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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

  

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học:   TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI   

1.2 Mã môn học:   SOCI3204 

1.3 Khoa/Ban phụ trách:  Khoa XHH – CTXH - ĐNA 

1.4 Số tín chỉ:    02 LT (02LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

 Tổng hợp kiến thức và nắm vững được bản chất và nguồn gốc của các hiên tượng 

tâm lý xã hội, các cơ chế ảnh hưởng xã hội  đến các hiện tượng tâm lý xã hội.  

 Tâm lý học xã hội liên quan mật thiết với xã hội học và các học phần tâm lý khác 

như Tâm lý học giao tiếp, Tâm lý học phát triển. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung:  

Giúp người học hiểu những vấn đề cơ bản của Tâm lý học xã hội và vận dụng vào 

trong thực tiễn cuộc sống. 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Kiến thức: 

Giúp người học hiểu và nắm vững được bản chất và nguồn gốc của các hiên tượng 

tâm lý xã hội, các cơ chế ảnh hưởng xã hội.  

Hiểu được một số hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến trong xã hội. 

Nắm được các hiện tượng tâm lý xảy ra trong các nhóm nhỏ.  

Hiểu được vấn đề quyền lực và các phong cách lãnh đạo trong nhóm nhỏ.  

Biết được các cử chỉ phi ngôn ngữ và các hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ. 

- Kỹ năng: 

Người học vận dụng được các kiên thức đã học để lý giải một số hiện tượng tâm lý 

đang diễn ra trong cuộc sống. 

Phát triển các kỹ năng tương tác và làm việc nhóm, có khả năng phân tích, đánh 

giá các hành vi cá nhân trong xã hội. 

- Thái độ: 
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Người học tích cực vận dụng lý thuyết đã học để lý giải các hiện tượng tâm lý hiện có 

trong xã hội. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  Chƣơng 1: 

Tâm lý học  

xã hội là một  

khoa học 

1.1. Khái niệm 

1.2. Lịch sử hình 

thành 

1.3. Đối tượng, 

nhiệm vụ nghiên cứu 

1.4. Phương pháp 

nghiên cứu 

5 4 1  

Đinh Phương 

Duy (2015), 

Tâm lý học xã 

hội, Nxb Đại 

học Mở 

Tp.HCM (lưu 

hành nội bộ) 

 

2.  Chƣơng 2:  

Các hiện tƣợng 

tâm lý xã hội và 

các quy luật 

hình thành 

2.1. Các hiện tượng 

tâm lý xã hội 

2.1.1.Bầu không khí 

tâm lý  

2.1.2.Tâm trạng xã 

hội 

2.1.3.Dư luận xã hội 

2.1.4.Truyền thống  

2.2. Các quy luật 

hình thành  

2.2.1. Quy luật kế 

thừa 

2.2.2. Quy luật lây 

lan 

2.2.3. Quy luật bắt 

chước  

2.2.4. Quy luật tác 

động qua lại  

10 9 1  

Đinh Phương 

Duy (2015), 

Tâm lý học xã 

hội, Nxb Đại 

học Mở 

Tp.HCM (lưu 

hành nội bộ) 

 

3.  Chƣơng 3: 

Quan hệ xã hội 

và quan hệ liên 

nhân cách 

3.1. Khái niệm 

3.2. Quan hệ liên 

nhân cách trong xã 

hội 

3.2.1. Quan hệ 

liên nhân cách trong 

xã hội  

3.2.2. Quan hệ 

liên nhân cách trong 

tập thể lao động 

 

5 4 1  

Đinh Phương 

Duy (2015), 

Tâm lý học xã 

hội, Nxb Đại 

học Mở 

Tp.HCM (lưu 

hành nội bộ) 
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

4.  Chƣơng 4: 

Nhóm và  

tập thể 

4.1. Khái niệm 

4.2. Các giai đoạn 

phát triển nhóm 

4.3. Đặc điểm nhóm 

4.3.1. Nhóm nhỏ 

4.3.2. Nhóm lớn 

5 4 1  

Đinh Phương 

Duy (2015), 

Tâm lý học xã 

hội, Nxb Đại 

học Mở 

Tp.HCM (lưu 

hành nội bộ) 

5.  Chƣơng 5:  

Giao tiếp và kỹ 

năng giao tiếp 

5.1. Khái niệm 

5.2. Đặc điểm giao 

tiếp 

5.3. Kỹ năng giao 

tiếp 

5.3.1. Nhóm 

kỹ năng nhận thức về 

đối tượng giao tiêp 

5.3.2. Nhóm 

kỹ năng nhận thức về 

chủ thể 

5.3.3. Nhóm 

kỹ năng điều khiển 

quá trình giao tiếp 

5 4 1  

Đinh Phương 

Duy (2015), 

Tâm lý học xã 

hội, Nxb Đại 

học Mở 

Tp.HCM (lưu 

hành nội bộ) 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

5.1. Tài liệu chính: 

- Đinh Phương Duy (2015), Tâm lý học xã hội, Nxb Đại học Mở Tp.HCM (lưu hành 

nội bộ) 

- Trần Quốc Thành (2011), Tâm lý học xã hội, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội. 

5.2. Tài liệu tham khảo thêm: 

- Knud S Larsen, Lê Văn Hảo (2010), Tâm lý học xã hội, Nxb Từ điển Bách khoa. 
 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm: 10 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Kiểm tra giữa kỳ (Bài tập cá nhân +  

thuyết trình nhóm) 

30% 

2 Thi cuối kỳ : Tự luận 70% 
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7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4.5 tiết/buổi) 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chương 1: Tâm lý học xã hội là một khoa học   

2 Buổi 2 Chương 2: Các hiện tượng tâm lý xã hội và các quy 

luật hình thành  

 

3 Buổi 3 Chương 2: Các hiện tượng tâm lý xã hội và các quy 

luật hình thành (tiếp) 

 

4 Buổi 4 Chương 2: Các hiện tượng tâm lý xã hội và các quy 

luật hình thành (tiếp) 

 

5 Buổi 5 Chương 3: Quan hệ xã hội và quan hệ liên nhân cách  

6 Buổi 6 Chương 4: Nhóm và tập thể  

7 Buổi 7 Chương 5: Giao tiếp và kỹ năng giao tiếp  

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : TRẦN THỊ THANH TRÀ 

 Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên – Thạc sĩ 

 
 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 


