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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:   XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM            

1.2. Mã môn học:   SOCI3203 

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

1.4. Số tín chỉ:   02 LT (02LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

 Môn học này cung cấp những hiểu biết căn bản về các lối tiếp cận căn bản trong chuyên 

ngành xã hội học tội phạm. Bên cạnh những hiểu biết về mặt lý thuyết, sinh viên còn được 

trang bị những kiến thức về các phương pháp và kỹ thuật thường dùng trong nghiên cứu tội 

phạm và nạn nhân học (victimology). Đồng thời trong quá trình học, sinh viên cũng sẽ tiếp 

cận với những nghiên cứu xã hội học thực nghiệm do nhiều nhà xã hội học đã thực hiện 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung: 

 Nhằm giúp sinh viên có những kiến thức, kỹ năng trong việc nhìn nhận, phân tích và lý 

giải các hiện tượng lệch lạc xã hội nói chung và hiện tượng tội phạm nói riêng trong xã hội. 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1. Kiến thức: 

 Nắm vững tiến trình hình thành của chuyên ngành xã hội học tội phạm, những khái niệm 

chính trong nghiên cứu tội phạm, các lý thuyết chuyên biệt của xã hội học tội phạm, biết 

được sự khác biệt trong tiếp cận của xã hội học so với các khoa học khác như luật học, tâm 

lý học…  trước các hiện tượng lệch lạc xã hội/tội phạm. 

3.2.2. Kỹ năng 

 Kỹ năng phân tích hiện tượng lệch lạc xã hội/tội phạm, kỹ năng đọc và viết tóm tắt một bài 

báo khoa học, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng ngoại ngữ (tiếng 

Anh), kỹ năng phân tích vấn đề bằng nhãn quan xã hội học. 

3.2.3.  Thái độ 

 Sinh viên sẽ có cái nhìn khách quan hơn trước các hiện tượng lệch lạc/tội phạm trong xã 

hội, giảm bớt những cái nhìn thiên kiến hoặc tự nhiên chủ nghĩa trước những hiện tượng 
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lệch lạc/tội phạm. Biết bình tĩnh và suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra nhận xét trước các 

vấn đề xã hội mới phát sinh 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 

 

Lịch sử ra đời 

của XHH TP, 

những khái 

niệm căn bản, 

phƣơng pháp 

nghiên cứu của 

XHHTP 

 

1. Đối tượng nghiên 

cứu của XHHTP 

2. Lịch sử của 

XHHTP: Thời tiền 

thực chứng, trường 

phái Italia, trường phái 

Pháp-Bỉ 

3. Những khái niệm 

căn bản 

4. Các phương pháp 

nghiên cứu của 

XHHTP 

5 5 0  

PGS.TS. 

Nguyễn Xuân 

Yêm., (2001) 

Tội phạm học 

hiện đại và 

phòng ngừa tội 

phạm, Nxb 

Công An Nhân 

dân. 

 

2.  CHƢƠNG 2 

 

Các lý thuyết 

tiền XHH về tội 

phạm 

 

1. Lối giải thích sinh 

học 

2. Lối giải thích y học  

3. Lối giải thích tâm lý 

học về tội phạm 5 5 0  

PGS.TS. 

Nguyễn Xuân 

Yêm., (2001) 

Tội phạm học 

hiện đại và 

phòng ngừa tội 

phạm, Nxb 

Công An Nhân 

dân. 

3.  CHƢƠNG 3 

 

Các lý thuyết xã 

hội học về tội 

phạm 

1. Lý thuyết chức năng 

2. Lý thuyết liên kết di 

biệt (Differential 

Association Theory) 

3. Lý thuyết căng 

thẳng (Strain Theory) 
5 3 2  

PGS.TS. 

Nguyễn Xuân 

Yêm., (2001) 

Tội phạm học 

hiện đại và 

phòng ngừa tội 

phạm, Nxb 

Công An Nhân 

dân. 

4.  CHƢƠNG 4 

 

Các lối tiếp cận 

tƣơng tác và cơ 

cấu 

1. Lý thuyết gán nhãn 

(labelling theory) 

2. Lý thuyết phi tổ 

chức xã hội (Social 

disorganization theory) 5 3 2  

PGS.TS. 

Nguyễn Xuân 

Yêm., (2001) 

Tội phạm học 

hiện đại và 

phòng ngừa tội 

phạm, Nxb 

Công An Nhân 

dân. 
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

5.  CHƢƠNG 5 

 

Hành động theo 

thói quen và 

kiểm soát xã hội 

1. Tiếp cận hành động 

theo thói quen 

(Routine Activity 

Theory) 

2. Kiểm soát xã hội 

(Social control) 
5 3 2  

PGS.TS. 

Nguyễn Xuân 

Yêm., (2001) 

Tội phạm học 

hiện đại và 

phòng ngừa tội 

phạm, Nxb 

Công An Nhân 

dân. 

6.  CHƢƠNG 6 

Tiếp cận đa 

nhân tố và nạn 

nhân học 

1. Tiếp cận đa nhân tố 

(mutifactorial theory) 

2. Nạn nhân học 

(Victimology) 

5 3 2  

PGS.TS. 

Nguyễn Xuân 

Yêm., (2001) 

Tội phạm học 

hiện đại và 

phòng ngừa tội 

phạm, Nxb 

Công An Nhân 

dân. 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

5.1. Tài liệu chính 

 PGS.TS. Nguyễn Xuân Yêm., (2001) Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, Nxb 

Công An Nhân dân. 

5.2. Tài liệu tham khảo 

 Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ biên (1999) Trẻ em làm trái pháp luật và việc tái hòa nhập cộng 

đồng, TH.HCM : ĐH Mở 

 Andrew Karmen., (2007) Crime victims: An Introduction to Victimology. Belmont: 

Thomson Wadsworth 

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 1: Tham gia dịch tài liệu và thuyết trình trước lớp 

- Bài tập 2: Thu thập dữ liệu về tình hình tội phạm 

 

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 Chƣơng 1. Tổng quan về XHH Tội phạm 

- Đối tượng nghiên cứu xã hội học TP 

- Lịch sử ra đời 

- Các khái niệm chính trong XHHTP 

- Các phương pháp nghiên cứu  

Sinh viên 

làm việc 

trên văn 

bản tiếng 

Anh theo 

nhóm 

trước khi 

đến lớp 

và sau đó 

thuyết 

trình 

trước lớp 

2.  Buổi 2 Chƣơng 2. Tiếp cận tiền XHH về tội phạm 
- Tiếp cận sinh học 

- Tiếp cận tâm lý học 

- Tiếp cận y học 

3.  Buổi 3 Chƣơng 3. Các lý thuyết XHH 

- Lý thuyết chức năng 

- Lý thuyết liên kết di biệt (Differential Association 

Theory) 

- Lý thuyết căng thẳng (Strain Theory) 

4.  Buổi 4. Chƣơng 4. Các lối tiếp cận tương tác 

- Lý thuyết gán nhãn (labelling theory) 

- Lý thuyết phi tổ chức xã hội (Social disorganization 

theory) 

5.  Buổi 5. Chƣơng 5. Hành động theo thói quen và kiểm soát 

xã hội 

- Tiếp cận hành động theo thói quen (Routine Activity 

Theory) 

- Kiểm soát xã hội (Social control) 

 

6.  Buổi 6. Chƣơng 6. Tiếp cận đa nhân tố và nạn nhân học 

- Tiếp cận đa nhân tố (mutifactorial theory) 

- Nạn nhân học (Victimology) 

 

7.  Buổi 7 Ôn tập  

 8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : LÊ MINH TIẾN 

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

     PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

         HÀ MINH TRÍ 


