn, đa dạng hơn, có thể được cấu trúc khoa 
học hoặc không mấy khoa học và cùng với đó 
là vấn đề về các dữ liệu mang tính chất diễn tiến 
và được phân bổ theo không gian.

•  Các tác phẩm - các công trình nghiên cứu 
chung - các bài viết được xuất bản trên các số 
tạp chí đặc biệt
Các tác phẩm
- Lebart L., Piron M., A. Morineau, (2006), 

Statistique exploratoire multidimensionnelle : 
Visualisation et inférence en fouilles de données. 
Paris, éd. Dunod, 480p. 

- Lebart L., Piron M.,  J.-F. Steiner, (2003), La 
Sémiométrie : Essai de statistique structurale, 
éditions Dunod, 228p.

- Piron M., (1992), Analyse statistique d’un système 
d’échelles, éd. Orstom, Réseau A.D.O.C., 
document de travail n°4, 211p.

Các chương trong các tác phẩm
- Gil Quijano J., Piron M., Drogoul A. 2007 

« Mechanisms of automated formation and 
evolution of social-groups: A multi-agent system 
to model the intra-urban mobilities of Bogotá city ». 
In B. Edmonds, C. Hernandez, K. Troitzsch (eds.) 
Social Simulation : Technologies, Advances and 
New Discoveries. European Social Simulation 
Association; Idea Group Inc. USA. 

- Mathian H., Piron M. 2007. “Geographical Scales 
and Multidimensional Statistical Methods”; in 
Models in Spatial Analysis (ed. sc.) L.Sanders, 
Iste Publishing Company

- Treuil JP, Mullon C., Perrier E., Piron M. 2007. 
“ Multi-agent Simulations of Spatial Dynamics “, 
in Models in Spatial Analysis (ed. sc.) L.Sanders, 
Iste Publishing Company
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•  Học hàm và bằng cấp

- Tiến sĩ về Khoa học Kinh tế, Trường cao học về 
khoa học xã hội, Paris (EHESS). Chuyên ngành: 
Phân tích và Chính sách kinh tế. Xếp loại xuất 
sắc và được Hội đồng xét duyệt đánh giá cao.

- Bằng Kỹ sư thống kê kinh tế, của ENSAE-CESD, 
Paris (Trường thống kê và quản lý kinh tế quốc 
gia - Trung tâm châu Âu đào tạo cán bộ thống 
kê kinh tế cho các nước đang phát triển), Đỗ đầu 
niên khoá 1991

•  Công tác hiện nay
• Phụ trách Nghiên cứu cấp I, Viện nghiên cứu 

phát triển (IRD), Đơn vị nghiên cứu DIAL (Phát 
triển, Thể chế và Phân tích dài hạn)

• Được điều động công tác tại Tổng cục Thống 
kế- Việt Nam (GSO), từ tháng 7 năm 2006. Phụ 
trách triển khai chương trình nghiên cứu của 
DIAL tại Việt Nam

•  Tóm tắt các công trình nghiên cứu
 Các công trình nghiên cứu hiện nay của tôi chủ yếu 

tập trung vào các nội dung: mối liên hệ giữa chất 
lượng và điều kiện sống của các hộ gia đình, tình 
trạng bất bình đẳng và hoạt động quản lý công; mức 
độ hài lòng về công việc; tham nhũng và nghèo đói 
cũng như việc đánh giá tác động của các chính 
sách công. Các nghiên cứu về Việt Nam nằm trong 
khuôn khổ chương trình nghiên cứu “thách thức và 
ràng buộc của quá trình chuyển đổi kinh tế bắt đầu 
từ thời kỳ Đổi mới”. Các nghiên cứu này được tiến 
hành theo ba trục có tác động bổ sung lẫn nhau:
1- vai trò của lĩnh vực phi chính thức đối với thị 

trường lao động và tác động của lĩnh vực này đối 
với điều kiện sống của các hộ gia đình. Trên cơ 
sở phân tích những đặc điểm của lĩnh vực này, 
câu hỏi đặt ra là trong chừng mực nào lĩnh vực 
phi chính thức có thể góp phần cải thiện mức 
sống và giảm tình trạng bất bình đẳng? Đâu là 
những điểm đặc thù của lĩnh vực phi chính thức 
cần được tính đến trong các chính sách công?

2-  theo dõi và đánh giá tác động của các chính 
sách công, đặc biệt về phương diện phân phối. 
Một mặt, cần phân tích ảnh hưởng của việc mở 
cửa trong lĩnh vực thương mại của Việt Nam, 
nhất là hậu quả về mặt xã hội của việc Việt Nam 
gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (áp dụng 
phương pháp tiếp cận hiện tại phối hợp với 
các mô hình vi mô - vĩ mô). Mặt khác, mục tiêu 
nghiên cứu là đánh giá hiệu quả của các chính 
sách xóa đói giảm nghèo đang được triển khai 
tại các khu vực miền núi nơi có các dân tộc thiểu 
số sinh sống (đánh giá sau: phân tích quan hệ 
nhân quả, các phương pháp đặc biệt để đánh 
giá tác động); 

3-  vai trò và hiệu quả hoạt động của các thể chế trong 
quá trình chuyển đổi. Thăm dò mối quan hệ giữa 
quản lý công (vai trò và phương thức hoạt động của 
các thể chế nhà nước), hệ thống các giá trị xã hội, 
sự năng động về kinh tế và những điều kiện sống 
của người dân. Ngoài ra, tôi cũng sẽ phân tích các 
phương diện khác nhau của tình trạng nghèo đói 
(chất lượng cuộc sống theo đánh giá chủ quan, 
điều kiện làm việc, sự tham gia và không được 
tham gia vào đời sống xã hội, điều kiện tiếp cận với 
các dịch vụ công).

•  Các tác phẩm chính
- Cling J.-P., Lagrée S., Razafindrakoto M., et 

Roubaud F. eds, Le Vietnam dans l’OMC, 
Occasional Paper N°7, IRASEC-IRD, Bangkok 
et Hanoï, Janvier 2009 (version en vietnamien 
à paraître aux Editions Chinh Tri Quoc Gia, 
Hanoi).

- Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. 
(2007), « The determinants of subjective poverty: 
A comparative analysis in Madagascar and 
Peru », in Klasen S. (ed.), Poverty, Inequality and 
Policy in Latin America, CESifo Series, Harvard, 
MIT Press (à paraître). 

- Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. 
(2007), « Governance, Democracy and Poverty 
Reduction: Lessons drawn from household 
surveys in sub-Saharan Africa and Latin 
America », International Statistical Review, 75(1). 
pp.70-95.

- Razafindrakoto M., Roubaud F., Wantchékon L. 
(éditeurs scientifiques) (2006), Gouvernance, 
démocratie et opinion publique en Afrique, 
Afrique Contemporaine n° 220, numéro spécial, 
2006/4.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2006), « Les 
déterminants du bien-être individuel en Afrique 
francophone : le poids des institutions », Afrique 
Contemporaine N°220. pp.191-223.

- Cling J.-P., De Vreyer Ph., Razafindrakoto M., 
Roubaud F. (2006), « L’impact de la croissance 
économique et des inégalités sur la pauvreté », 
in Decaluwe B., Mourji F., Plane P. (eds.), 
Le développement face à la pauvreté, AUF/
Economica/CRDI, Paris, chapitre I, pp.25-47.

- Cling J.-P., Cogneau D., Loup J., Naudet J.-
D., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2006), 
« Development, a question of opportunity? 
A critique of the 2006 World Development Report: 
Equity and Development », Development Policy 
Review, 24(4), pp. 455-476.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), 
« Export Processing Zones in Madagascar: 

Mireille RAZAFINDRAKOTO



374 Khóa học Tam Đảo 2008

a Success Story under Threat? », World 
development, Vol. 33, n°5, pp.785-803.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), « Les 
multiples facettes de la pauvreté dans un 
pays en développement : le cas de la capitale 
malgache », Economie et Statistique, n° 383-
384-385, pp.131-155.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), « How far 
can we trust the experts’ opinion on corruption? 
An experiment based on surveys in francophone 
Africa », Transparency International, Pluto Press, 
London / Ann Arbor, pp. 292-295. (Extrait du 
Document de travail « Peut-on se fier aux bases 
de données internationales sur la corruption ? 
Une confrontation entre enquêtes-experts et 
enquêtes-ménages en Afrique subsaharienne ». 
DIAL, DT2006/17, Paris.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), 
« Les pauvres, la démocratie et le marché à 
Madagascar : une analyse à partir de trois séries 
d’enquêtes auprès de la population malgache », 
Revue d’économie du développement 1/2005, 
pp.56-89.

- Cling J.-P., De Vreyer P., Razafindrakoto M., 
Roubaud F. (2004), « La croissance ne suffit pas 
pour réduire la pauvreté ; le rôle des inégalités », 
Revue Française d’Economie, n° 3, volume XVIII, 
janvier, pp. 187-237. 

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2004), 
“New Poverty Reduction Strategies: Old Wine in 
New Bottles?”, B. Tungodden, N. tern, I. Kolstad. 
Toward Pro-Poor Policies - Aid, Institutions and 
Globalization,World Bank/Oxford University 
Press, New York. 

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2004), « Daily 
corruption in French speaking African countries », 
Global Corruption Report 2004, Transparency 
International, pp. 346-348.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (eds) 
(2003), The new international poverty reduction 
strategies: old wine in new bottles? Londres/New 
York, Routledge.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2003), « Statistics 
at the service of the democratic debate in 
Africa: The example of the MADIO project in 
Madagascar », InterStat n°26, EUROSTAT, DFID, 
INSEE, pp. 33-50.

- Cling J.P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (dir.) 
(2002), Les nouvelles stratégies internationales 
de lutte contre la pauvreté, Paris, Economica.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2002), 
“ La Banque mondiale et la pauvreté : tout 
changer pour que tout reste pareil ? ”, Politique 
Africaine n° 87, Karthala, Paris, septembre, 
pp. 64-74.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. 
(2002), “ Processus participatifs et lutte contre 
la pauvreté: de nouvelles relations entre les 
acteurs ? ”, L’Economie Politique n° 16, 4ème 
trimestre, pp. 32-54.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2002): « Les 
dispositifs existants de suivi de la pauvreté : 
les faiblesses des enquêtes classiques auprès 
des ménages », in Cling J.P., Razafindrakoto 
M., Roubaud F. (eds), Les nouvelles stratégies 
internationales de lutte contre la pauvreté, Paris, 
Economica, Chapitre XI, pp. 313-338.

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2002), « Do 
they think differently? The Voice of The Poor 
through quantitative survey », in Cling J.-P., 
Razafindrakoto, Roubaud F., op. cit., pp. 126-
147.

- Razafindrakoto, M. (2001), “Un dispositif 
pérenne de suivi macro-économique : le cadre 
d’utilisation du modèle Prestomad”, STATECO, 
2001. 

- Razafindrakoto M., Roubaud F. (2001), « Vingt 
ans de réformes de la fonction publique à 
Madagascar », Autrepart n° 20, pp. 43-60.

- Razafindrakoto, M., Roubaud F. (2000) : 
« La dynamique du marché du travail dans 
l’agglomération d’Antananarivo entre 1995 
et 1999 : La croissance macro-économique 
profite-t-elle aux ménages », Revue Economie 
de Madagascar n°4, juin, pp 103-130.
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- 1991: Tiến sĩ kinh tế. Trường Đại học Paris XI-
Nanterre. Xếp loại xuất sắc và được Hội đồng xét 
duyệt đánh giá cao, đăng ký giải thưởng cho đề 
tài xuất sắc và được tài trợ xuất bản

- 1986: Bằng cử nhân về thống kê kinh tế, Trường 
Thống kê và Quản lý kinh tế quốc gia (ENSAE), 
Paris

• Công tác hiện nay
- Giám đốc nghiên cứu, Viện nghiên cứu phát 

triển (IRD), Đơn vị nghiên cứu DIAL (Phát triển, 
Thể chế và Phân tích dài hạn)

- Được điều động công tác tại Tổng cục thống 
kê, Việt Nam (OGS-ISS), từ tháng 9 năm 2006 
(Chương trình nghiên cứu về chuyển đổi kinh tế 
xã hội tại Việt Nam).

• Tóm tắt các công trình nghiên cứu
 Với tư cách là nhà nghiên cứu kinh tế phát triển, các 

công trình của tôi được thực hiện theo hai hướng 
nghiên cứu sau:

 Về thống kê: phương pháp điều tra, xử lý dữ liệu 
-  Phát triển phương pháp điều tra hỗn hợp (hộ gia 

đình/doanh nghiệp) và thiết kế các cuộc điều tra 
1-2-3 để đánh giá thống kê và phân tích lĩnh vực 
phi chính quy (thực hiện tại châu Phi, Mỹ La tinh 
và châu Á).

-  Phát triển các mô đun “Các phương diện 
khác nhau của nghèo đói”, “Quản lý công” và 
“Dân chủ” (thực hiện tại châu Phi và châu Mỹ 
La tinh). 

-  Hỗ trợ các viện thống kê quốc gia trong việc xây 
dựng và phân tích các kết quả điều tra.

 Về kinh tế: 
-  Hoạt động của thị trường lao động, lĩnh vực phi 

chính thức, các biến động đô thị và tác động đối 
với điều kiện sống. 

-  Các mối liên hệ giữa quản lý công, dân chủ, 
các phương diện mới của nghèo đói và quá 
trình phát triển kinh tế.

-  Phân tích các chính sách công tại các nước 
đang phát triển: các chương trình điều chỉnh cơ 
cấu, các chiến lược chống đói nghèo, theo dõi 
và đánh giá tác động.

•  Các tác phẩm chính
Các tác phẩm
- Cling J.-P., Lagrée S., Razafindrakoto M., et 

Roubaud F. eds, Le Vietnam dans l’OMC, 
Occasional Paper N°7, IRASEC-IRD, Bangkok 
et Hanoï, Janvier 2009 (version en vietnamien 
à paraître aux Editions Chinh Tri Quoc Gia, 
Hanoi).

- Cling J.-P., Roubaud F., La Banque mondiale, 
Paris: Editions La Découverte, 2008 (version en 
vietnamien à paraître aux Editions Kien Thuc, 
Hanoi).

- Razafindrakoto M., Roubaud F., Wantchékon L. 
(éditeurs scientifiques) (2006), Gouvernance, 
démocratie et opinion publique en Afrique, 
Afrique Contemporaine n° 220, numéro spécial, 
2006/4.

- Brilleau A., Ouedraogo E., Roubaud F. (2005), 
L’enquête 1-2-3 dans les pays de l’UEMOA: 
la consolidation d’une méthode, Stateco n°99, 
AFRISTAT-DIAL-INSEE, pp.15-170.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (eds) 
(2003), The new international poverty reduction 
strategies, Londres/New York, Routledge.

- Roubaud F., ed. (2002), Madagascar après la 
tourmente : regards sur dix ans de transitions 
politique et économique, dossier spécial, Afrique 
Contemporaine n° 202/203, avril-septembre, pp. 
3-163. 

- Raffinot M., Roubaud F., eds. (2001), Les 
fonctionnaires du Sud : sacrifiés ou protégés ?, 
Autrepart n°20, IRD éditions de l’Aube, pp. 5-
175.

- Roubaud F. (2000), Identités et transition 
démocratique : l’exception malgache ?, 
L’Harmattan/Tsipika, Paris, Antananarivo, 256p.

- Aerts J.J., Cogneau D., de Monchy G., Herrera J., 
Roubaud F. (2000), L’économie camerounaise : 
un espoir évanoui , Karthala, col. Les Afriques, 
Paris, 287p.

- Roubaud F. (1994), L’économie informelle 
au Mexique: de la sphère domestique à la 
dynamique macro-économique, Karthala, Paris.

Các bài viết
- Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. 

(2007), « Governance, Democracy and Poverty 
Reduction: Lessons drawn from household 
surveys in sub-Saharan Africa and Latin 
America », International Statistical Review, 75(1). 
pp.70-95.

- Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. 
(2007), « The determinants of subjective poverty: 
A comparative analysis in Madagascar and 
Peru », in Klasen S. (ed.), Poverty, Inequality and 
Policy in Latin America, CESifo Series, Harvard, 
MIT Press (à paraître). 

- Glick P., Roubaud F. (2006), “Export Processing 
Zone Expansion in Madagascar: What are the 
Labor Market and Gender Impacts?”, Journal of 
African Economies, Vol. 15, No 4, pp. 722-756.

- Gubert F., Roubaud F. (2006), « Le financement 
de très petites entreprises urbaines : étude 

François ROUBAUD



376 Khóa học Tam Đảo 2008

d’impact de microfinance à Antananarivo 
(Madagascar) », in Decaluwe B., Mourji F., Plane 
P. (eds), Le développement face à la pauvreté, 
AUF/Economica/CRDI, Paris, chapitre VII,  
pp.167-189.

- Cling J.-P., De Vreyer Ph., Razafindrakoto M., 
Roubaud F. (2006), « L’impact de la croissance 
économique et des inégalités sur la pauvreté », 
in Decaluwe B., Mourji F., Plane P. (eds.), 
Le développement face à la pauvreté, AUF/
Economica/CRDI, Paris, chapitre I, pp.25-47.

- Cling J.-P., Cogneau D., Loup J., Naudet J.-
D., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2006), 
« Development, a question of opportunity? 
A critique of the 2006 World Development 
Report: Equity and Development », Development 
Policy Review, 24(4), pp. 455-476.

- Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), 
« Export Processing Zones in Madagascar: 
a Success Story under Threat? », World 
development, Vol. 33, n°5, pp.785-803.
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Revue d’économie du développement 1/2005, 
pp.56-89.
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•  Email: otessier2002@yahoo.fr
•  Học hàm và bằng cấp

-  Tiến sĩ nhân chủng học, Đại học Aix - Marseille I, 
1995 – 2003, “Quê hương là chùm khế ngọt. 
Sự gắn kết xã hội và biến động không gian: thử 
định nghĩa về một không gian xã hội địa phương 
tại miền Bắc Việt Nam. Học viện Aix-Marseille, 
Trường Đại học Provence, khoa nhân học, phân 
khoa Văn học và Khoa học nhân văn, tháng 12 
năm 2003, 658 trang + 150 trang phụ lục. Xếp 
loại xuất sắc với sự nhất trí cao của toàn bộ Hội 
đồng giám khảo

-  Kỹ sư nông học nhiệt đới, Chuyên ngành: Quản 
lý xã hội về nước, Trung tâm quốc gia nghiên 
cứu nông học tại các vùng nhiệt đới (CNEARC), 
Montpellier, 1991-1993

•  Tóm tắt các công trình nghiên cứu
-  Sau khi kết thúc khoá đào tạo kỹ sư nông học 

nhiệt đới và 4 năm công tác với cương vị phụ trách 
các chương trình phát triển (tại Burkina Faso, 
Haïti), năm 1995, Olivier Tessier đã bắt đầu thực 
hiện luận văn tiến sĩ về nhân học (tại Trường Đại 
học Aix-Marseille) và tiến hành nghiên cứu thực 
địa tại miền Bắc Việt nam (tỉnh Phú Thọ). Trong 
quá trình thực hiện luận văn của mình, bảo vệ 
năm 2003, ông đã chỉ ra rằng không gian nông 
thôn của người Kinh (hay người Việt) thường 
được nhìn nhận hoặc và mô tả như một khối các 
thực thể hoàn chỉnh và riêng rẽ là các làng xã 
thì nay cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác 
khi nó được nhìn nhận dưới góc độ các trao đổi 
cũng như động lực của sự hình thành và chuyển 
hoá các không gian xã hội và chính trị. Thay cho 
sự gắn bó đã trở thành truyền thuyết của những 
người nông dân với “mảnh đất cha ông” là một 
thực tế phức tạp hơn, đa dạng hơn, thực tế về 
một cộng đồng dân cư đầy biến động, có thể 
dễ dàng rời bỏ làng quê để đi tìm các cơ hội 
làm ăn. 

-  Là đồng tác giả của cuốn Le village en question, 
tác phẩm đánh dấu việc hoàn tất chương trình 
nghiên cứu đa ngành được phối hợp thực hiện từ 
năm 1996-2000 giữa Trung tâm nghiên cứu của 
Trường Viễn Đông Bắc cổ Hà Nội và Viện Khoa 
học xã hội Việt Nam, song song với các công 
trình nghiên cứu riêng, Olivier Tessier đã tham 
gia điều phối hai chương trình hợp tác khoa học 
(1999-2004) cho Trường Đại học thiên chúa giáo 
Louvain tại các tỉnh miền núi Sơn La và Hoà Bình. 
Cùng thời gian đó, ông đã tham gia vào các đoàn 
công tác thẩm định cho các tổ chức quốc tế (Liên 
minh Châu Âu, Ngân hàng thế giới). Cuối cùng, 

từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 9 năm 2006, ông 
là trưởng dự án FSP về “Hỗ trợ nghiên cứu các 
thách thức trong quá trình chuyển đổi kinh tế xã 
hội tại Việt Nam” do Bộ Ngoại giao Pháp tài trợ và 
Viện Viễn đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội triển khai 
thực hiện.

-  Khi được tuyển vào Trường Viễn đông Bác cổ 
Pháp làm việc với tư cách là Giảng viên (tháng 11 
năm 2006), ông tiếp tục thực hiện các công trình 
nghiên cứu về sự phát triển các mối quan hệ giữa 
“Nhà nước và các cộng đồng nông dân” trong 
suốt thế kỷ 19 và 20 thông qua việc nhìn nhận các 
cộng đồng này dưới góc độ quản lý nguồn nước 
và các công tình thuỷ lợi bởi sự hiện diện khắp nơi 
của các công trình này tác động đến cảnh quan 
và nền văn hóa của người dân. Nói một cách cụ 
thể, cần xem xét các điều kiện xã hội, kinh tế và 
chính trị cho việc xây dựng một công trình thuỷ lợi 
quy mô lớn tại khu vực đồng bằng Sông Hồng và 
sông Cửu Long, xem xét khả năng kiểm soát đất 
đai và người dân trong điều kiện không gian như 
vậy, chú ý đến các kỹ thuật xây dựng đang từng 
bước dẫn đến việc đổi mới lãnh thổ, phân tích các 
phương thức quản lý nước đang được một bên 
là các cộng đồng nông dân thực hiện, bên kia là 
Nhà nước thông qua các cơ quan chuyên môn và 
các cơ quan kỹ thuật thực hiện.

 
•  Các tác phẩm chính

Các công trình cá nhân và tập thể 
-  2002 & Papin P. (éd.), Le village en questions 

[Làng ở vùng châu thổ sông Hồng: vấn đề còn 
bỏ ngỏ], Publication du centre de l’EFEO Hanoi, 
nxb Lao Động – Xã Hội, Hà Nội, 740 p.

Các bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên 
ngành và đóng góp vào các công trình nghiên 
cứu tập thể 
-  2004 - & al. “Giving or imposing the opportunity 

to participate? Reconsidering the meaning 
of success and failure of participatory 
approaches”. in Participatory approaches for 
sustainable land use in Southeast Asia, Neef 
A (ed.), White Lotus Publishers, Bangkok, pp.  
196 – 227. 

-  2003 “Fondateurs, ancêtres et migrants: 
mobilité et reformulation des espaces 
d’appartenance dans un village du nord du 
Vietnam” in revue Moussons, n° 6, Paris, pp.  
99-132.

-  2002 “Commuting from the village to the city: 
analyzing the patterns of migration of the people 
of the northern village of Hay to Hanoi” in Vietnam 
Exposé: French scholarship on Twentieth-

Olivier TESSIER



378 Khóa học Tam Đảo 2008

Century Vietnamese Society, Bousquet G.L. and 
Brocheux P. (ed.), University of Michigan Press, 
pp. 387-420. 

-  & Papin P. “Le village en questions” [Làng ở vùng 
châu thổ sông Hồng: vấn đề còn bỏ ngỏ], Papin P. 
et Tessier O. (éd.), Bibliothèque vietnamienne 
EFEO, nxb Lao Động – Xã Hội, Hà Nội, pp.  
41 – 57.

-  “Mobilité économique et ancrage au village” [Ra 
đi để cải thiện cuộc sống và tình cảm gắn bó 
với làng quê], in Le village en questions [Làng ở 
vùng châu thổ sông Hồng: vấn đề còn bỏ ngỏ], 
Papin P. et Tessier O. (éd.), Publication du centre 
de l’EFEO Hanoi, nxb Lao Động – Xã Hội, Hà 
Nội, pp. 139 - 179.

-  “Construire et dénommer l’espace: histoire 
et pratiques culturelles dans un village de la 
Moyenne Région (province de Phu Tho)” [Xây 
dựng và gọi tên không gian: lịch sử và tập quán 
văn hóa ở một làng Trung Du (tỉnh Phú Thọ], 
in Le village en questions [Làng ở vùng châu 
thổ sông Hồng: vấn đề còn bỏ ngỏ], Papin P. et 
Tessier O. (éd.), Publication du centre de l’EFEO 
Hanoi, nxb Lao Động – Xã Hội, Hà Nội, pp.  
619 - 662.

-  2001 Les groupes paysans comme construits 
sociaux - Itinéraire méthodologique d’une 
étude socio-anthropologique sur un projet 
de développement rural (nord du Vietnam). 
Document scientifique du GRET, n° 22, Paris, 
43 p.

-  Groupements paysans: de l’action technique 
au construit social - Principaux résultats d’une 
étude socio-anthropologique sur un projet de 
développement rural (nord du Vietnam). Document 
scientifique du GRET, n° 23, Paris, 39 p.

-  2000  & Fontenelle J.P. “Pression démographique 
et contraintes politiques: la paysannerie nord 
vietnamienne dans la tourmente du XXe siècle”, 
in Population et développement au Vietnam, 
Gubry P. (éd.), Karthala - CEPED, Paris, pp. 
495 - 527. 

-  Version vietnamienne “Áp lực dân số và tính 
cưỡng chế của chính sách: nông dân đồng bằng 
sông Hồng dưới ảnh hưởng của những chuyển 
biến mạnh mẽ của thế kỷ 20”, in Dân số và Phát 
Triển ở Việt Nam, Gubry P., Nguyễn Hữu Dũng và 
Phạm Thúy Hương (chủ biên), nxb Thế Giới, Hà 
Nội, 2004, pp. 557 – 596.

-  1999 “Aide et entraide agricole dans un village 
du Nord Vietnam: modalités pratiques et 
motivations”, in revue Aséanie, n°4, Bangkok, 
pp. 125-159.

-  1997 & Fontenelle J.P. “L’appropriation paysanne 
de l’hydraulique agricole du delta du Fleuve 
Rouge: processus et limites”, in revue Autre part, 
n° 3, Paris, pp. 25-43

-  1996 “Aperçu de la dynamique de constitution 
de l’espace habité d’un village du Nord 
Vietnam”, in B.EFEO, n° 83, Paris, pp.  
286-298.
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Những ý kiến đóng góp của các báo cáo viên tại phiên 
học toàn thể và tại các lớp học chuyên đề, cũng như 
những đánh giá của các giảng viên và học viên giúp 
chúng tôi nâng cao chất lượng cả về nội dung khoa học 
và phương pháp sư phạm.

Những thông tin thu được giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn 
những mong đợi của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội 
của Việt Nam trong khuôn khổ Khóa học Tam Đảo lần thứ 
ba năm 2009.
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Nhìn chung, số lượng người tham gia các phiên học 
ổn định, vì trên thực tế sĩ số lớp trong buổi học cuối 
cùng của ngày học thứ hai không hề giảm. Trong số 
học viên, chỉ một vài người có vẻ tham gia khoá học 
vì mục đích riêng. Sự lựa chọn theo nhu cầu cá nhân 
này dù chỉ là tương đối nhưng không phù hợp với tinh 
thần của khóa học; vì vậy, cần quan tâm chú ý hơn đến 
công tác theo dõi lớp học cho khóa đào tạo 2009 tới.
Phiên học toàn thể trong hai ngày đã cho thấy một 
sự thống nhất tổng thể và sự tiếp nối lô-gíc giữa các 
chuyên đề được đưa ra: các bài tham luận tuy có nội 
dung đa dạng nhưng đều chú trọng tới việc nghiên 
cứu tìm hiểu yếu tố xã hội. Một điểm cần phải được nêu 
rõ: các giáo viên đã rất nỗ lực để thiết lập cầu nối giữa 
lĩnh vực chuyên môn (chính trị, kinh tế, địa lý, nhân 
học), phương pháp tiếp cận (dự án phát triển, định tính 
và tập trung vào một khu vực cụ thể, hay định lượng 
ở quy mô lớn, bản đồ học, nghiên cứu hàn lâm hay 
nghiên cứu ứng dụng) và việc phân tích xã hội.  

Sự kế thừa giữa “Khóa học Tam Đảo” 2007 và 2008 đã 
tạo cho khoá học một giá trị gia tăng lớn. Ngoài sự tiếp 
nối lô-gíc giữa các tham luận của Ludovic Lebart và 
Marie Piron về các phương pháp thống kê định lượng 
và bài trình bày của nhóm giảngviên IRD-DIAL về đánh 
giá các chính sách công, còn phải nhắc đến những 
mối liên hệ rõ ràng giữa các tham luận trong khoá học 
năm 2008 của Olivier Tessier (các hệ thống đổi công 
trong một xã hội làng xã) và Alain Henry (thông lệ và 
sự không chắc chắn của các dự án phát triển) với các 
tham luận năm 2007 của Jean-Pierre Olivier de Sardan 
(chính quyền địa phương: quản lý công và phân cấp 

quản lý) và Olivier Tessier (nghiên cứu theo hợp đồng). 
Hơn nữa, tuy lĩnh vực lịch sử không được đề cấp đến 
trong khóa học năm nay, nhưng sự có mặt của chuyên 
ngành địa lý, tuy không có trong khoá học đầu tiên, đã 
cho phép bổ sung thêm danh mục các chuyên ngành 
đào tạo. Như vậy, trong vòng hai năm, khoá đào tạo 
đã đề cập đầy đủ các ngành được xem là khoa học 
xã hội.

Nhìn chung, nội dung các tham luận đều rõ ràng mặc 
dù phần trình bày của ông Phạm Văn Cự có vẻ hơi khó 
hiểu đối với cử tọa là người Pháp. Nhận xét này được 
đưa ra không phải dựa trên cơ sở đánh giá trình độ 
khoa học và khả năng sư phạm của giáo viên mà do 
những khó khăn đặt ra cho phiên dịch khi chuyển ngữ 
từ tiếng Việt sang tiếng Pháp.

Trao đổi giữa các học viên và giáo viên diễn ra sôi nổi 
phong phú, mặc dù những người phát biểu chủ yếu là 
các nhà nghiên cứu đã có kinh nghiệm, đặc biệt trong 
buổi học đầu tiên. Duy nhất chỉ có bài tham luận về 
các phương pháp thống kê không đặt ra những thắc 
mắc hay bình luận đặc biệt từ phía học viên.

Có ít các câu hỏi ngoài lề hay lạc đề. Nhưng đáng tiếc 
là còn có xu hướng không tổng hợp đầy đủ các câu 
hỏi và bình luận được đưa ra. Cuối cùng là một nhận 
xét có tính chất ngoài lề nhưng cũng cần lưu ý, một số 
người phát biểu dường như muốn đưa ra ý kiến mang 
tính chất cá nhân (hay hệ tư tưởng) về thực tế xã hội 
được quan sát thấy hơn là dựa trên cơ sở một phân tích 
nghiên cứu khoa học thực sự.

Đánh giá của các báo cáo viên

Phiên học toàn thể

Các lớp học chuyên đề
Lớp học chuyên đề 1
Phân tích dữ liệu cấp độ II : củng cố và ứng dụng phân tích thị trường việc làm và khu vực phi chính thức  
Việt Nam

Lớp học chuyên đề 1 mang về chủ đề « Phân tích 
dữ liệu cấp độ II: củng cố và ứng dụng phân tích thị 
trường việc làm và khu vực phi chính thức Việt Nam » 
với công cụ tin học là phần mềm Data and Text Mining: 
Visualisation, Inférence, Classification (viết tắt là DTM). 
Lớp học đã kết hợp và đưa vào thực hành những nội 
dung giảng dạy mà chính những giảng viên của lớp 
học đã thực hiện năm 2007 trong khuôn khổ hai lớp 
học riêng biệt nhưng mang tính bổ sung cho nhau: 

Phương pháp khảo sát đa chiều; Điều tra hộ gia đình, 
một công cụ đo lường để đánh giá khái niệm khu vực 
phi chính thức, điều kiện sống của các hộ gia đình và 
quản lý công. Việc tổ chức lớp học đã đáp ứng đúng 
nhu cầu được xác định qua các phiếu đánh giá năm 
2007: ứng dụng các kiến thức về thống kê gần gũi với 
các nghiên cứu về Việt Nam và đi sâu nghiên cứu theo 
hướng mới các công cụ tìm hiểu kinh tế. 
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Khóa đào tạo đã bổ sung cho những mảng kiến thức 
truyền thống về biểu diễn và phân loại tự động – phân 
tích thành phần chính, phân tích đa biến đơn và đa 
biên phức, phân loại theo thứ bậc tăng dần, phân loại 
xung quanh trung tâm di động, bản đồ tự sắp xếp 
Kohonen - trên cơ sở công trình nghiên cứu phân tích 
về thị trường lao động và các doanh nghiệp cá thể 
do Tổng Cục Thống kê Việt Nam thực hiện định kỳ 
hai năm một lần (VHLSS – Điều tra mức sống hộ gia 
đình Việt Nam). Trong thời gian học bốn ngày rưỡi, lớp 
học do năm giảng viên là Ludovic Lebart, Marie Piron, 
Mireille Razafindrakoto, François Roubaud và Jean-
Pierre Cling đảm trách. Phần mềm xử lý các dữ liệu 
phức tạp dạng số hay văn bản do Ludovic Lebart thiết 
kế. Có thể tải miễn phí phần mền phiên bản tiếng Pháp 
và tiếng Anh trên Internet - DtmVic: phiên bản 4.0; 
http://ses.telecom-paristech.fr/lebart/.

Lớp học đòi hỏi các giảng viên phải có sự chuẩn bị kỹ 
từ trước. Trước khi khoá học diễn ra, tài liệu giới thiệu 
đã cho thấy nỗ lực tổng hợp của các giảng viên nhằm 
đưa ra một cách tiếp cận dễ hiểu về cấu trúc dữ liệu 
và các chiến lược phân tích cũng như các khái niệm, 
nguồn và hướng phân tích liên quan đến thị trường lao 
động. Danh sách dài các biến được sắp xếp và phát 
đến từng học viên mà phần phụ lục của ấn phẩm này 
chỉ có thể giới thiệu một phần danh sách này cũng cho 
thấy tâm huyết trình bày một cách rõ ràng những khía 
cạnh khác nhau của một phương pháp tiếp cận mang 
tính kỹ thuật và phương pháp luận phức tạp. 

Lớp học bắt đầu bằng việc ôn lại nội dung của hai lớp 
chuyên đề tổ chức năm 2007. Tiếp đó, giảng viên giới 
thiệu các mục tiêu và chương trình học chi tiết cho cả 
tuần. Phần tự giới thiệu cho phép 15 học viên, trong đó 
có 5 trên 10 nghiên cứu sinh tiến sỹ của dự án FSP2S, 
giới thiệu về bản thân và một số học viên trình bày về 
những ứng dụng nội dung đào tạo của lớp học năm 
ngoái vào công việc thực tế của họ. 
Khoá đào tạo đã thành công trong việc kết hợp mảng 
xử lý dữ liệu trên phần mềm DTM và phân tích thị 
trường lao động và khu vực phi chính thức Việt Nam, 
đồng thời dành nhiều thời gian cho các học viên phát 
triển tư duy và sử dụng phần mềm. 

Ngày đầu tiên của khóa học đã làm rõ một số khái 
niệm và định nghĩa liên quan đến thị trường lao động, 
các dữ liệu hiện có và khả năng khảo sát thị trường 
lao động và khu vực phi chính thức – các phiếu thông 
tin về các hộ gia đình, các đối tượng trong độ tuổi lao 
động có việc làm và các đơn vị kinh tế. Các ví dụ về 
phân loại và biểu diễn trên phần mền DTM cho phép 

các học viên làm quen hoặc ôn lại cách xử lý mang 
tính thống kê các dữ liệu. Các giảng viên cũng đưa 
ra thảo luận các bảng biểu và tài liệu được giới thiệu 
bằng tiếng Việt. 

Cung cấp các dữ liệu mới, ưu tiên các số liệu thống kê 
thu thập được chính là một trong những điểm mạnh và 
tạo thêm động lực cho khóa học. Ngay trong ngày thứ 
hai, với sự hỗ trợ của 5 giảng viên, các học viên đã chia 
theo từng nhóm 2 người để tiến hành phân tích ban 
đầu về thu nhập hộ gia đình. Đây thực sự là phương 
pháp tiếp cận tạo sự tham gia tích cực. Việc này mang 
lại không khí sôi động cho buổi học và giúp các học 
viên chăm chú lắng nghe, đặt câu hỏi trong nhóm và 
giữa các nhóm, đưa ra nhận xét, phê bình, đặt lại vấn 
đề đối với những lựa chọn được đề xuất. Mặc dù đôi 
lúc các nhóm gặp khó khăn nhưng rõ ràng cách làm 
việc như vậy đã giúp xác định rõ hơn khuôn khổ của 
một tiến trình khoa học khi tiến hành tổng kết khoá học 
vào cuối tuần. Đào tạo có hướng dẫn tiếp tục được 
thực hiện trong ngày thứ tư với nội dung về phân tích 
hiệu quả kinh tế của các đơn vị kinh tế. Các giảng viên 
đã tiến hành xử lý dữ liệu và phân tích kết quả tại chỗ 
và lần đầu tiên kết hợp phương pháp tiếp cận mang 
tính kỹ thuật và phương pháp luận. Học viên đánh giá 
cao kết quả của các đồ thị được tạo ra cùng những lời 
bình luận. 

Ngày cuối cùng dành cho 4 nhóm thuyết trình về các 
chủ đề sau : 
- hoạt động sản xuất và kinh doanh của các hộ gia 

đình: những ràng buộc đối với khu vực chính thức 
và phi chính thức; 

- điều kiện làm việc và thu nhập của người lao 
động;

- lao động và điều kiện làm việc; 
- so sánh các phương pháp phân tích đa biến phức 

tạp (ACM) và phân tích thành phần chính (ACP): 
phân tích hoạt động sản xuất của các hộ gia đình.

Cách tiến hành khoá học như vậy có thể hơi mạo 
hiểm bởi nó đòi hỏi học viên phải tiếp thu ngay các 
phương pháp được truyền đạt; các kết quả đạt được 
tương xứng với chất lượng giảng dạy và khoa học mà 
nhóm giảng viên đã đặt ra trong suốt tuần học. Nếu 
các giảng viên tỏ ra hài lòng vào cuối khóa học, thì 
cũng thú vị khi nhận thấy rằng lớp học chuyên đề này 
đã nhận được những đánh giá tích cực nhất theo các 
kết quả đánh giá của học viên về chương trình, tài liệu 
cung cấp, công cụ hỗ trợ giảng dậy, cách tiếp cận 
trong giảng dạy. 
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Lớp chuyên đề 2
Đào tạo trong xã hội học và nhân học: phương pháp và sự mềm dẻo, 
điều tra điền dã và tổ chức thu thập dữ liệu 

Lớp chuyên đề 2 tìm hiểu về “Các phương pháp điều 
tra điền dã và tổ chức thu thập dữ liệu trong ngành xã 
hội học và nhân học”. Một lần nữa, lớp học lại hướng 
tới mục tiêu đào sâu và thực hành các kiến thức của 
khoá học năm trước về các phương pháp, khái niệm và 
phạm vi nghiên cứu sự thay đổi xã hội trong xã hội học 
và nhân học . Sự độc đáo của lớp chuyên đề này chủ 
yếu nằm ở một loạt các nghiên cứu tập thể được thực 
hiện tại 2 ngôi làng ở chân núi Tam Đảo, về 4 chủ đề 
đã được xác định trước: du lịch và tôn giáo; khả năng 
cơ động và mối liên kết xã hội; nông nghiệp và buôn 
bán; quan hệ họ hàng và phả hệ. Sau đó, mỗi nhóm 
phải trình bày lại kết quả điều tra trước lớp.

Lớp chuyên đề 2 do hai giảng viên Christian Culas 
và Olivier Tessier giảng dạy liên tục trong 6 ngày, tức 
là nhiều hơn một ngày rưỡi so với các lớp chuyên đề 
khác. Yếu tố làm nên sự đặc biệt của lớp chuyên đề 
này là phần học lý thuyết được thực hiện trên Tam Đảo 
và thực hành các phương pháp điều tra điền dã tại các 
làng ở chân núi Tam Đảo.

Nhận xét chung

Mục tiêu của lớp chuyên đề này rất tham vọng xét 
về cả phương diện khoa học và hậu cần.

Điều đó được thể hiện trước hết ở sự kết hợp giữa lý 
thuyết và thực hành với mục đích giới thiệu một số 
lượng lớn các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp 
và công cụ để nắm bắt nghiên cứu điền dã. Học viên 
tham gia khoá đào tạo có trình độ không đồng đều, ít 
quan tâm đến các phương pháp điều tra điền dã nhân 
học xã hội ; trong đó có một phần là các thực tập sinh 
ít hoặc chưa có kinh nghiệm thực hành trên thực địa . 
Nhìn chung, thách thức của lớp chuyên đề đã vượt 
qua được nhưng cần áp dụng một cách triệt để hơn 
mô hình mỗi người đều phải lần lượt phát biểu; nên có 
sự đánh giá trước một cách cụ thể hơn về kinh nghiệm 
của mỗi học viên để có những điều chỉnh hợp lý hơn 
cho khoá học. Tuy nhiên, sự đa dạng của đối tượng 
học viên cũng có điểm thú vị vì nó cho phép so sánh 
các cách tiếp cận khác nhau đối với cùng một hiện 
tượng xã hội cũng như đối chiếu các luận giải khác 
nhau từ những quan sát giống nhau. Điều này đã tạo 
ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa các thành viên 
trong mỗi nhóm về cách tiếp cận thực tế xã hội.

Thứ hai, công tác tổ chức hậu cần của một khoá học 
tại thực địa đòi hỏi một loạt những điều kiện không thể 
dự tính hết được; khả năng thích ứng và sáng tạo là 
những yếu tố chủ chốt tạo nên thành công:

− xây dựng trước các trục nghiên cứu về các ngôi 
làng mà giáo viên không hiểu rõ;

− mức độ hợp tác của chính quyền địa phương để 
triển khai điều tra điền dã;

− việc đón tiếp các học viên của dân làng và chính 
quyền địa phương;

− khả năng thích ứng của các học viên trên thực 
địa;

− tiến hành điều tra cụ thể;
− kết quả khoa học.

Phần “tùy cơ ứng biến” trong quá trình tiến hành điều 
tra điền dã đã không được các học viên nhận thấy rõ, 
ngày làm việc cuối cùng đã cho thấy rõ ràng là hoạt 
động của lớp chuyên đề 2 đã diễn ra tốt đẹp cả trên 
bình diện khoa học lẫn hậu cần.

Khía cạnh thực hành
Tham gia lớp chuyên đề có 17 học viên trong đó có 
4 học viên Pháp. Tính chất của lớp chuyên đề này đã 
cho phép có một sự linh hoạt lớn về mặt thời gian: kết 
thúc buổi học vào 18h trong ngày đầu tiên, làm việc tự 
do theo nhóm, tổ chức công việc theo các yêu cầu và 
đòi hỏi trên thực địa. Trên lớp học, hệ thống bảng, máy 
tính và máy chiếu, việc ghi âm các buổi học đã được 
sử dụng hiệu quả. Phần trình bày với powerpoint bằng 
tiếng Việt đã minh hoạ rõ nét bài giảng của các giáo 
viên và các học viên Pháp vẫn có thể theo dõi được bài 
giảng nhờ tài liệu tiếng Pháp đã được phát cho họ từ 
trước. Chỉ hơi tiếc một chút vì tài liệu “Các cuộc hẹn và 
điều tra” gồm danh sách các tài liệu hành chính trên 
thực địa và danh sách các cán bộ xã cần phỏng vấn đã 
không được dịch đầy đủ sang tiếng Pháp. 

Không khí làm việc nhìn chung diễn ra rất tốt, vừa 
nghiêm túc vừa thoải mái. Một vài học viên đã không 
dám bày tỏ ý kiến trong các buổi học đầu nhưng cuối 
cùng đều đã phát biểu trên lớp sau khi tham gia điều 
tra điền dã. Học viên đã rất chăm chú lắng nghe, quan 
tâm theo dõi và hứng thú. Tuy nhiên, có 2 tình huống 
mất tập trung cần phải nêu: trường hợp thứ nhất là vào 
cuối ngày đầu tiên đối với phần giải thích về phương 
pháp luận rất khó, các học viên đã hơi thấm mệt nên 
không hiểu được một cách thấu đáo; trường hợp thứ 
hai là trong buổi sáng trình bày kết quả điều tra của 
mỗi nhóm, phần trình bày có vẻ quá dài (hơn 2 tiếng 
15 phút không nghỉ).

Quản lý thời gian
Tham vọng kết hợp trong vòng 6 ngày các giờ học lý 
thuyết và thực hành đã cho thấy những hạn chế về 
mặt thời gian. Tuy phần thực hành không có vấn đề gì, 
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nhưng thời gian dành cho phần lý thuyết đáng lẽ có 
thể sắp xếp một cách hợp lý hơn trên cơ sở thời gian 
của các giảng viên. Quả thật, tham vọng giới thiệu đầy 
đủ các giai đoạn khác nhau trong quá trình nghiên cứu 
(từ khâu xây dựng vấn đề và các giả thuyết nghiên cứu 
đến khâu xử lý các dữ liệu đã thu thập được) đòi hỏi 
phải có nhiều thời gian hơn nữa.

Nội dung giảng dạy được chia thành hai phần. Phần 
đầu tiên, mang tính lý thuyết, đề cập đến các khái 
niệm, cách tiếp cận và phương pháp luận cần phải 
nắm được trước khi tiến hành điều tra điền dã định tính; 
phần thứ hai, mang tính thực hành hơn, liên quan chủ 
yếu đến toàn bộ các nguồn dữ liệu có thể khai thác, 
các công cụ, kỹ thuật và cơ sở thực tiễn cần thiết để 
tiến hành điều tra điền dã. Một chương trình đào tạo 
như vậy, bao gồm cả nội dung lý thuyết và thực hành 
cần thiết cho một cuộc điều tra điền dã hiệu quả, khó 
có thể thực hiện trong thời lượng một tuần. Có thể nói 
chương trình này quá nặng, học viên khó tiếp thu và 
phải làm việc với cường độ cao. Điều này đã hạn chế 
việc điều chỉnh phương pháp để giảng giải những vấn 
đề khó hiểu và không cho phép đào sâu một số điểm 
trong nghiên cứu.

Phần đầu tiên của bài giảng đôi khi đề cập đến những 
vấn đề khoa học luận nhưng không trực tiếp có ích cho 
các cuộc điều tra điền dã (sự gián đoạn trong khoa 
học luận, khuôn khổ lô-gic cứng nhắc của các vấn đề 
chuyên môn, xu hướng chia tách và phân loại các đơn 
vị xã hội nhằm tạo thuận lợi cho việc phân tích, khảo 
dị của truyền thuyết làng xã truyền thống). Những vấn 
đề này lẽ ra phải được trình bày ngắn gọn hơn để dành 
nhiều thời gian hơn cho các khía cạnh khác chưa được 
phân tích kỹ để giải đáp những vấn đề chưa hiểu.

Liên quan đến hoạt động trên thực địa, có một vấn đề 
nảy sinh trong công tác tổ chức: thời gian “chính thức” 
được dành cho việc xây dựng vấn đề nghiên cứu, giả 
thuyết nghiên cứu, dàn ý phỏng vấn, chỉnh sửa các nội 
dung trên và công tác tổ chức thu thập và đối chiếu dữ 
liệu theo nhóm là quá ít. Việc thiếu thời gian đã được 
bù đắp bởi sự hứng thú và nhiệt tình tham gia của các 
học viên, những người đã biết đưa ra những sáng kiến 
và tự tổ chức một cách độc lập (họp tới tận 22h30) để 
thực hiện những mục tiêu đề ra, tiến hành công việc 
trên thực địa một cách nghiêm túc và xử lý các dữ liệu 
một cách chính xác. Cuối cùng, lớp chuyên đề này có 
cường độ làm việc tương đối cao xét về phương diện 
nội dung lý thuyết cũng như công tác điều tra trong 
các gia đình và làm việc theo nhóm trong việc sản xuất 
và xử lý dữ liệu.

Học viên
Các trao đổi và hỏi đáp giữa học viên và giáo viên cũng 
như các cuộc thảo luận trong mỗi nhóm công tác có 

vẻ mang tính xây dựng rất cao. Tuy các giáo viên luôn 
yêu cầu học viên tham gia ý kiến trong suốt khoá học, 
nhưng việc phát biểu thường mang tính tự phát: đặt 
câu hỏi, yêu cầu giải thích rõ hơn, bình luận về một 
khái niệm được đề cập đến. Cách thức tham gia này 
là một dấu hiệu tốt không chỉ cho thấy sự tham gia 
tích cực của mỗi người mà còn cho thấy các giáo viên 
đã tạo nên một môi trường làm việc rất tốt. Sự chia sẻ 
trong cuộc sống hàng ngày cũng là một trong những 
nhân tố cho phép phá bỏ khoảng cách trong giao tiếp 
trao đổi. So với khoá học năm 2007 thì lớp chuyên đề 
năm nay thu hút được một sự tham gia lớn hơn, các 
cuộc thảo luận trong các nhóm công tác cũng mang 
tính tự do hơn và sâu sắc hơn (thảo luận về ảnh hưởng 
của quan điểm của nhà nghiên cứu lên việc xây dựng 
vấn đề và cách tiến hành điều tra, ví dụ như định đề về 
cộng đồng làng xã đồng nhất ; thảo luận về các chuẩn 
mực, ngoại biên và các thông lệ thực của các tác nhân 
xã hội). Có nhiều dấu hiệu cho thấy sự tham gia tích 
cực và hào hứng: thảo luận bên lề giữa các học viên 
về nội dung các cuộc trao đổi trong lớp học (giữa giáo 
viên và học viên), họp thảo luận không báo trước của 
các nhóm sau bữa ăn tối để trao đổi về ngày làm việc 
và về việc xử lý các dữ liệu, số lượng các cuộc phỏng 
vấn và thời gian làm việc vượt kế hoạch định trước.

Có thể nhận thấy trong lớp học chuyên đề này có một 
sự thi đua giữa các nhóm và mong muốn đạt được 
những kết quả điều tra thú vị dù không có sức ép nào 
buộc học viên phải làm như vậy (như nghĩa vụ nghề 
nghiệp, đòi hỏi kết quả khoa học vững chắc, đánh giá 
của giáo viên). Nói một cách khác, tất cả mọi người 
đều nhận thấy một điều rõ ràng là ở đây mọi người 
đang đi thực địa để thực hành các phương pháp đã 
được giảng dạy qua các giờ học.

Nội dung khoa học và phương pháp giảng dạy
Lớp học chuyên đề này được xây dựng và tiến hành 
như một sự tiếp nối và áp dụng những kiến thức mà 
Jean-Pierre Olivier de Sardan đã giới thiệu trong khoá 
học đầu tiên. Đáng tiếc là điều này đã không được nêu 
rõ trong ngày đầu tiên của lớp học chuyên đề. Ngoài 
ra, tuy lớp học chuyên đề này có đề cập lại một số 
khái niệm (chuẩn mực/thông lệ, emic/etic, mô tả các 
công cụ điều tra điền dã), nhưng có lẽ dù thời gian hạn 
chế vẫn nên nhắc lại với học viên ít nhất là một phần 
tài liệu của khoá học năm 2007 và các ấn phẩm của 
Jean-Pierre Olivier de Sardan. 

Nội dung của các giờ học này dường như tương đối 
phù hợp với môi trường nghiên cứu khoa học xã hội ở 
Việt Nam và đáp ứng mong đợi của học viên: yêu cầu 
phương pháp chặt chẽ và khái niệm chính xác. Việc 
nhắc lại những nội dung mang tính phương pháp luận 
về điều tra định tính trong xã hội học và nhân học có vẻ 
quá dễ nhưng những thiếu sót mắc phải ngay khi thực 
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hiện những cuộc phỏng vấn đầu tiên với dân làng đã 
cho thấy ích lợi của việc nhắc lại vấn đề này.
Trên cơ sở những đặc thù riêng của bối cảnh ở Việt 
Nam, các giáo viên đã biết nhấn mạnh những điểm 
chính yếu sau đây:
- Sự cần thiết phải xác định một cách hệ thống và 

chính xác các khái niệm mà nhà nghiên cứu sử 
dụng để phân biệt rõ xã hội học “mang tính khoa 
học” với xã hội học “mang tính tự phát”. Thay vì gắn 
một khái niệm với một định nghĩa bất biến, các giáo 
viên đã nhấn mạnh lưu ý là trong khoa học xã hội 
hiếm khi có sự thống nhất về các khái niệm; “định 
nghĩa các khái niệm cho phép nhận biết khuôn khổ 
suy nghĩ của nhà nghiên cứu và đặt ra các mốc làm 
cơ sở cho một cuộc thảo luận mang tính phê bình 
xây dựng”;

- Các giáo viên đã hoàn toàn có lý khi đưa ra nhiều 
mô hình khác nhau để xây dựng một nghiên cứu, 
họ cũng thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng 
của kỹ năng và sự linh hoạt trong việc sử dụng các 
mô hình và phương pháp này. Qua đó, họ đã cho 
phép trở lại một điểm chưa được hiểu rõ trong khoá 
học với Jean-Pierre Olivier de Sardan: khía cạnh 
“thủ công” của điều tra điền dã và việc không có 
các công thức mẫu.

Một trong những thiếu sót của các điều tra điền dã tiến 
hành ở Việt Nam là chỉ chú trọng tới các cuộc phỏng 
vấn trao đổi chính thức mà bỏ qua việc thâm nhập thực 
địa và quan sát trực tiếp. Nếu điều này được chỉ ra một 
cách cụ thể trong các giờ lý thuyết, thì cuộc điều tra 
tiến hành trong khuôn khổ của lớp học chuyên đề này 
đã giúp củng cố mô hình này. Bởi cuộc điều tra đã 
được giới thiệu như là sự ứng dụng các phương pháp 
và kỹ thuật nghiệp vụ đã được học, tuy nhiên chỉ một 
số nội dung được đưa vào thực hành (kỹ thuật xây 
dựng dữ liệu chính được sử dụng là “phỏng vấn bán 
trực tiếp”). Vì mục đích giảng dạy, việc giới thiệu các 
điều kiện đặc biệt của cuộc điều tra là rất quan trọng 
và điều này đã được thực hiện. Trên thực tế, cuộc điều 
tra đã được tiến hành trong vòng vài ngày mà không 
có sự thâm nhập thực địa trước đó, với những trục 
nghiên cứu được ấn định trước chủ yếu trên cơ sở các 
cuộc phỏng vấn chính thức mà không có sự quan sát 
và trao đổi tự do, vì vậy nó chỉ cho phép ứng dụng một 
vài khía cạnh và kỹ thuật được trình bày trong giờ học 
và không thể được coi là một mô hình có thể sử dụng 
lại cho các nghiên cứu khác. Tuy các mục tiêu được 
đưa ra là “cùng nhau điều chỉnh các kỹ thuật điều tra 
theo đối tượng nghiên cứu” và “ứng dụng trong vòng 
3 ngày trên thực địa các công cụ và phương pháp đã 
được xác định trong ngày học đầu tiên” đã không hoàn 
toàn đạt được (dự án quá tham vọng), nhưng sự “thiếu 
sót” này đã được chỉ ra một cách cụ thể trước và sau 
chuyến công tác tại các làng (“học viên đã thực hiện 

trong vòng một tuần cái mà người khác thường phải 
làm trong vòng 2 hay 3 tháng”, “trong điều kiện bình 
thường, không bao giờ được ấn định các trục nghiên 
cứu trước khi tiến hành thăm dò thực địa”, “thâm nhập 
thực tế và quan sát có vai trò rất quan trọng”).

Một điểm quan trọng khác cũng cần phải nêu rõ, đó là: 
nhà xã hội học Việt Nam khi nghiên cứu chính xã hội 
của mình, khó có thể thoát ra khỏi ảnh hưởng về văn 
hóa (và hệ tư tưởng). Một ví dụ minh hoạ cho khía cạnh 
này: các học viên đã được yêu cầu nêu ra những trải 
nghiệm của mình để giúp mọi người hiểu rõ hơn làm 
thế nào có thể “tách mình” ra khỏi xã hội nơi mình xuất 
thân để tiến hành nghiên cứu xã hội ấy.

Cuối cùng, một số nhận xét được trình bày trên đây 
cho thấy điểm mấu chốt tạo nên thành công cho lớp 
học chuyên đề này: sự hiểu biết sâu sắc của các giáo 
viên về môi trường và chính xác hơn là về những vấn 
đề liên quan đến nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực 
khoa học xã hội và nhân văn tại Việt Nam. Khoá học 
này, mọi việc dù không thua kém so với khoá học năm 
ngoái nhưng không được thiết kế tốt bằng chương 
trình năm ngoái, tuy nhiên bù lại năm nay đã đưa ra 
một nội dung chuyên biệt phù hợp với những khó khăn 
mà các nhà nghiên cứu Việt Nam gặp phải trong công 
tác thực hành trên thực địa.

Lựa chọn sư phạm: kết hợp lý thuyết và thực hành.
Việc kết hợp một chương trình đào tạo lý thuyết với 
hoạt động thực hành cụ thể được đánh giá về mặt sư 
phạm là hợp lý và về mặt kỹ thuật là thành công. Lớp 
học chuyên đề năm nay có sự tiếp nối với khoá học 
năm 2007 (theo khuyến nghị của Jean-Pierre Olivier de 
Sardan). Toàn bộ các khái niệm và quan điểm phương 
pháp luận, các công cụ điều tra điền dã và lời khuyên 
thực hành rất khó tiếp thu nếu không có sự ứng dụng 
thực tế đi kèm với hoạt động xêmina. So với khoá học 
lý thuyết đơn thuần thì việc xây dựng chương trình này 
đã cho phép học viên lĩnh hội tốt hơn những nguyên 
tắc và kỹ thuật được thực hành trên thực địa.

Sự có mặt trên thực địa
Ngoài những lời khuyên khái quát được đưa ra trên lớp 
hay trong các cuộc họp trên thực địa, các giáo viên còn 
theo dõi trợ giúp học viên trong các buổi phỏng vấn. 
Điều này cho phép nắm bắt được những điểm mà học 
viên đã lĩnh hội được, những vấn đề còn vướng mắc và 
nhắc lại một số điểm chưa được hiểu rõ (những câu hỏi 
quá chung chung hay quá trực tiếp, những câu hỏi mà 
nhà nghiên cứu trực tiếp hỏi người nông dân, đối chiếu 
các thông tin từ cùng một nguồn). Sự có mặt này của 
giáo viên cho phép đưa ra những điều chỉnh ngay lập 
tức, tùy theo khiếm khuyết của mỗi học viên. Về mặt sư 
phạm cách thức này là rất phù hợp và hiệu quả. 
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Phương pháp tiếp cận trong giảng dạy lý thuyết
Sự thống nhất và gắn kết giữa các bài giảng của các 
giáo viên đã được đánh giá cao. Lớp học chuyên đề này 
giống như một giờ học duy nhất mà các giáo viên đã 
biết phân công chia sẻ với nhau, không có một sự gián 
đoạn nào. Nếu mỗi người chịu trách nhiệm về phần bài 
giảng của mình (phần giới thiệu thiên về lý thuyết liên 
quan đến công tác chuẩn bị cho điều tra điền dã của 
Christian Culas và phần trình bày thiên về thực hành liên 
quan đến các công cụ cần sử dụng của Olivier Tessier), 
thì các tham luận tự do của 2 giảng viên cũng đã mang 
đến cho tổng thể chương trình đào tạo lý thuyết một 
sự liên thông và thống nhất chặt chẽ. Sự thống nhất 
này càng được tăng cường hơn, cụ thể nhờ vào việc 
Olivier Tesseer thường xuyên tham chiếu những khái 
niệm được trình bày trước đó bởi Christian Culas.

Các ví dụ được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam (nông 
thôn, đô thị, cách tiếp cận vi mô/vĩ mô …) để làm rõ các 
khái niệm và các chủ đề đã được trình bày là một điểm 
mạnh của khoá học này. Việc đặt ra các tình huống đã 
giúp nắm bắt nhanh hơn các khái niệm không tồn tại 
trong tiếng Việt hay không được giảng dạy trong các 
chương trình đào tạo khoa học xã hội ở Việt Nam. Tuy 
nhiên, đôi khi các ví dụ mang tính giả thuyết vốn không 
được rút ra trực tiếp từ thực tiễn vẫn được nêu ra, điều 
này có thể tạo ra một cái nhìn quá đơn giản hay quá 
sơ lược về khái niệm được đề cập tới.

Thời gian học được bố trí quá cứng nhắc không cho 
phép giải đáp các thắc mắc của học viên có thể là một 
điều đáng tiếc (xem phần Quản lý thời gian). Nhiều 
yêu cầu giải thích cụ thể hơn đã nhiều lần không thể 
được đáp ứng, ví dụ như: câu hỏi về các chuẩn mực, 
ngoại biên và thông lệ, sự khác nhau giữa phạm vi 
nghiên cứu và vấn đề nghiên cứu, câu hỏi về nội dung 
của giai đoạn tiền điều tra. Các nội dung này đã bị rút 
ngắn hoặc bỏ qua để đảm bảo chương trình đã được 
xác định từ trước. Đây là một bài toán sư phạm thực 
sự: phải lựa chọn giữa một bên là cho phép một sự 
điều chỉnh linh hoạt trong bài giảng và chỉ thực hiện 
một phần chương trình, đề xuất một cái nhìn tổng 
thể với nguy cơ là các học viên không hiểu rõ một số 
khía cạnh và một bên là đề cập đến toàn bộ chương 
trình dự kiến trên cơ sở dựa vào các câu hỏi của học 
viên – đây là phương pháp đã được Jean-Pierre Olivier 
de Sardan áp dụng đối với khoá học năm 2007.

Trong phần trình bày của buổi sáng đầu tiên, ở một số 
điểm có sự thiếu thống nhất và thiếu lô-gic giữa các 
phần trong bài giảng (“Xây dựng đối tượng nghiên 
cứu, Từ việc đặt vấn đề cho tới xác định đối tượng 
nghiên cứu”). Nếu một trong những mục tiêu đề ra 
là học cách “xây dựng đối tượng nghiên cứu (đặt vấn 
đề và giả thuyết nghiên cứu)”, thì nội dung lại hướng 
nhiều hơn tới những kiến thức cần thiết phải nắm vững 

trước khi soạn thảo một vấn đề nghiên cứu ; mặc dù 
một số điểm quan trọng về mặt phương pháp đã được 
giải quyết, nhưng các kỹ thuật cụ thể cho phép xây 
dựng một cách có phương pháp đối tượng nghiên 
cứu đã không được giới thiệu một cách rõ ràng. Một 
số phần được trình bày rất chi tiết (nhìn chung là vì lo 
lắng học viên sẽ có thắc mắc) nhưng lại không trở lại 
với câu hỏi ban đầu. Vì thế, khó nhận thấy cấu trúc 
tổng thể và sự liên kết giữa các phần nhỏ và chủ đề 
trung tâm. Có lẽ sẽ thú vị hơn nếu chỉ rõ tại sao mỗi 
điểm được trình bày lại là tiền đề phương pháp luận 
cho việc đặt vấn đề và xác định đối tượng nghiên cứu 
(ví dụ như các quan niệm sai lầm về các nhóm dân tộc 
thiểu số coi họ như những nhóm người tách biệt riêng 
rẽ mà không nghiên cứu quan hệ giữa các nhóm dân 
tộc này, hay quan niệm mang tính hệ tư tuởng về làng 
xã, coi đó như là một thực thể không thể chia tách).

Phần đầu của bài giảng có vẻ giống như một tập hợp 
các quan điểm tiền đề phải có để tiến hành điều tra 
điền dã hơn là các yếu tố cho phép xây dựng vấn đề 
nghiên cứu. Một vài phần mở rộng hay đào sâu đối với 
một số nội dung đã cho phép tạo nên một sự linh hoạt 
cho bài giảng nhưng cách làm này chỉ nên áp dụng khi 
đáp ứng các yêu cầu của học viên (điều kiện này đã 
được thoả mãn) và cho phép trở lại với vấn đề ban đầu 
(xây dựng cách đặt vấn đề)

Phần sau của bài giảng đã tạo ra một sự thống nhất về 
tổng thể và có kết cấu chặt chẽ mặc dù một số phần 
thuyết minh không dễ tiếp thu vì mức độ phức tạp của 
chúng. Cụ thể, các giáo viên đã lấy ví dụ “tập hợp các 
bản đồ” như một công cụ phương pháp cho phép nhà 
nghiên cứu tạo ra các cơ sở dữ liệu khách quan theo 
quan điểm của người ngoài cuộc (étic) (hướng thực 
của các ngôi nhà trong làng), các dữ liệu này sau đó 
được nhà nghiên cứu đối chiếu với các thông tin thu 
được từ dân làng (quan điểm của người trong cuộc 
(emic). Vấn đề ở đây không phải là chỉ là đưa ra một 
kiểu dữ liệu thống kê mà thông qua ví dụ này còn cho 
thấy nhà nghiên cứu đã tạo cho mình một phương 
pháp riêng trên cơ sở lựa chọn các phương pháp xây 
dựng dữ liệu hiện có. Mối liên hệ giữa kỹ thuật thống 
kê được xem như một ví dụ minh hoạ và phương pháp 
khoa học có vẻ khó xác định.

Trong ngày cuối cùng, phần trình bày của các nhóm 
khác nhau đã cho thấy những cố gắng trong việc 
áp dụng quy trình nghiên cứu do 2 giáo viên trình 
bày. Các phương pháp và lời khuyên về nghiên cứu 
đã được học viên nhận thức và lĩnh hội: chia quyển 
sổ ghi chép ra thành các phần một cách hệ thống 
(phần bình luận cá nhân, phần ghi lại các ý kiến), kỹ 
thuật thực hành để thiết lập một tình huống trao đổi tự 
nhiên và thoát ra ngoài khuôn khổ quá chính thức của 
một cuộc phỏng vấn (nhìn người đang nói chuyện với 
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Lớp chuyên đề 3
Hệ thống thông tin địa lý ứng dụng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: phần thực hành

Lớp học về chuyên đề hệ thống thông tin địa lý (GIS) 
ứng dụng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 
văn. Các học viên đã được làm quen với phần mềm 
bản đồ MapInfo, một trong những phần mềm được 
sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực này và được sử dụng 
miễn phí trong thời hạn ba mươi ngày. Để đáp ứng 
các khuyến nghị của Khóa học Tam Đảo 2007, lớp 
chuyên đề này được tổ chức trong vòng bốn ngày 
rưỡi dưới sự hướng dẫn của hai giảng viên người Việt, 
ông Phạm Văn Cự – Trung tâm nghiên cứu ứng dụng 
Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (CARGIS) – và 
ông Lê Thắng – giám đốc kỹ thuật Công ty GéoBiz, 
công ty hàng đầu cung cấp hệ thống thông tin địa lý 
tại Việt Nam.

Lớp học có 13 học viên được trang bị máy tính xách 
tay. Các học viên đã theo học một cách say mê và 
nhiệt tình trong suốt thời gian diễn ra khóa học mang 
tính kỹ thuật cao này. Một trong những đặc thù của 
lớp học này là hầu hết học viên là nghiên cứu sinh và 
nghiên cứu viên; lớp học đã trao đổi và thảo luận rất 
nhiều và sôi nổi; các chủ đề do cả giảng viên và học 
viên đề xuất đều được thảo luận kỹ. Việc trao đổi giữa 
giảng viên và học viên rất thuận tiện vì không phải 
thông qua dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt. Vì vậy 
mọi người đều rất hoan ngênh vì đã tiết kiệm được 
thời gian. Các học viên đánh giá cao phương pháp 
sư phạm và kỹ năng sử dụng công cụ của giảng viên; 
hiệu quả các buổi làm việc thực sự đã được tối ưu hóa. 
Nhiều nội dung được các giảng viên và học viên thảo 
luận sôi nổi và kéo dài vào các buổi tối.

Buổi đầu tiên dành cho từng học viên giới thiệu đề 
tài nghiên cứu của mình, sau đó các giảng viên có 
phần giới thiệu lý thuyết về hệ thống thông tin địa lý và 
phần mềm MapInfo. Các ví dụ minh họa đưa ra – bản 
đồ thành phố Huế với 36 lớp mặt phẳng thông tin và 

véc-tơ – đã được thảo luận hăng say trước khi bước 
vào phần thực hành. Cuối buổi sáng, một học viên 
được mời tóm tắt lại nội dung của buổi học, điều này 
khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các học 
viên trao đổi.

Phần thực hành được thực hiện ngay đầu buổi chiều 
của ngày học đầu tiên : cài đặt phần mềm, chia nhóm, 
thông báo các học viên phải làm báo cáo trình bày kết 
quả xử lý bản đồ và thống kê vào cuối tuần. Các số 
liệu của huyện Duy Tiên do các giảng viên cung cấp 
đã giúp học viên làm quen với các chức năng chính 
của phần mềm MapInfo. Mặc dù mục tiêu đặt ra rất 
tham vọng, khóa đào tạo cũng đã đề cập đến hết các 
nội dung sau đây: 
- Chiều không gian các hiện tượng: bản đồ gốc, hệ 

thống tọa độ và phóng chiếu bản đồ, sự phân bố 
trong không gian của các sự vật và quá trình;

- Dữ liệu địa lý, cơ cấu và vai trò: dữ liệc véc-tơ, dữ 
liệu ma trận (raster), dữ liệu thuộc tính, phân loại dữ 
liệu địa lý;

- Kiến thức cơ bản về Hệ thống thông tin địa lý: định 
nghĩa và vai trò;

- Cơ sở dữ liệu địa lý: thiết kế cơ sở dữ liệu địa lý, nội 
dung cơ sở dữ liệu;

- Các tính năng phân tích và mô hình hóa không gian 
của GIS: thu thập và tổ chức dữ liệu, phân tích và 
mô hình hóa, trình bày bản đồ, hỗ trợ quá trình ra 
quyết định.

Sau lần thứ hai tổ chức Khóa họcTam Đảo, có kiến 
nghị cung cấp phông bản đồ cho các học viên và tiếp 
tục tổ chức khóa đào tạo vào năm 2009 ; các học viên 
cũng sẽ về phổ biến nội dung được đào tạo tại đơn vị 
mình. Các học viên trong khóa đào tạo đã hình thành 
các nhóm, các đề tài nghiên cứu gần nhau đã phối 
hợp thảo luận.

mình, không ghi chép trong khi người ấy nói, để cho 
người đối thoại nói xa chủ đề mà không cắt lời người 
nói nhiều lần, đề cập tới các vấn đề chung về cuộc 
sống của người đó mà không chỉ chú ý tập trung vào 
mỗi chủ đề nghiên cứu).

Một số khái niệm chung như khoảng cách giữa chuẩn 
mực và thông lệ, phát biểu của nhiều người cung cấp 
thông tin khác nhau và thực tế xã hội, việc “đặt mình 
vào vị trí của người dân” để đặt cho họ những câu hỏi 
rõ ràng chi tiết, thường xuyên được đem ra thảo luận.
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Đánh giá của học viên
Phiên học toàn thề

Thông qua đánh giá, đa số học viên bày tỏ hài lòng về 
hai ngày học tại phiên toàn thể. Gần một nửa học viên 
cho rằng nội dung và phương pháp sư phạm rất phù 
hợp. Không có đánh giá nào cho là « ít hoặc không 
phù hợp ». Khâu phiên dịch nhìn chung được đánh giá 
là tốt, tuy còn một số hạn chế trong phần dịch ngược 

Việt - Pháp. Các phương pháp hỗ trợ giảng dạy được 
đặc biệt đánh giá cao – rất tốt: 64%. Việc chiếu phim 
tài liệu tại phiên học toàn thể - hoặc tại lớp chuyên 
đề được đa số học viên đánh giá tốt và nên duy trì, 
tuy nhiên nên giảm thời lượng chiếu xuống khoảng 
30 phút.

Lớp chuyên đề 1
Phân tích số liệu cấp độ 2: 
củng cố và ứng dụng phân tích 
thị trường lao động và  khu vực 
phi chính thức của Việt Nam

Lớp chuyên đề 2
Đào tạo trong xã hội học và 
nhân học: phương pháp và sự 
mềm dẻo, điều tra điền dã và 
tổ chức thu thập dữ liệu

Lớp chuyên đề 3
Hệ thống thông tin địa lý ứng 
dụng trong các ngành khoa học 
xã hội và nhân văn: thực hành

Anh/chị sẽ sử dụng 
những kiến thức thu 
được vào công việc 
chuyên môn của 
mình như thế nào?

Ứng dụng phương pháp luận 
trong các lĩnh vực nghiên cứu 
của học viên (thị trường lao động, 
DTM), truyền đạt kiến thức thu 
được cho các thành viên của 
nhóm nghiên cứu.

Tiếp thu những công cụ phương 
pháp luận cho công việc nghiên 
cứu, áp dụng những khái niệm 
đã được truyền đạt, thiết lập khung 
và bảng hỏi điều tra cũng như 
những cảm nhận cần được chuẩn 
bị tốt hơn khi điều tra điền dã.

Truyền đạt lại những kiến thức 
tiếp thu được, sử dụng bản đồ 
trong phân tích và trình bày kết 
quả nghiên cứu (nghiên cứu xã 
hội học, di dân).

Những chờ đợi cho 
năm 2009

Đào tạo về hệ thống thông tin 
địa lý cho học viên của lớp 
chuyên đề năm 2008, củng cố 
phân tích thống kê cấp độ cao 
(SPSS, Stata), kinh tế phát triển, 
hội nhập kinh tế thế giới, mô hình 
kinh tế lượng.

Củng cố lớp chuyên đề điền dã, 
có thêm các giảng viên chuyên 
gia Việt Nam và những nền văn 
hóa khác, chủ đề liên quan đến 
nghèo đói.

Đào tạo thiên về thực hành, đưa 
vào những cách tiếp cận nghiên 
cứu mới ứng dụng trong các 
ngành khoa học xã hội và nhân 
văn, củng cố đào tạo về hệ thống 
thông tin địa lý.

Các lớp chuyên đề
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Đánh giá của các giảng viên
Phiên học toàn thể
Các bình luận tự do

* DIAL: nhóm hợp tác gồm J-P Cling, M. Razafindrakoto, F. Roubaud

Alain Henry

Olivier Tessier

Ludovic Lebart

DIAL

Tôi thấy rằng hai tham luận mở đầu về “Đánh giá tác động” và tham luận của tôi có thể bổ sung cho nhau. Tuy 
chúng rất khác nhau, đề cập đến những chuyên ngành khác nhau và lại có các phương pháp tiếp cận riêng 
nhưng các tham luận cùng đưa ra các vấn đề về tính hiệu quả, rất gần với mối quan tâm của “người học”. 
Theo tôi, phần trình bày của các ban đồng nghiệp là chuyên gia kinh tế rất cuốn hút và rành mạch. Tôi không 
có gì để phê phán. Ngày làm việc rất thú vị và ấn tượng (và rất có lợi cho việc liên hệ trao đổi sau này). 

Mặc dù tôi không thể tham dự tất cả các phiên học toàn thể song theo tôi chương trình của khoá học này có 
kết cấu thống nhất và là sự tiếp nối của chương trình năm ngoái. Bên cạnh đó, việc giảm bớt các tham luận 
là sự lựa chọn cần thiết.

Tôi chỉ đến dự vào phiên học chiều thứ bảy nên không không có đủ các yếu tố để đánh giá một cách 
tổng thể.

Các chủ đề được đưa ra đề cập đến nhiều thách thức khác nhau mà các nhà nghiên cứu khoa học xã hội cần 
phải vượt qua trong thực tế khi nghiên cứu một vấn đề cụ thể. Các chủ đề được giới thiệu trong hai ngày làm 
việc có tính chất bổ sung cho nhau vì nhiều phương pháp tiếp cận chuyên môn khác nhau đã được nêu ra 
(kinh tế, xã hội học, dân số và thống kê) và sự đa dạng của các phương pháp luận đuợc giới thiệu đã mang 
lại một cách nhìn nhận khá rành mạch về khả năng xử lý các vấn đề đặt ra dưới nhiều góc độ khác nhau. Mặt 
khác, các chủ đề được lựa chọn còn có một sự liên kết thống nhất. Ngày học đầu tiên đề cập đến hoạt động 
can thiệp của Nhà nước (các chính sách công, hoặc các dự án phát triển đặc biệt): Buổi học thứ nhất bàn tới 
các vấn đề và phương pháp luận để đánh giá các tác động kinh tế của sự can thiệp này; Buổi học thứ hai nêu 
lên các vấn đề thực tiễn đặt ra khi triển khai các hoạt động can thiệp này và những thay đổi kéo theo trong 
thái độ hành xử, khiến cho việc đánh giá tác động thêm khó khăn. Trong ngày học thứ hai, nhiều biện pháp 
khác nhau để xử lý (tổ chức) thông tin đã được đưa ra nhằm xây dựng hiện trạng và phân tích một vấn đề cụ 
thể về một bộ phận dân cư nào đó (cách tiếp cận xã hội học, địa lý và thống kê). Trong mỗi buổi học, các ví 
dụ cụ thể đã được đưa ra để minh hoạ.
Vì hầu hết các giảng viên của phiên học toàn thể (chỉ trừ đại diện của Cơ quan phát triển Pháp) sẽ tiếp tục 
trình bày tại các lớp học chuyên đề sẽ diễn ra ngay sau đó trong vòng một tuần tại Tam Đảo (vì những lý do 
liên quan tới ngân sách), nên các buổi học của phiên toàn thể thường có xu hướng đóng vai trò dẫn nhập và 
chuẩn bị cho các học viên về các chủ đề sẽ được trình bày một cách cụ thể và sâu sắc hơn tại các lớp học 
chuyên đề. Cách làm việc này không phải là một khiếm khuyết mà theo chúng tôi rất phù hợp vì nó cho phép 
học viên có thể khởi động tìm hiểu các chủ đề đưa ra. Mặt khác, cũng phải tính đến thực tế là phiên học toàn 
thể do diễn ra ở Hà Nội nên thường có số lượng người tham gia nhiều hơn so với các lớp học chuyên đề tại 
Tam Đảo. 
Trong trường hợp của chúng tôi, chủ đề đưa ra không giống với chủ đề được trình bày ở các lớp học chuyên 
đề. Chúng tôi thấy chủ đề này đã được các học viên đón nhận một cách nhiệt tình và sau phần phát biểu 
của chúng tôi đã có rất nhiều ý kiến trao đổi được đưa ra. Việc giới thiệu một bộ phim tài liệu Cơ quan phát 
triển Pháp tại Mali thực hiện và do đại diện của Cơ quan này tại Việt nam bình luận là một sáng kiến độc đáo 
và thành công. Cuối cùng, sự tham gia với tư cách diễn giả của một nhà địa lý Việt Nam trong các buổi học 
chung cũng được chào đón nhiệt liệt.
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Chúng tôi thấy tiếc về sự trao đổi vẫn còn rụt rè từ phía học viên Việt Nam. Đó là lý do có những câu hỏi ngây 
thơ được đặt ra như: liệu có nên sắp xếp phiên học toàn thể sau các lớp học chuyên đề ở Tam Đảo không? 
Song tôi chỉ đưa ra quan điểm này một cách dè dặt khi không tham gia các lớp học chuyên đề ở Tam Đảo và 
vì vậy tôi không có một cái nhìn đầy đủ về toàn bộ khoá học.

Tôi thấy các tham luận nhìn tổng thể đều phù hợp. Sự tự do trong quan điểm trình bày và những biến chuyển 
trong quan hệ giữa diễn giả và học viên là những dấu hiệu đáng mừng vì các học viên không còn có thái độ 
lắng nghe thụ động và chấp nhận mọi điều diễn giả đưa ra. Tuy nhiên, cần phải chỉ định một người điều khiển 
chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc trao đổi, giới hạn thời gian của các bài phát biểu đôi khi còn quá dài và 
làm một bài tổng hợp vào cuối buổi học.

Sư đa dạng về chuyên môn của các đề tài nghiên cứu và sự hứng thú tham gia thảo luận là ấn tượng nổi bật 
nhất. 
Nét nổi bật thứ hai: sự có mặt và tham gia tích cực của các nghiên cứu viên trẻ tuổi. 

Những cuộc trao đổi chủ yếu xoay quanh hàng loạt vấn đề của các học viên liên quan đến Việt Nam.
 
Những ấn tượng về ngày làm việc đầu tiên: so với năm ngoái, mức độ khái quát của các câu hỏi tăng lên và 
có rất ít những câu hỏi mang tính ‘cá nhân’ hay kiểu như ‘vấn đề nghiên cứu của tôi...’. Theo tôi, dường như 
học viên đã biết tập trung hơn vào trọng tâm của các bài phát biểu.
 Các bài thuyết trình nói về một vấn đề ở Việt Nam thường thu hút được sự chú ý nhiều hơn là các phần trình 
bày về các vấn đề ngoài Việt Nam hoặc các vấn đề chung chung (nên xác minh lại trong phần đánh giá? 
Xem bài phát biểu của Henry Alain).
Đó là một trong những hạn chế của khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam bởi nó chỉ nghiên cứu về 
Việt Nam. 
Làm thế nào để giúp các nhà nghiên cứu Việt Nam hiểu rằng việc quan tâm tới các nước khác ngoài Việt Nam 
sẽ cho phép họ mở rộng tầm hiểu biết của mình. 
Vấn đề rộng hơn là: Làm thế nào để nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn tại nước mình và về nước mình? 
Lợi ích, phương tiện và hạn chế?

Những trao đổi giữa chúng tôi và các học viên ngay sau phần trình bày đã cho thấy một sự quan tâm thực sự 
đối với các vấn đề liên quan tới đánh giá chính sách công vốn là một đề tài mang tính thời sự không chỉ ở các 
nước đang phát triển mà ngay cả ở các nước phát triển. Sự lựa chọn chủ đề này đã được khẳng định là đúng 
đắn bởi chính tính chất sôi nổi phong phú của các cuộc thảo luận. 
Dường như việc trao đổi giữa chúng tôi với các học viên trong hai ngày học rất sôi động và họ tỏ ra rất hào 
hứng trong suốt các các buổi học của phiên toàn thể. 
Có thể còn đôi điều đáng tiếc vì ở một số buổi học, học viên tham gia phát biểu ý kiến còn hạn chế. Có nhiều 
lý do để lý giải: Mức độ tham gia trao đổi thấp nhất tại hai buổi học cuối cùng của ngày thứ hai là do mệt mỏi 
và do một số chủ đề mang tính kỹ thuật và còn xa lạ với học viên. Mặt khác, nếu số lượng người tham gia các 
buổi học của phiên toàn thể đông hơn thì có thể các trao đổi sẽ nhiều hơn. Cuối cùng, nhìn chung, học viên 
thường tích cực tham gia ý kiến nhiều hơn khi chúng tôi đề cập đến các chủ đề liên quan tới Việt Nam. 
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Các lớp học chuyên đề

Theo quý vị, có nên tổ chức các lớp học chuyên đề ở ngoài Hà Nội hay không?
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Như những gì chúng tôi có thể quan sát được trong khoá học trước, việc tập trung toàn bộ giáo viên và học 
viên tại một địa điểm trong thời gian một tuần đã tạo thuận lợi cho các trao đổi và phối hợp qua lại trong nhóm. 
Đó là một trong những ưu điểm lớn nhất của sự kiện.
 Với cách nhìn đó, việc tổ chức các lớp chuyên đề ở ngoài Hà Nội là hết sức cần thiết cho sự thành công của 
khoá học mùa hè. Mặt khác, nếu lớp học chuyên đề diễn ra ở Hà Nội, thì có lẽ mức độ chuyên cần không cao 
đến như vậy (tập trung được nhiều học viên và cả giảng viên). 
Đặc biệt, sự lựa chọn này còn cho phép học viên có thể chuẩn bị tốt phần bài tập theo nhóm mà họ sẽ phải 
trình bày vào cuối lớp học chuyên đề. Đồng thời, cần phải nhấn mạnh rằng sự lựa chọn này đã cho phép họ 
làm việc trong một không khí rất thân thiện, điều đó ảnh hưởng tốt đến việc trao đổi kiến thức

Thực sự cần thiết

Nên tổ chức ở ngoài Hà Nội, nhất là trong bối cảnh của Việt Nam: có hàng ngàn cớ có thể đưa ra để rời bỏ 
một cuộc hội thảo.

Phương thức “thảo luận kín” có vẻ như không thể thiếu được nhằm tạo ra một sự năng động trong trao đổi 
và hợp tác.

Chắc chắn là cần thiết

Đối với lớp học chuyên đề 2 về “điều tra điền dã”, việc tổ chức ở ngoài Hà Nội là cần thiết để có thể đến được 
với thực địa là các khu vực làng xã. Việc tập trung học viên trong thời gian một tuần bên ngoài không gian 
sống thường nhật của họ cho phép tạo ra các mối liên hệ trong và sau khoá học. Nếu có thể, nên xây dựng 
các cầu nối thường xuyên giữa các lớp học chuyên đề. Các nhà nhân học- xã hội học rất tò mò muốn biết các 
nhà kinh tế, các nhà thống kê học làm việc thế nào và ngược lại. 
Khả năng tổ chức một ngày làm việc liên ngành, trong đó mỗi lớp học chuyên đề có những trao đổi với các lớp 
chuyên đề khác. Trao đổi dưới dạng nào? Có thể là một bài tập xử lý một vấn đề bằng 2 hay 3 phương pháp 
khác nhau? Hay dưới hình thức bổ sung các công cụ cho nhau: Một vài dữ kiện thu thập bởi một lớp chuyên 
đề này có thể được xử lý bởi một lớp chuyên đề khác?
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Ấn tượng của tôi giống như ấn tượng về phiên toàn thể, dẫu rằng lớp học chuyên đề có hạn chế về mặt thời 
gian và số lượng người tham gia nhưng đã cho phép có những trao đổi qua lại với nhau.

Cởi mở trong trao đổi khoa học và quan hệ giữa con người với con người

Ấn tượng rất tốt, có rất nhiều sự trao đổi, tôn trọng và quan tâm từ cả hai phía.

Trao đổi tích cực. Học viên rất quan tâm và rất hứng thú. Việc kết hợp hai lớp học chuyên đề I và II của năm 
2007 thành một lớp chuyên đề “phân tích các dữ liệu” vào năm 2008 đã tạo thuận lợi cho việc thực hành 
phân tích thống kê đối với các dữ liệu điều tra. 
 
Trong lớp học chuyên đề 2, trao đổi giữa các nhà nghiên cứu và học viên và giữa các học viên với nhau diễn 
ra rất đều đặn và đạt kết quả tốt. 
Ngay từ đầu, các giáo viên đã giải thích rằng đây không phải là một lớp học thông thường mà là một nhóm 
thảo luận chuyên đề cần có trao đổi. Những người tham gia đã không ngần ngại ngắt lời diễn giả khi họ muốn 
biết cụ thể hơn và đưa ra ý kiến của mình.
Khi xây dựng 4 nhóm điều tra, mỗi nhóm đã trở thành một đơn vị nghiên cứu với một người dẫn đầu, người 
này nổi lên một cách tự nhiên. Sự năng động của từng nhóm được thể hiện bằng việc trao đổi dữ liệu nhằm 
cung cấp cơ sở cho việc soạn thảo báo cáo của từng nhóm. 
Trao đổi giữa các nhóm cũng rất phong phú và mang tính xây dựng. Họ trao đổi các dữ liệu, công cụ điều tra 
(hệ thống các câu hỏi, các báo cáo của xã…)
Nhưng chúng tôi không có đủ thời gian để cho phép 4 nhóm có thể chuẩn bị một bản tổng hợp chung để trở 
lại với đề tài nghiên cứu chung trong lớp chuyên đề về thôn Đèn Thõng. 
Nhận xét: Theo các sinh viên Pháp không biết tiếng Việt, cứ 2 sinh viên cần có một phiên dịch, nếu không họ 
không thể thực hiện điều tra. 

Lớp học chuyên đề 1 mà chúng tôi cùng phối hợp giảng dạy với L. Lebart và M. Piron về vấn đề áp dụng kỹ 
thuật phân tích dữ liệu trong các cuộc điều tra về hộ gia đình được tiến hành ở Việt Nam, là sự tiếp nối của 
2 lớp chuyên đề khác nhau (2 và 3) có tính chất bổ sung cho nhau với sự tham gia của chính các diễn giả này 
trong khoá học mùa hè 2007. Lớp chuyên đề 2 đề cập đến kỹ thuật thống kê trong phân tích dữ liệu điều tra 
và lớp chuyên đề 3 bàn về việc sử dụng các cuộc điều tra về các gia đình để phân tích điều kiện sống của họ 
và vấn đề việc làm. Tổ chức một lớp chuyên đề chung trong năm nay đã cho phép kết hợp, đi sâu và áp dụng 
các kiến thức từ năm ngoái, đáp ứng yêu cầu ứng dụng các kiến thức để nghiên cứu về nước mình được các 
học viên Việt Nam đưa ra trong phần đánh giá của họ sau khoá học 2007. 
Nhờ vào sự tiếp nối về mặt chủ đề này, phần lớn các học viên là những người đã từng tham gia một trong hai 
lớp chuyên đề năm ngoái (đặc biệt là chuyên đề về phân tích dữ liệu). Vì vậy, họ đã có những hiểu biết về 
chủ đề và có những hành trang kỹ thuật phù hợp. Thành công của lớp học chuyên đề này cũng là nhờ vào 
sự hợp tác của một nhóm học viên không quá đông (khoảng 15 người). Vì việc tổ chức lớp chuyên đề cũng 
đòi hỏi phải có sự phối hợp trao đổi theo nhóm và mỗi nhóm phải thực hiện một dự án và trình bày dự án đó 
vào ngày cuối cùng. 
Tiếp theo phần giới thiệu một phương pháp thường là phần minh hoạ cụ thể với những ứng dụng trong trường 
hợp riêng của Việt Nam, điều này tạo thuận lợi cho đối thoại vì các học viên có thể đối chiếu kết quả nghiên 
cứu với những kinh nghiệm thường nhật của mình. Học viên thường được yêu cầu đưa ra ý kiến về sự lựa chọn 
phương pháp, thông tin cần thu thập, phân tích kết quả và cả về hạn chế của phương pháp tiếp cận cũng như 
các vấn đề còn để ngỏ. Vì vậy, các cuộc trao đổi rất bổ ích. 
Với tư cách là diễn giả, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về chất lượng tham gia thảo luận tại lớp chuyên đề của 
chúng tôi cũng như mức độ hiểu biết đạt được sau khoá học của học viên, hiểu biết đó có được cũng nhờ 
sự nhiệt tình học tập của chính họ. Chúng tôi nghĩ rằng họ đã học hỏi được lượng kiến thức tối đa từ lớp học 
chuyên đề và khoá đào tạo này sẽ cung cấp cho họ những công cụ bổ ích giúp họ có thể thực hiện những 
nghiên cứu sau này và có thể là luận án tiến sĩ của họ.
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Khác với năm ngoái, việc dành nửa ngày giữa tuần để nghỉ cho phép mọi người thư giãn và giảm cường độ 
làm việc. Nhịp độ và lịch làm việc của các lớp chuyên đề hoàn toàn phù hợp với chúng tôi, thời gian các buổi 
học cũng hợp lý.
 
Lớp chuyên đề về điều tra điền dã nặng về nội dung, nhịp độ làm việc cao. Quả thật, chúng tôi phải tổ chức 
học lý thuyết trước, luyện tập thực hành một vài nội dung tại thực địa, sau đó tổng hợp và đưa ra phân tích 
nhận xét về lớp chuyên đề. Cần phải giảm nhẹ chương trình nếu năm sau lại tổ chức lớp chuyên đề này. 

Hài lòng về công tác tổ chức những ngày trao đổi khoa học trên phương diện sư phạm cũng như hậu cần, rất 
có tính “sinh thái”.

Ấn tượng rất tốt, có rất nhiều trao đổi, có sự tôn trọng và chú ý từ cả hai phía.

Có sự xen kẽ hợp lý giữa nội dung lý thuyết, các dữ liệu điều tra điền dã và phần xử lý thống kê trong lớp học 
chuyền đề 1. 

Trong lớp chuyên đề 2, có vẻ như 6 ngày làm việc liên tục hơi nặng. Cần phải có nửa ngày nghỉ ở giữa đợt 
làm việc. Chúng tôi đã nhận được yêu cầu được thư giãn vào ngày học thứ 4 (tức là ngày thứ năm) trong thời 
gian ở các thôn. 
Một tuần làm việc (6 ngày) không đủ để tạo dựng một nền tảng lý thuyết, phương pháp luận, công cụ và lời 
khuyên thực tiễn cần thiết để tiến hành điều tra điền dã. 
Cần phải có riêng một ngày trọn vẹn để đề cập đến lý thuyết và phương pháp (có thể làm ở Hà Nội?). Sau đó 
cần có 1 ngày chuẩn bị cho điều tra: xây dựng giả thuyết, đối tượng nghiên cứu và trục nghiên cứu. 
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Tôi hy vọng có thể tham gia nhiều hơn vào năm tới. Mặt khác, chúng tôi mong muốn có thêm nhiều sự hợp 
tác với Cơ quan phát triển Pháp.

Nên tiếp tục !
Đa dạng hoá hơn nữa các lĩnh vực chuyên ngành và chuyên môn của các diễn giả tham gia trình bày tại các 
buổi học chung. 
Đối với các lớp chuyên đề, việc duy trì sự liên kết từ năm này qua năm khác đòi hỏi học viên tham gia năm 
này phải tiếp tục tham gia trong năm sau. 
Cần mở rộng phạm vi người tham dự (số lượng, khu vực địa lý, chuyên môn, cơ quan trực thuộc).
Tổ chức hội nghị bàn tròn với các tổ chức có liên quan của Việt Nam và Pháp nhằm xác định các nguồn lực về 
nhân sự, tài chính cần có để duy trì sự kiện này, không chỉ trong khoảng thời gian thực hiện dự án FSP2S.

Tôi chỉ yêu cầu tiếp tục tổ chức khoá học theo hướng và tinh thần vốn có.

Tiếp tục diễn ra cả ở Hà Nội và Tam Đảo. 
Một tuần ở Tam Đảo là thời gian tối thiểu để nắm bắt các kiến thức về “điều tra”.
Hãy nghĩ tới khả năng trao đổi giữa các lớp chuyên đề.
Cố gắng như năm 2007, mở rộng số lượng học viên tham gia khoá học mùa hè cho các đối tượng ngoài dự 
án, như vậy phải tìm kiếm hỗ trợ về mặt tài chính. 
Có thể thử đưa ra ý tưởng thực hiện một nghiên cứu nhân học xã hội về một chủ đề cụ thể với mục tiêu ra một 
bài báo tập thể (gồm phương pháp học và các dữ liệu). 

Hai khóa học mùa hè đầu tiên đã thể hiện một sự gắn kết chặt chẽ bởi lẽ hai trong số ba lớp học chuyên đề 
được tổ chức vào năm 2008 là tự tiếp nối của khoá học năm ngoái. Việc tổ chức một khoá đào tạo thứ ba 
vào năm 2009 vẫn giữ nguyên vấn đề quan tâm song sẽ đòi hỏi một sự đổi mới về mặt đề tài. Đặc biệt, việc 
xem xét đề tài phải tính đến những tiến bộ về phương pháp luận của những người đã tham dự hai khoá đào 
tạo trước và tiến triển của các hoạt động được FSP Khoa học xã hội thực hiện trong khuôn khổ 10 dự án được 
khởi động vào năm 2006. 
Một lớp học chuyên đề về kỹ thuật trong kinh tế lượng được áp dụng để phân tích các dữ liệu đơn lẻ rút ra từ 
các cuộc khảo sát về gia đình hoặc về kỹ thuật đánh giá tác động (đánh giá trước) có thể được tổ chức, với 
phần ứng dụng vào trường hợp cụ thể của Việt Nam.
Mặt khác, nếu ngân sách cho phép, học viên từ các nước khác thuộc Đông Nam Á cũng có thể tham gia 
khoá học.
Chúng ta cũng có thể cho phép mở rộng đối tượng tham gia phiên toàn thể, không chỉ giới hạn ở những người 
tham gia các lớp học chuyên đề. Điều đó cho phép tăng cường trao đổi và tăng thêm mức độ ảnh hưởng cũng 
như uy tín của các Khóa học mùa hè. 
Đương nhiên ở mỗi lớp học chuyên đề, phần bài tập thực hành theo nhóm sẽ được trình bày trước lớp, song 
chúng ta cũng có thể đề nghị tổ chức một buổi học chung tập hợp tất cả các lớp chuyên đề vào ngày cuối 
cùng. Toàn bộ mọi người có thể đến dự và ít nhất một phần trong số họ có thể tham gia “giới thiệu sản phẩm 
nghiên cứu phân tích” của mỗi lớp học chuyên đề. 
Cũng theo tinh thần của đề xuất trên, chúng ta cũng có thể gợi ý rằng các lớp chuyên đề (hoặc ít nhất một 
vài trong số đó) đề cập đến cùng một chủ đề nhưng theo nhiều cách khác nhau theo các tiêu chí của khoa 
học xã hội. Việc chia sẻ các kết quả thu được tại buổi học chung ngay sau các lớp chuyên đề sẽ mang lại rất 
nhiều bài học quý báu.
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Với tư cách là diễn giả, sự gặp gỡ giữa các nhà nghiên cứu như chúng tôi với các sinh viên; giữa các nhà 
nghiên cứu Pháp và Việt Nam trong khoá học mùa hè là rất bổ ích. Khoá đào tạo đã cho phép chúng tôi có 
những hiểu biết sâu sắc hơn về việc nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam và có những tiếp xúc bổ ích với 
các đồng nghiệp mà chúng tôi ít có cơ hội gặp gỡ (nhất là những người làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh). 
Mặt khác, điều này cho phép chúng tôi được cùng nhau làm việc với các diễn giả khác trong lớp học chuyên 
đề của mình và phát huy được khả năng bổ trợ cho nhau, một kinh nghiệm rất quý báu và có ý nghĩa cả về 
mặt nhân văn cũng như chuyên môn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm này.

Vâng, rất bổ ích và thiết thực.

Ít nhiều tạo dựng được các mối quan hệ, song đó không phải là mục tiêu tham dự của tôi vì tôi làm việc ở Việt 
Nam, tại một cơ quan nghiên cứu, nên có nhiều dịp gặp gỡ trao đổi với các nhà nghiên cứu và sinh viên.

Có, các mối quan hệ đều rất thú vị.

Có, sự hợp tác trong tương lai với các đồng nghiệp trong lớp chuyên đề 1 hứa hẹn nhiều thành công.

Có, đặc biệt với các nhà nghiên cứu của DIAL- có khả năng sẽ hợp tác trong dự án đánh giá chương trình 135 
“dân tộc thiểu số miền núi” của Việt Nam.
- Cùng với Henry Alain.
Rất mong muốn được gặp lại các nhà nghiên cứu Việt Nam như Phạm Văn Cự.

Bình luận của các bạn về Kỷ yếu Khóa học Tam Đảo 2007
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Kỷ yếu Khóa học Tam Đảo 2007 có chất lượng tốt và được thể hiện rất chuyên nghiệp gần giống một cuốn 
sách thực sự. Nhờ vậy, tài liệu này được phát hành rộng khắp, không chỉ tới tay những người tham gia Khóa 
học mùa hè mà cả các nhà nghiên cứu và các sinh viên nghiên cứu khoa học xã hội của Việt Nam, những 
người quan tâm tới một cuốn sách đề cập tới các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội. 
Nội dung của tài liệu khá mới vì chưa có ẩn phẩm chính thức nào giới thiệu các phương pháp tiếp cận của các 
chuyên ngành khác nhau trong khoa học xã hội. 
Việc xuất bản tài liệu này dưới hình thức một ẩn phẩm chính thức cần được tính đến.

Tài liệu đặc sắc và ấn tượng. Mặc dù không phải là công trình lớn nhưng nó mang lại cho người xem một sản 
phẩm có tính khoa học và sư phạm đạt chuẩn quốc tế. 
 
Hoàn hảo!

Thay cho lời bình luân: Xin nhiệt liệt biểu dương !

Tuyệt vời!

Chất lượng tốt

Tôi hy vọng rằng cuốn sách này có thể trở thành một dạng tài liệu tham khảo cho nghiên cứu khoa học xã 
hội tại Việt Nam.
Mỗi năm, sẽ xuất bản một tập để điểm qua một số vấn đề quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn.
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Cũng giống như năm ngoái, chúng tôi có thể khẳng định chất lượng dịch thuật rất tốt nhờ vào sự chuyên nghiệp 
của các phiên dịch, đặc biệt là đối với lớp học chuyên đề của chúng tôi.

Đánh giá nhìn chung rất khả quan đối với “khoảng thời gian ít ỏi” mà tôi được tham dự khoá học. 

Mong muốn khoá học lại được tổ chức trong năm tới và sẵn sàng tham gia những hoạt động khoa học trong 
năm 2009. 

Nội dung và công tác tổ chức rất tốt

Cảm ơn Stéphane Lagrée và Bùi Thu Trang, trợ lý trưởng dự án vì đã góp phần tổ chức thành công Khóa học 
mùa hè 2008 với những “phương tiện” khá khiêm tốn. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tiếp tục tổ chức sự 
kiện này trong nhiều năm nữa. 
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