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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: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC               

Mã môn học: SOCI3307 

1.2 Khoa/Ban phụ trách: Khoa XHH-CTXH-ĐNAH 

1.3 Số tín chỉ:  03 LT (03LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC :  

Sau khi sinh viên đã học PPNCXHH1 và PPNCXHH 2, môn học này nhằm gắn kết 

phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính, bổ sung thêm cho sinh viên một số 

kỹ thuật phân tích định lượng và định tính. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1 Mục tiêu chung :  

Môn học này nhằm gắn kết phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính, bổ sung 

thêm cho sinh viên một số kỹ thuật phân tích định lượng và định tính, đặc biệt là kỹ 

thuật phân tích dữ liệu định tính với phần mềm Nvivo. 

3.2 Mục tiêu cụ thể : 

- Bổ sung một số kỹ thuật thống kê, như: phân tích hồi quy bội, phân tích nhân tố, 

phân tích cụm. 

- Bổ sung phần nhận thức luận và phương pháp luận của nghiên cứu định tính. 

- Giới thiêu phối hợp nghiên cứu định lượng và định tính. 

- Thực hành phần mềm Nvivo. 

 

3.2.1 Kiến thức :  

- Hiểu biết một số kỹ thuật thống kê: phân tích hồi quy bội, phân tích nhân tố, phân 

tích cụm. 

- Hiểu được nhân thức luận và phương pháp luận của nghiên cứu định tính 

- Biết phương pháp nghiên cứu hỗn hợp. 

- Hiểu các chức năng của Nvivo 
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3.2.2 Kỹ năng : 

- Vận dụng kiến thức học tập vào một bài nghiên cứu định tính ở qui mô nhỏ  

 

3.2.3 Thái độ : 

- Tôn trọng tính đa dạng, đa chiều kích trong nghiên cứu các hiện tượng 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:  

 

Bổ sung, ứng 

dụng một số 

kỹ thuật thống 

kê cao cấp 

2.1 Tương quan hồi qui 

bội 

2.2 Phân tích nhân tố,  

2.3 Phân tích cụm 

4.5 2.5 2  

 

2 Chƣơng 2: 

 

Mối quan hệ 

giữa nhận 

thức luận, 

phƣơng pháp 

luận  và 

phƣơng pháp 

trong nghiên 

cứu xã hội. 

 

1.1 Bốn thành tố chính của 

nghiên cứu xã hội: 

nhận thức luận, quan 

điểm lý thuyết, 

phương pháp luận và 

phương pháp. 

1.2 Đóng góp của bốn 

thành tố trên trong một 

nghiên cứu xã hội. 

1.3 Sự phân chia truyền 

thống giữa nghiên cứu 

định lượng, định tính 

và những hệ luận. 

4.5 2.5 2  

o Nguyễn 

Xuân Nghĩa, 

Nghiên cứu 

định tính 

trong khoa 

học xã hội: 

Một số vấn đề 

nhận thức 

luận, phương 

pháp luận và 

phương pháp, 

Nxb Đại học 

Quốc Gia Tp. 

HCM, 2012. 
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3 Chƣơng 3: 

Một số vấn đề 

nhận thức 

luận, phƣơng 

pháp luận và 

đóng góp của 

nghiên cứu 

định tính 

 

1.1 Lịch sử nghiên cứu 

định tính 

1.2 Giả định lý thuyết, 

nhận thức luận của 

nghiên cứu định tính 

1.3 Đóng góp của nghiên 

cứu định tính. 

1.4 Giới hạn của nghiên 

cứu định tính 

4.5 2.5 2  

o Nguyễn 

Xuân Nghĩa, 

Nghiên cứu 

định tính 

trong khoa 

học xã hội: 

Một số vấn đề 

nhận thức 

luận, phương 

pháp luận và 

phương pháp, 

Nxb Đại học 

Quốc Gia Tp. 

HCM, 2012. 

4 Chƣơng 4: 

Giới thiệu lý 

thuyết đặt cơ 

sở trên dữ liệu 

thực địa & 

quy nạp phân 

tích 

 

4.1 Lý thuyết đặt cơ sở 

trên dữ liệu thực địa 

(grounded theory) 

4. 2 Quy nạp phân tích  

4.5 2.5 2  

o Nguyễn 

Xuân Nghĩa, 

Nghiên cứu 

định tính 

trong khoa 

học xã hội: 

Một số vấn đề 

nhận thức 

luận, phương 

pháp luận và 

phương pháp, 

Nxb Đại học 

Quốc Gia Tp. 

HCM, 2012. 
 

5 Thiết kế 

nghiên cứu 

định tính & 

xử lý dữ liệu 

định tính: 

phân tích chủ 

đề và cơ cấu. 

5.1 Thiết kế nghiên cứu 

định tính 

5.2 Nghiên cứu hỗn hợp 

5.3 Phân tích theo chủ đề 

5.4 Phân tích theo cấu trúc 
4.5 2.5 2  

o Nguyễn 

Xuân Nghĩa, 

Nghiên cứu 

định tính 

trong khoa 

học xã hội: 

Một số vấn đề 

nhận thức 

luận, phương 

pháp luận và 

phương pháp, 

Nxb Đại học 

Quốc Gia Tp.  
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6 Chƣơng 6: 

Tạo một dự án 

trong phần 

mềm Nvivo (1) 

 

6.1 Tạo một dự án với 

Nvivo 

6.2 Nhập các văn bản 

- Văn bản có sẵn 

- Văn bản mới 

 
4.5 2 2.5  

o Nguyễn 

Xuân Nghĩa, 

Nghiên cứu 

định tính trong 

khoa học xã 

hội: Một số vấn 

đề nhận thức 

luận, phương 

pháp luận và 

phương pháp, 

Nxb Đại học 

Quốc Gia Tp. 

HCM, 2012. 

7 Chƣơng 7: 

Tạo các 

trƣờng hợp và 

thuộc 

tínhtrong  

phần mềm 

Nvivo  (2) 

 

7.1 Tạo các cas, thuộc 

tính, tập hợp 

7.2 Liên kết các yếu tố của 

dự án 

 

4.5 2 2.5  

o Nguyễn 

Xuân Nghĩa, 

Nghiên cứu 

định tính trong 

khoa học xã 

hội: Một số vấn 

đề nhận thức 

luận, phương 

pháp luận và 

phương pháp, 

Nxb Đại học 

Quốc Gia Tp. 

HCM, 2012. 

 

8 Chƣơng 8: 

Mã hóa trong 

phần mềm 

Nvivo  (3) 

 

8.1 Mã hoá trong Nvivo 

- Mã hóa tự do 

- Mã hóa dạng cây 

8.2 Xử lý các nodes trong 

Nvivo 

 4.5 2 2.5  

o Nguyễn 

Xuân Nghĩa, 

Nghiên cứu 

định tính trong 

khoa học xã 

hội: Một số vấn 

đề nhận thức 

luận, phương 

pháp luận và 

phương pháp, 

Nxb Đại học 

Quốc Gia Tp. 

HCM, 2012. 
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9 Chƣơng 9: 

Chức năng 

tìm kiến trong 

Nvivo (4) 

 

9.  Chức năng Query: 

- theo từ 

- cụm từ 

- theo ma trận 

4.5 2 2.5  

o Nguyễn 

Xuân Nghĩa, 

Nghiên cứu 

định tính trong 

khoa học xã 

hội: Một số vấn 

đề nhận thức 

luận, phương 

pháp luận và 

phương pháp, 

Nxb Đại học 

Quốc Gia Tp. 

HCM, 2012. 

10 Chƣơng 10: 

Tạo các mô 

hình & trình 

bày kết qua 

nghiên cứu 

định tính 

trong  phần 

mềm Nvivo (5) 

 

9.1 Tạo các mô hình 

9.2 Quan hệ giữa các yếu 

tố của các thành phần dự 

án 

10.1 Truy xuất các dữ kiện 

10.2 Tổng hợp các dữ kiện 

10.3 Xây dựng lý thuyết 

10.4 Trình bày kết quả 

 

4.5 2 2.5  

o Nguyễn 

Xuân Nghĩa, 

Nghiên cứu 

định tính trong 

khoa học xã 

hội: Một số vấn 

đề nhận thức 

luận, phương 

pháp luận và 

phương pháp, 

Nxb Đại học 

Quốc Gia Tp. 

HCM, 2012. 

Ghi chú: Để tạo sự hứng thú cho sinh viên, có thể xen kẽ các chương lý thuyết và các chương 

về Nvivo 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

 

5.1. Tài liệu chính:  

 
- Nguyễn Xuân Nghĩa, Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội: Một số vấn đề nhận thức 

luận, phương pháp luận và phương pháp, Nxb Đại học Quốc Gia Tp. HCM, 2012. 

5.2. Tài liệu tham khảo 

- Nguyễn Xuân Nghĩa, Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội; NXB Đại học Mở 

TP. HCM, 2015 

 
Có thể tham khảo trên trang web:  
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https://groups.google.com/group/xa-hoi-hoc/web/nhng-cng-trnh-ca-
nguyn-xun-ngha?hl=vi 

http://nguyenxnghia.blogspot.com 

 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 

Quy định thang điểm : 10 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Giữa kỳ : Dự lớp đầy đủ, bài làm cá nhân 40% 

2 Thi cuối kỳ : Tiểu luận 60% 

 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày:  

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1.  Buổi 1 Bổ sung, ứng dụng một số kỹ thuật thống 

kê cao cấp 

 

2.  Buổi 2 -Mối quan hệ giữa nhận thức luận, phương 

pháp luận  và phương pháp trong nghiên 

cứu xã hội. 

 

3.  Buổi 3 -Một số vấn đề nhận thức luận, phương 

pháp luận và đóng góp của nghiên cứu 

định tính 

 

4.  Buổi 4 -Giới thiệu lý thuyết đặt cơ sở trên dữ liệu 

thực địa & quy nạp phân tích 

 

5.  Buổi 5 -Thiết kế nghiên cứu định tính & xử lý dữ liệu 

định tính: phân tích chủ đề và cơ cấu. 
 

6.  Buổi 6 - Tạo một dự án trong phần mềm Nvivo  

7.  Buổi 7 
-Tạo các trường hợp và thuộc tínhtrong  

phần mềm Nvivo   

 

8.  Buổi 8 
- Mã hóa trong phần mềm Nvivo   

 

9.  Buổi 9 
-Chức năng tìm kiến trong Nvivo  

 

https://groups.google.com/group/xa-hoi-hoc/web/nhng-cng-trnh-ca-nguyn-xun-ngha?hl=vi
https://groups.google.com/group/xa-hoi-hoc/web/nhng-cng-trnh-ca-nguyn-xun-ngha?hl=vi
http://nguyenxnghia.blogspot.com/
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

10.  Buổi 10 - Tạo các mô hình & trình bày kết qua 

nghiên cứu định tính 

trong  phần mềm Nvivo 

 

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : NGUYỄN XUÂN NGHĨA 

 Chức danh, học hàm, học vị :  Giảng viên chính – Tiến sĩ 

 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 

 


