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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU  

Trần Thị Mai Nhân1 

Tóm tắt 

Hiện nay, khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) đã trở thành lĩnh 

vực nghiên cứu mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam, nhu cầu phát triển khoa 

học kỹ thuật để đưa đất nước phát triển, hội nhập đã trở thành nhu cầu bức 

thiết. Vì vậy, trong một thời gian dài, các mối quan tâm của xã hội hầu như 

đều hướng về các ngành khoa học tự nhiên và ngành KHXH&NV chưa được 

chú trọng và đầu tư đúng mức. Điều này đã dẫn đến một thực trạng đáng lo 

ngại là nghiên cứu KHXH&NV Việt Nam có sự “tụt hậu” so với thế giới. Tỷ 

lệ các bài báo KHXH&NV xuất hiện rất “khiêm tốn” trên các tạp chí quốc 

tế. Qua tìm hiểu thực trạng nghiên cứu KHXH&NV ở Việt Nam và tình hình 

nghiên cứu KHXH&NV thế giới, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc 

đẩy nghiên cứu KHXH&NV để ngành KHXH&NV Việt Nam phát triển vững 

mạnh, hướng đến hội nhập và toàn cầu hóa. Các giải pháp tập trung vào các 

vấn đề: Xây dựng nguồn nhân lực chiến lược, Quy hoạch đề tài và định 

hướng nghiên cứu, Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu quốc tế, Phát triển quỹ 

đầu tư nghiên cứu và thay đổi hình thức tài trợ, đánh giá kết quả nghiên cứu. 

Từ khóa: khoa học xã hội, nhân văn, nghiên cứu, toàn cầu hóa, bối 

cảnh toàn cầu. 

1. Mở đầu 

Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công 

nghệ đã làm thay đổi “diện mạo” của thế giới nhưng cũng đặt thế giới 

trước những thách thức lớn lao, cần có sự đồng thuận quốc tế cao về 

các mục tiêu phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa. Vì vậy, các nhà 

khoa học trên thế giới đã hướng sự quan tâm đến các ngành khoa học 

xã hội và nhân văn (KHXH&NV). Bà Irina Bokova - Tổng Giám đốc 

UNESCO đã đánh giá cao vai trò của KHXH&NV, xem đó là một 

công cụ hữu hiệu thúc đẩy sự đồng thuận quốc tế; cải thiện phúc lợi 

của con người và đối phó với những thách thức toàn cầu. Theo bà, 

                                                                 
1  TS, Khoa Việt Nam học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM. 
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khoa học xã hội (KHXH) mang lại cho chúng ta sự hiểu biết rõ ràng 

hơn về cách mà con người tương tác với nhau và rộng lớn hơn là với 

môi trường. Những ý tưởng và thông tin mà KHXH tạo ra có thể đóng 

góp quý giá cho việc xây dựng các chính sách có hiệu quả để định 

hình một thế giới tốt đẹp hơn (Bokova, 2010, p.iii). Ở Việt Nam, sau 

khi đất nước thống nhất, nhu cầu phát triển khoa học kỹ thuật và công 

nghệ (KHKT&CN) để đưa đất nước phát triển, hội nhập đã trở thành 

nhu cầu bức thiết. Vì vậy, một thời gian dài, các mối quan tâm của xã 

hội hầu như đều hướng về các ngành KHKT&CN. Đây là một trong 

những nguyên nhân quan trọng khiến nghiên cứu KHXH&NV Việt 

Nam bị tụt hậu so với thế giới.  

Mục đích của bài viết là tìm hiểu thực trạng nghiên cứu 

KHXH&NV ở Việt Nam trong tương quan với những thành tựu 

nghiên cứu KHXH&NV của các quốc gia trên thế giới, lý giải nguyên 

nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần vào việc phát triển 

nghiên cứu KHXH&NV ở Việt Nam, để ngành KHXH&NV Việt 

Nam phát triển, hướng đến “khu vực hóa” và “toàn cầu hóa”.  

Về phương pháp, chúng tôi thu thập và xử lý thông tin từ các tài 

liệu, sách báo nghiên cứu về KHXH&NV ở Việt Nam. Nguồn dữ liệu 

về nghiên cứu KHXH&NV của các quốc gia trên thế giới sử dụng 

trong bài viết được chúng tôi tham khảo trực tiếp từ Danh mục trích 

dẫn trực tuyến của Web of Science (WoS) và các nguồn dữ liệu thứ 

cấp trên các website trong nước và nước ngoài. 

2. Thực trạng nghiên cứu KHXH&NV ở Việt Nam hiện nay 

2.1. Thiếu nguồn nhân lực chiến lược KHXH&NV  

Một thời gian dài, trong xã hội Việt Nam tồn tại quan niệm “nhất 

bên trọng, nhất bên khinh” đối với các ngành khoa học tự nhiên 

(KHTN) và KHXH&NV. Những câu nói cửa miệng trong dân gian: 

“nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa” hay “nhà văn, nhà giáo, nhà 

báo, nhà thơ là bốn nhà nghèo” cho thấy sự thiên lệch trong quan niệm 

của xã hội và mặc nhiên trở thành định hướng cho giới trẻ khi chọn 

nghề nghiệp tương lai. Để có cơ hội kiếm được nhiều tiền và thay đổi 

cuộc đời, giới trẻ thường chọn những nghề nghiệp liên quan đến các 

lĩnh vực: y khoa, kinh tế, kỹ thuật,… và “quay lưng” với những nghề 
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nghiệp thuộc lĩnh vực KHXH&NV. Không chỉ giới trẻ mà các bậc 

phụ huynh cũng định hướng cho con em chọn những ngành nghề 

thuộc các lĩnh vực mà theo họ, có thể “hái ra tiền” để con có một 

tương lai tốt hơn, cũng là để thực hiện giấc mơ đổi đời cho thế hệ cha 

anh. Vì vậy, càng ngày, những môn học về KHXH&NV như: văn 

học, lịch sử, địa lý, triết học, tôn giáo,... càng bị giới trẻ xem nhẹ.  

Chính sự quay lưng với nhóm ngành KHXH&NV của xã hội đã 

dẫn đến tình trạng thiếu nguồn nhân lực cho ngành này, thậm chí có 

nguy cơ khủng hoảng nguồn nhân lực trong tương lai. Trong khi đó, ở 

Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), nhóm ngành KHXH&NV được 

đánh giá là 1 trong 9 ngành thu hút nhiều lao động nhất trong giai 

đoạn 2014-2015 và xu hướng đến năm 2020-2025. Trong giai đoạn 

này, nhóm ngành KHXH&NV có nhu cầu tuyển dụng 8.100 

người/năm, chiếm 3% tỉ lệ ngành nghề so với tổng số việc làm (Trần 

Anh Tuấn, 2015). Tất nhiên, với nguồn nhân lực “mỏng” như hiện 

nay, Việt Nam cũng đang “thiếu những nhà khoa học có kinh nghiệm 

nghiên cứu ở đẳng cấp quốc tế” (Nguyễn Văn Tuấn, 2017).  

Điều này xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử xã hội đặc biệt của Việt 

Nam. Đó là một đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh với những 

hậu quả nặng nề. Sau chiến tranh, Việt Nam phải tập trung giải quyết 

những bi kịch thời hậu chiến, tập trung cho công cuộc xóa đói, giảm 

nghèo; tiến dần lên công nghiệp hóa (CNH) và hiện đại hóa (HĐH) – 

chìa khóa đưa đất nước tiến lên, sánh vai với các quốc gia đang phát 

triển. Vì vậy, vai trò, vị thế của KHXH&NV có sự “mờ nhạt” so với 

các ngành khoa học khác. Nhưng đến thời điểm hiện tại, khi đất nước 

đã vượt qua khó khăn, đang trên đà phát triển và hội nhập toàn cầu, sự 

thiếu hụt về “lượng” và “chất” nguồn nhân lực KHXH&NV thực sự là 

hồi chuông báo động đối với sự phát triển của Việt Nam.  

2.2. Chất lượng nghiên cứu khoa học chưa cao  

Nguồn nhân lực chưa mạnh dẫn đến chất lượng nghiên cứu khoa 

học chưa cao là yếu tố làm trì trệ quá trình phát triển ngành 

KHXH&NV ở Việt Nam. Gần đây, vấn đề công bố các công trình 

nghiên cứu ngành KHXH&NV trên các tạp chí khoa học quốc tế đã 

trở thành mối quan tâm và gây nên sự tranh luận đa chiều từ phía các 
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chuyên gia, các nhà khoa học. Bởi trên thế giới hiện nay có xu hướng 

“đánh giá khoa học qua định lượng ấn phẩm” (bibliometrics). Mặc dù 

theo các nhà khoa học, ứng dụng toán học và thống kê để đánh giá 

khoa học qua các ấn phẩm cũng có sự hạn chế trong việc đánh giá 

chính xác các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH&NV nhưng 

dù sao kết quả “đo đếm” các công bố khoa học về KHXH&NV ở Việt 

Nam trong thời gian qua cũng khiến giới khoa học “giật mình”. Từ 

năm 2001 đến 2015, Việt Nam công bố được khoảng 18.000 bài báo 

khoa học trên các tập san trong danh mục ISI, nhưng trong số này chỉ 

có 717, tức 4% bài báo thuộc ngành KHXH [hình 1]. Theo tác giả 

Nguyễn Văn Tuấn, mặc dù số bài báo KHXH từ Việt Nam liên tục 

tăng trong thời gian 15 năm qua (số bài báo giai đoạn 2011-2015 tăng 

gấp 5,6 lần so với thời gian 2001-2005) nhưng tỉ trọng công bố quốc 

tế ngành KHXH Việt Nam chỉ bằng phân nửa các nước lân cận như 

Thái Lan và Malaysia (Nguyễn Văn Tuấn, 2017). Đây là điều rất đáng 

lo ngại.  

 

Hình 1. Tỉ trọng công bố quốc tế của khoa học Việt Nam (2001-2015).  

Công bố quốc tế ngành KHXH chiếm 4% tổng số công bố (18.044 bài). 

Nguồn: Nguyễn Văn Tuấn, 2017. 
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Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tình trạng này là do rào 

cản về ngôn ngữ. Hiện nay, tiếng Anh là phương tiện truyền thông 

quốc tế không một ngôn ngữ nào có thể cạnh tranh được. Trong khi 

đó, đa số các tạp chí quốc tế đều xuất bản bằng tiếng Anh. Theo thống 

kê Nguồn gốc địa lý của các tạp chí Khoa học Xã hội trong cơ sở dữ 

liệu WOS/SSCI (1980-2009), các tạp chí KHXH được phân bố chủ 

yếu ở Bắc Mỹ, sau đó là châu Âu [bảng 1]. Trong những năm 1950 và 

1960, gần một nửa số ấn phẩm đăng ký trong Thư mục Khoa học Xã 

hội Quốc tế là tiếng Anh. Đến năm 2005, tỷ trọng này đã lên đến trên 

75%. Tỷ lệ của tất cả các ngôn ngữ khác đã giảm, nhất là tiếng Đức và 

tiếng Pháp (Ammon, 2010, De Swaan, 2001). 

Bảng 1. Nguồn gốc địa lý của các tạp chí khoa học xã hội  

trong cơ sở dữ liệu WOS/SSCI (1980-2009) 

Journals 1980-1989 1990-1999 2000-2009 

North America 375 49.7% 399 48.5% 398 36.5% 

Europe 308 40.8% 365 44.4% 561 51.5% 

Asia 31 4.1% 21 2.6% 46 4.2% 

Oceania 17 2.3% 17 2.1% 27 2.5% 

International 12 1.6% 10 1.2% 11 1.0% 

Latin America 8 1.1% 5 0.6% 31 2.8% 

Africa 3 0.4% 4 0.5% 12 1.1% 

CIS 1 0.1% 1 0.1% 3 0.3% 

(Nguồn gốc địa lý của một tạp chí được xác định thông qua vị trí của nhà 

xuất bản sử dụng cơ sở dữ liệu ISSN)  

Nguồn: Gingras, Mosbah-Natanson, 2014. 

Vì vậy, một đặc điểm nổi trội của lĩnh vực KHXH&NV trong xu 

hướng toàn cầu hiện nay là cấu trúc lõi - ngoại vi (core - periphery 

structure). Nghĩa là năng lực nghiên cứu và kết quả nghiên cứu tập 

trung ở một số ít các quốc gia cốt lõi. Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) và 

châu Âu đã “sản xuất” hơn 80% bài viết đăng ký trong các Chỉ số 

trích dẫn hàng đầu thế giới (Gingras, Mosbah-Natanson, 2014). Như 
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vậy, có sự “thiệt thòi” trong công bố quốc tế về KHXH của các nước 

không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính so với các nước phát triển 

nói tiếng Anh. Mặc dù nhìn vào kết quả công bố quốc tế trong ba thập 

kỷ (1980-2009), chúng ta thấy châu Á là khu vực có mức tăng đáng kể 

tỷ lệ các bài báo KHXH trong chỉ số trích dẫn KHXH (SSCI) nhưng 

sản lượng vẫn còn quá nhỏ so với Hoa Kỳ và châu Âu [hình 2].  

Ở Việt Nam, có một thực tế phải thừa nhận là nhiều nhà nghiên 

cứu có thể đọc tài liệu, có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh 

nhưng rất khó khăn khi viết một bài báo khoa học hoàn chỉnh bằng 

tiếng Anh để có thể công bố trên các tạp chí quốc tế. Đối với các 

nghiên cứu trên lĩnh vực KHXH&NV, điều này càng có nhiều trở ngại 

hơn. Đó là một trong những nguyên nhân chính làm hạn chế sự hiện 

diện của nghiên cứu KHXH&NV Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu 

KHXH&NV thế giới.  

 

Hình 2. Tỷ lệ xuất bản phẩm khoa học xã hội theo vùng 

 Nguồn: Gingras, Mosbah-Natanson, 2014. 

Ngoài rào cản về ngôn ngữ, phương pháp nghiên cứu cũng là một 

trong những điểm yếu của giới nghiên cứu KHXH&NV Việt Nam. 

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tuấn, khoảng 70% bài báo bị từ 

chối là do phương pháp nghiên cứu chưa đạt hay không thích hợp. 

Phương pháp ở đây bao gồm cả phương pháp luận (methodology), kỹ 
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thuật đo lường, phương pháp phân tích. KHXH có những phát triển 

rất tinh vi về phương pháp phân tích dữ liệu và họ có những tập san 

cho chuyên ngành này. Theo ông, “phương pháp có thể là yếu tố kéo 

lùi nghiên cứu KHXH ở Việt Nam” (Nguyễn Văn Tuấn, 2017).  

3. Thúc đẩy nghiên cứu KHXH&NV ở Việt Nam trong bối cảnh 

toàn cầu 

3.1. Xây dựng nguồn nhân lực chiến lược  

Để ngành KHXH&NV phát triển tương xứng với vai trò của 

nó trong phát triển đất nước thời kỳ hội nhập cũng như phù hợp với 

xu thế toàn cầu là hướng sự quan tâm về các ngành KHXH&NV, 

coi đó như là “một lĩnh vực toàn cầu đang nổi lên” (theo cách nói 

của Heilbron, 2013), Việt Nam cần có chính sách đầu tư đào tạo và 

quản lý nguồn nhân lực chiến lược (strategic human resource). 

Hiện nay, các công ty lớn trên thế giới rất coi trọng vấn đề này. Họ 

có chính sách đào tạo và quản lý các thành phần nhân lực điển hình 

từ tuyển dụng, đào tạo nâng cao, kỷ luật, biên chế đến việc hợp tác 

tôn trọng đối với nhân viên để tăng cường việc “giữ chân” người 

tài, nâng cao chất lượng, kinh nghiệm làm việc và tối đa hóa lợi ích 

cho cả nhân viên và người sử dụng lao động. Nghĩa là, trong lĩnh 

vực đào tạo nhân lực ngành KHXH&NV, Việt Nam cần đào tạo 

một đội ngũ nhân lực chiến lược, có trình độ chuyên môn cao, có 

khả năng phân tích thực tiễn, nghiên cứu và áp dụng các kiến thức 

KHXH vào giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước, đáp 

ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, 

đồng thời năng động, tự tin, có khả năng giao lưu, đối thoại với các 

chuyên gia nghiên cứu KHXH&NV quốc tế. Trong đó, trước hết 

cần phải khắc phục hai điểm còn hạn chế của nguồn nhân lực 

KHXH&NV Việt Nam hiện nay là ngoại ngữ (tiếng Anh) và công 

nghệ thông tin. Vì đó là chìa khóa để các nhà khoa học mở cánh 

cửa nghiên cứu, giao lưu, đối thoại quốc tế. Bên cạnh đó, nhà nước 

Việt Nam cần có chính sách quản lý nguồn nhân lực một cách khoa 

học, có chế độ đãi ngộ, tạo điều kiện nâng cao chất lượng và kinh 

nghiệm để tận dụng tối đa nguồn nhân lực này.  



519 

Để đào tạo được đội ngũ nhân lực chiến lược, Việt Nam cần 

đặt ra mục tiêu phát triển năng động và bền vững; trong đó chú ý 

hai vấn đề: “ưu tiên” và “kiên trì”. Ưu tiên để có sự đầu tư hợp lý, 

thu hút nhân lực và đào tạo có chất lượng. Kiên trì vì đào tạo được 

một nhà khoa học KHXH&NV không phải là công việc đơn giản, 

có thể có được trong một thời gian ngắn, mà cần phải có thời gian 

lâu dài. Trên quan điểm đó, với các cơ sở đào tạo nhân lực ngành 

KHXH&NV, nhà nước nên có chính sách khích lệ và tạo niềm tin 

cho họ trong công tác giáo dục - đào tạo. Đối với sinh viên, ngành 

giáo dục nên có chế độ khuyến khích học tập, nghiên cứu, tạo điều 

kiện cho giới trẻ giao lưu, tiếp nhận những giá trị tinh hoa trong 

nghiên cứu KHXH&NV trên thế giới. Đối với cán bộ ngành 

KHXH&NV, nhà nước và cơ sở đào tạo cần có chính sách đầu tư, 

tạo cơ hội cho họ tu nghiệp học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu quốc 

tế. Có như vậy, Việt Nam mới có một đội ngũ nhân lực 

KHXH&NV chất lượng cao theo chuẩn khu vực và quốc tế.  

3.2. Quy hoạch đề tài và định hướng nghiên cứu 

Đây là vấn đề rất cần thiết đối với nghiên cứu KHXH&NV ở 

Việt Nam hiện nay. Vì ngoài vấn đề về rào cản ngôn ngữ, phương 

pháp nghiên cứu thì đề tài/nội dung nghiên cứu không mới, ít giá trị 

khoa học và thực tiễn cũng là nguyên nhân khiến KHXH&NV Việt 

Nam bị hạn chế trong công bố quốc tế. Trong khi đó, KHXH&NV 

là lĩnh vực có đề tài nghiên cứu rất rộng và rất đa dạng. Theo 

Bennett và các cộng sự (2017), KHXH (bao gồm cả KHXH cổ điển 

và ứng dụng) đều được sử dụng để nghiên cứu một tập hợp các 

hiện tượng xã hội, các quy trình xã hội, hoặc các thuộc tính cá 

nhân. Trong đó, KHXH cổ điển bao gồm xã hội học, nhân chủng 

học, khoa học chính trị, địa lý, kinh tế, lịch sử và tâm lý học. 

KHXH ứng dụng bao gồm giáo dục, nghiên cứu truyền thông, 

nghiên cứu phát triển và luật pháp. Còn nghệ thuật và nhân văn 

thường được đưa ra để phân tích phê bình, đại diện và hình thành 

các quy trình xã hội và hiện tượng xã hội, thường vận dụng một bộ 

lý thuyết và phương pháp tương tự để thực hiện các quan sát thực 

nghiệm [hình 3]. 
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Hình 3. Khoa học xã hội, nhân văn và các đề tài nghiên cứu liên quan 

 Nguồn: Bennett và các cộng sự, 2017. 

Theo sơ đồ trên thì các ngành KHXH&NV tập trung vào nhiều 

hiện tượng xã hội (như thị trường, quản trị, chính trị, văn hóa, nhân 

khẩu học, kinh tế - xã hội, phúc lợi, chính sách và luật pháp), các quy 

trình xã hội (như: tổ chức xã hội, ra quyết định, giáo dục, tiếp thị, phát 

triển địa phương,...) hoặc các thuộc tính cá nhân như giá trị, niềm tin, 

kiến thức, động lực, sở thích, nhận thức và hành vi (Bennett và các 

cộng sự, 2017).  

Mặt khác, theo nhóm tác giả này, nghiên cứu KHXH&NV có thể 

được tiến hành trên các vấn đề ở các quy mô khác nhau, từ từng cá 

nhân và địa phương đến quốc gia, khu vực và toàn cầu [hình 4]. Ở các 

quy mô khác nhau, các nhà KHXH có thể tập trung vào một loạt các 

chủ đề hoặc lý thuyết nghiên cứu - nghĩa là các hiện tượng xã hội, các 

quy trình xã hội và các thuộc tính cá nhân như đã nói ở trên và các 

đơn vị phân tích có liên quan - nghĩa là các chủ thể hoặc đối tượng 

nghiên cứu.  
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Hình 4. Ví dụ minh họa về các đơn vị và các chủ đề nghiên cứu  

và phân tích khoa học xã hội ở các quy mô khác nhau  

Nguồn: Bennett và các cộng sự, 2017. 

Theo đó, ở quy mô cá nhân và địa phương, các nhà nghiên cứu có 

thể nghiên cứu về sự quản lý, phát triển địa phương, vấn đề sinh kế, 

kinh tế - xã hội, văn hóa, thái độ, hành vi, giá trị hoặc nhận thức của 

con người đối với đối tượng nghiên cứu. Ở quy mô khu vực và toàn 

cầu, các nhà KHXH có thể nghiên cứu các vấn đề triết học, các lý 

thuyết, thị trường, các ý tưởng,… đang thay đổi và ảnh hưởng đến các 

thỏa thuận toàn cầu. Các hiện tượng xã hội cũng có thể được nghiên 

cứu ở nhiều quy mô cùng một lúc. Các nhà KHXH có thể xem xét 

những thay đổi trong thị trường, chính sách hoặc nhân khẩu học ở quy 

mô vĩ mô hay quốc gia ảnh hưởng đến quyết định của địa phương hay 

kết quả kinh tế xã hội. 
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Mặt khác, theo các chuyên gia nghiên cứu nước ngoài, các nhà 

nghiên cứu KHXH có thể có một số mục tiêu, bao gồm hiểu, mô tả, 

lý thuyết hóa, phân chia, dự đoán, tưởng tượng hoặc lên kế hoạch 

(Moon, Blackman, 2014). Trong đó, KHXH có thể được sử dụng để 

hiểu và mô tả hiện tượng xã hội, các quy trình hoặc các thuộc tính cá 

nhân trong nghiên cứu; phát triển lý thuyết hoặc kiểm tra các lý 

thuyết đã có từ trước; tìm cách giải quyết một cách nghiêm túc một 

tình huống hoặc vấn đề để xây dựng các giải pháp hiệu quả hơn; có 

thể dự đoán xu hướng trong tương lai thông qua mô hình hóa và dự 

báo các điều kiện xã hội và/hoặc kinh tế; tưởng tượng tương lai 

mong muốn hoặc lên kế hoạch và xác định các đường hướng để cải 

thiện chính sách, chương trình hoặc kết quả xã hội (Bennett và các 

cộng sự, 2017). 

Như vậy, trên cơ sở xác định mối quan hệ giữa KHXH&NV với 

các đề tài nghiên cứu liên quan [xem hình 3] và trên cơ sở hệ thống 

hóa các đơn vị, các chủ đề nghiên cứu và phân tích KHXH ở các quy 

mô khác nhau [xem hình 4] cũng như xác định các mục tiêu nghiên 

cứu, Việt Nam có thể xây dựng kế hoạch quy hoạch đề tài và định 

hướng nghiên cứu, từ đó hình thành các nhóm, các tổ chức nghiên cứu 

KHXH&NV để đạt hiệu quả cao. Trong xu hướng toàn cầu hóa, 

nghiên cứu KHXH&NV hình thành “cấu trúc đa cấp” (cấp địa 

phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu) nhưng thực chất, dù “toàn cầu 

hóa” (globalization) hay “khu vực hóa xuyên quốc gia” (transnational 

regionalization), nghiên cứu KHXH&NV cấp địa phương và theo 

định hướng quốc gia vẫn không mất đi ý nghĩa của nó (điều này khác 

với KHTN). Vì vậy, với điều kiện thực tế nghiên cứu KHXH&NV ở 

Việt Nam hiện nay, các nhà nghiên cứu tập trung vào cấp địa phương 

và theo định hướng quốc gia cũng có thể đạt được thành tựu.  

3.3. Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu quốc tế 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế là tạo cơ hội để các nhà nghiên cứu 

Việt Nam tiếp thu thành tựu nghiên cứu KHXH&NV thế giới. Theo 

Heilbron, bên cạnh cấp địa phương và cấp quốc gia, các cơ cấu “khu 

vực hóa xuyên quốc gia” cũng như “toàn cầu hóa” ngày càng trở nên 

quan trọng và sự hiểu biết tốt hơn về “toàn cầu hóa” đòi hỏi những 

nghiên cứu chính xác hơn về cả hai cấp độ, theo quyền riêng tư của họ 
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cũng như trong mối liên hệ phát triển lẫn nhau của họ (Heilbron, 

2013). Vì vậy, việc hợp tác trong nghiên cứu KHXH & NV là mục 

tiêu và nhiệm vụ không thể khước từ của các nhà nghiên cứu.  

Như đã trình bày ở trên, KHXH&NV có những phát triển rất tinh 

vi về phương pháp phân tích dữ liệu và Việt Nam còn rất yếu về mặt 

này. Hợp tác nghiên cứu quốc tế, các nhà nghiên cứu Việt Nam có thể 

học tập kinh nghiệm của các quốc gia về phương pháp nghiên cứu; kỹ 

thuật đánh giá kết quả nghiên cứu cũng như vận dụng kết quả nghiên 

cứu vào thực tiễn. Mặt khác, qua quá trình hợp tác, Việt Nam có cơ 

hội quảng bá những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội, về các giá 

trị văn hóa của đất nước, của dân tộc ra thế giới cũng như “mời gọi” 

các chuyên gia nghiên cứu quốc tế đến với Việt Nam.  

Tuy nhiên, điều quan trọng là người nghiên cứu phải chọn được 

đối tượng hợp tác phù hợp để phát triển nghiên cứu. Các nhà KHXH 

& NV có thể chọn phương pháp và các quy trình cộng tác với các 

nhóm, tổ chức hoặc cộng đồng sao cho đảm bảo đề tài/dự án đáp ứng 

được nhu cầu của các bên và tạo điều kiện cho hành động hoặc thay 

đổi các chính sách quan trọng của KHXH&NV Việt Nam.  

3.4. Phát triển quỹ đầu tư nghiên cứu 

Đây là cách tốt nhất để khuyến khích nghiên cứu và thu hút nhân 

tài. Nhìn vào bảng thống kê số công bố khoa học quốc tế giai đoạn từ 

1980 đến 2009, chúng ta thấy châu Âu là khu vực có mức tăng công 

bố và trích dẫn quốc tế mạnh nhất. Ở châu Á, trong khoảng 10 năm lại 

đây, Trung Quốc là một trong những quốc gia có sự phát triển vượt 

bậc về công bố quốc tế. Thử tìm hiểu hai trường hợp tiêu biểu này, 

chúng ta sẽ thấy kết quả trên có liên quan đến chính sách đầu tư cho 

nghiên cứu KHXH&NV của họ.  

Ở châu Âu, chính sách khoa học như một nhân tố tăng trưởng 

KHXH&NV. Trong đó, hai hướng chính sách nghiên cứu đặc biệt có 

liên quan đến KHXH&NV là các dự án hợp tác nghiên cứu với các 

chuyên đề được xác định trước trong các lĩnh vực nghiên cứu của 

KHXH&NV đang được tài trợ thông qua các dịch vụ của Ủy ban 

Châu Âu (kể từ năm 1994) và việc thành lập Hội đồng Nghiên cứu 
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Châu Âu (ERC) năm 2007, nghiên cứu không phụ thuộc vào chính 

sách cụ thể (Heilbron, Boncourt và cộng sự, 2017).  

Ở Trung Quốc, từ khi bắt đầu cải cách và mở cửa, quốc gia này 

đã coi trọng nghiên cứu khoa học nhân văn và khoa học xã hội. Họ đã 

đầu tư cho quỹ nghiên cứu hàng năm với một hệ thống tài trợ nghiên 

cứu lớn, chủ yếu bao gồm các dự án thuộc Quỹ Khoa học Xã hội 

Quốc gia, Quỹ Nghiên cứu Khoa học Nhân văn và Khoa học Xã hội 

thuộc Bộ Giáo dục và hệ thống các dự án nghiên cứu của Học viện 

Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS). Ngoài ra, hệ thống quản lý, tài 

trợ và đánh giá đã được cập nhật, đổi mới và cải tiến liên tục, đáp ứng 

nhu cầu phát triển nghiên cứu (Wei Lili, 2010).  

Theo Ji Liang, từ giữa những năm 1990, một phương pháp đo 

lường bằng máy vi tính đã được đưa ra để thiết lập cơ sở dữ liệu 

trích dẫn KHXH Trung Quốc. Trong đó, có hai cơ sở dữ liệu lớn là 

Trung tâm Dữ liệu trích dẫn KHXH&NV Trung Quốc do Trung tâm 

Tài liệu và Thông tin của Trung tâm CASS thiết kế và Chỉ số trích 

dẫn KHXH Trung Quốc của Đại học Nam Kinh (CSSCI). Cả hai đều 

là những nguồn dữ liệu quan trọng để đánh giá định lượng các 

nghiên cứu KHXH&NV. Các cơ quan này đóng một vai trò quan 

trọng trong nghiên cứu về văn học, đánh giá các tạp chí, đánh giá dự 

án, kết quả nghiên cứu, lựa chọn các nhà nghiên cứu tài năng và 

đánh giá hiệu quả tại các viện nghiên cứu và các trường đại học (Dẫn 

theo Wei Lili, 2010).  

Trong khi đó, ở Việt Nam, quỹ hỗ trợ nghiên cứu KHXH&NV 

còn rất hạn chế. Ngoài các quỹ hỗ trợ nghiên cứu từ các viện/trường 

đại học hay các Sở KH&CN các tỉnh thành, Việt Nam có “Quỹ phát 

triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia” (NAFOSTED) thuộc Bộ 

Khoa học và Công nghệ (hoạt động từ tháng 3/2008) với mục tiêu 

thúc đẩy, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở Việt Nam. 

Nhưng thực tế, để được xét duyệt hồ sơ đăng ký và nhận được tài trợ 

của NAFOSTED, các cá nhân, tổ chức gặp rất nhiều khó khăn. Vì 

điều kiện đặt ra đối với người nghiên cứu và yêu cầu về kết quả đề tài 

quá khó; các vấn đề về thủ tục nhận tài trợ và đánh giá nghiệm thu đề 

tài thường rất phức tạp, khiến các nhà nghiên cứu e ngại. Hơn nữa, 

việc tài trợ cho các đề tài nghiên cứu KHXH&NV ở Việt Nam có xu 
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hướng ưu tiên cho các đề tài tiếp cận nghiên cứu định hướng chính 

sách (policy-oriented research) nên nhiều đề tài nghiên cứu khác và 

nhiều nhà nghiên cứu chưa được trao cơ hội. 

Để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, giúp các 

nhà khoa học Việt Nam tiếp cận với trình độ nghiên cứu quốc tế, tăng 

số lượng kết quả nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế, Việt 

Nam nên có kế hoạch phát triển quỹ đầu tư nghiên cứu, huy động từ 

nhiều nguồn và đặc biệt ưu tiên đầu tư cho những nhà nghiên cứu trẻ, 

có năng lực nghiên cứu KHXH&NV. Các quỹ tài trợ nghiên cứu cũng 

nên thay đổi quan điểm tài trợ, thay đổi hình thức xét duyệt đề tài, 

khuyến khích các vấn đề nghiên cứu xuyên quốc gia và mang tầm 

quốc tế… Ngoài ra, việc giảm thiểu các thủ tục hành chính và thay 

đổi cách đánh giá kết quả nghiên cứu theo “cơ chế niềm tin” nghĩa là 

“trao toàn quyền cho ứng viên trúng tuyển (học bổng/tài trợ) để họ sử 

dụng cho mục đích nghiên cứu” (Nguyễn Tô Lan, 2015) cũng là cách 

khuyến khích nghiên cứu và thu hút nhân tài. 

Kết luận 

Hiện nay, KHXH&NV đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu vượt ra 

ngoài phạm vi địa phương hay quốc gia, hướng đến “khu vực hóa 

xuyên quốc gia” và “toàn cầu hóa”. Trên thế giới, nghiên cứu 

KHXH&NV ngày càng phát triển, đạt được những thành tựu đáng kể. 

Ở Việt Nam, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, ngành 

KHXH&NV chưa phát triển tương xứng với vị trí và tầm quan trọng 

của nó. Chính phủ Việt Nam cần nhận thức được điều này và cùng với 

các cơ quan, viện nghiên cứu, các trường đại học Việt Nam quan tâm 

đầu tư một cách đồng bộ, hiệu quả cho ngành KHXH&NV. Trong đó, 

quan trọng nhất là đầu tư phát triển nguồn nhân lực chiến lược cho 

KHXH&NV và đầu tư cho nghiên cứu KHXH&NV với những kế 

hoạch và chính sách cụ thể (quy hoạch đề tài và định hướng nghiên 

cứu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển quỹ đầu tư nghiên cứu, xây 

dựng môi trường nghiên cứu,…). Những chiến lược và chính sách cụ 

thể sẽ cải thiện được thực trạng ngành KHXH&NV hiện nay và thúc 

đẩy sự phát triển KHXH&NV Việt Nam trong tương lai, để 

KHXH&NV thực sự là “khoa học bền vững” (sustainability science) 

như cách đánh giá của bà Irina Bokova: “Giá trị, niềm tin và hành vi 
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là những nền tảng thiết yếu cho việc tạo ra sự bền vững cao hơn. Đây 

cũng là lý do tại sao nhân văn là rất quan trọng, cùng với các khoa 

học xã hội, nó giúp chúng ta tưởng tượng ra hình dạng của một tương 

lai bền vững hơn” (Bokova, 2013, p.4).  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Ammon, U. (2010). The hegemony of English. In: World Social 

Science Report 2010 (pp.154-155). Paris: UNESCO Publishing.  

2. Bennett, N. J., Roth, R., Klain, S. C., Chan, K., Christie, P., Clark, D. 

A., Cullman, G., Curran, D., Durbin, T. J., Epstein, G., Greenberg, A., 

Nelson, M. P., Sandlos, J., Stedman, R., Teel, T. L., Thomas, R., 

Veríssimo, D., Wyborn, C. (2017). Conservation social science: 

Understanding and integrating human dimensions to improve 

conservation. Biological Conservation, Vol 205 (1), pp.93-108. Truy 

cập từ trang: http://www.sciencedirect.com/science. 

3. Bokova, I. (2010). Foreword. In: World Social Science Report 2010 

(pp.iii-v). Paris: UNESCO Publishing. 

4. Bokova, I. (2013). Preface. In: World Social Science Report 2013 

(pp.3-5). Paris: UNESCO Publishing. 

5. Cropanzano, R., Mitchell, M. S. (2005). Social Exchange Theory: An 

Interdisciplinary Review. Journal of management, Vol 31 (12), issue: 

6, pp.874-900, https://www.researchgate.net/publication (02.01.2017). 

New York: Sage Publications. Truy cập từ trang: 

http://jom.sagepub.com.  

6. De Swaan, A. (2001). English in the social sciences. In: Ammon U 

(ed), The Dominance of English as a Language of Science (pp.71 - 

83). Berlin and New York: Mouton de Gruyter.  

7. Gingras, Y., Mosbah-Natanson, S. (2010). Where are social sciences 

produced? In: World Social Science Report 2010 (pp.149-153). Paris: 

UNESCO Publishing.  

8. Heilbron, J. (2013). The social sciences as an emerging global field. 

Truy cập từ trang: http://www.sagepublications.com. 

9. Heilbron, J., Boncourt, T., Rafael, S., Sapiro, G. (2017), European 

Social Sciences and Humanities (SSH) in a Global Context. Truy cập 

Vol%20205
http://www.sciencedirect.com/science
http://journals.sagepub.com/author/Cropanzano%2C+Russell
http://www.sagepublications.com/


527 

từ trang: 

http://www.eassh.eu/sites/default/files/pages/INTERCO_SSH 

10. Hicks, C., Levine, A., Agrawal, A., Basurto, X., Breslow, S. J., 

Carothers, C., ... Levin, P. S. (2016). Engage key social concepts for 

sustainability. Science, Vol. 352(6281), pp. 38-40. 

DOI: 10.1126/science.aad4977. 

11. Kaufman, B.E. (2012). Strategic Human Resource Management 

Research in the United States: A Failing Grade After 30 Years? 

Academy of Management Perspectives. Vol. 26 Issue 2, p.12-36. Truy 

cập từ trang: https://katalog.baskent.edu.tr/client/en_US. 

12. Moon, K., Blackman, D. (2014). A guide to understanding social 

science research for natural scientists. Conservation Biology, Vol 28, 

pp. 1167-1177. 

13. Nguyễn Tô Lan. (2015). Tài trợ cho nghiên cứu: Cơ chế niềm tin. 

Truy cập từ trang: http://tiasang.com.vn. 

14. Nguyễn Văn Tuấn. (2017). Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn 

ở Việt Nam: những con số giật mình. Truy cập từ trang: 

https://cvdvn.net. 

15. Phạm Thị Ly. (2011). Đánh giá khoa học qua định lượng ấn phẩm: 

những xu hướng mới trên thế giới trong đánh giá khoa học xã hội, 

nghệ thuật và nhân văn, in trong: Khoa học xã hội thời hội nhập. Trần 

Ngọc Thêm chủ biên, Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc 

gia, trang 206-219. 

16. Sapiro, G. (2016). Fostering international cooperation in the SSH:  

the role of the EC. Truy cập từ trang: 

www.ssh2016.eu/download/output/sapiro.pptx. 

17. Trần Anh Tuấn. (2015). Tài liệu hướng nghiệp năm 2015 phát triển thị 

trường ngành công nghiệp Việt Nam – dự báo nhu cầu nhân lực 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 đến năm 2020- 2025 và dự báo 

ngành nghề hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN sau 2015. Truy cập 

từ trang: http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn.  

18. Wei Lili. (2010). Funding and Assessment of Humannities and Social 

Science Research in China. In: World Social Science Report 2010 (pp. 

269-272). Paris: UNESCO Publishing. 

 

http://www.eassh.eu/sites/default/files/pages/INTERCO_SSH
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/people/christina-hicks(5d46ed7b-c420-47fd-a8ae-e76e3c334811).html
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/engage-key-social-concepts-for-sustainability(37900d4b-1279-47ad-a805-ec0758b14cb5).html
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/engage-key-social-concepts-for-sustainability(37900d4b-1279-47ad-a805-ec0758b14cb5).html
http://dx.doi.org/10.1126/science.aad4977
https://katalog.baskent.edu.tr/client/en_US
http://tiasang.com.vn/
https://cvdvn.net/
http://www.ssh2016.eu/download/output/sapiro.ppt
http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/

