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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 
 
 
1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học: Phƣơng pháp nghiên cứu trong công tác xã hội 

1.2 Mã môn học:  SWOR3208 

1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng:  ĐẠI HỌC    

1.4 Ngành / Chuyên ngành: CÔNG TÁC XÃ HỘI 

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : KHOA XHH & CTXH 

1.6 Số đơn vị học trình/ Số tín chỉ : 02  

1.7 Yêu cầu đối với môn học : 

 Điều kiện tiên quyết: sinh viên đã học qua (1) Phƣơng pháp luận nghiên 
cứu khoa học, (2) Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội- SPSS,  

 Các yêu cầu khác ( nếu có ): sinh viên đã học qua các môn (1) Xã hội 
học đại cƣơng, (2) Công tác xã hội với cá nhân và với nhóm;  

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên: nếu đã có kinh nghiệm thực tập CTXH thì sẽ 
thuận lợi hơn 

 
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

 
Môn học này sẽ giúp cho các sinh viên củng cố những kiến thức đã học về 

phƣơng pháp nghiên cứu và có đƣợc những kỹ năng thực hành cần thiết có thể 
áp dụng vào các hoạt động nghiên cứu cụ thể trong công tác xã hội.  
 

Môn học này sẽ tập trung vào những hƣớng dẫn thực hành đối với các 
phƣơng pháp thực hiện nghiên cứu định tính và định lƣợng, phƣơng pháp phân 
tích định tính tính và định lƣợng, các loại nghiên cứu thƣờng gặp trong công tác 
xã hội, phƣơng pháp trình bày một báo cáo nghiên cứu hoặc một luận văn về 
nghiên cứu khoa học.  
 

Sinh viên sẽ đƣợc hƣớng dẫn thực hiện một số nghiên cứu nhỏ theo các 
chủ đề tự chọn và sẽ làm việc theo nhóm.  
 



3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

 Tên chƣơng, mục, tiểu mục … 

 Mục tiêu  
 

STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

1 Chƣơng 1: 
 

Nghiên cứu 
định lƣợng 

trong công tác 
xã hội 

 

Ôn tập và thực hành 
những kiến thức cơ 
bản phƣơng pháp 
nghiên cứu định 
lƣợng trong công tác 
xã hội 

1.1 – Phƣơng pháp nghiên 
cứu định lƣợng 

1.2 – Mục đích  

1.3 – Các bƣớc lập kế hoạch 
cho một cuộc nghiên cứu định 
lƣợng 

1.4 - Các bƣớc thực hiện một 
cuộc nghiên cứu định lƣợng 

2 Chƣơng 2: 
 

Nghiên cứu 
định tính trong 

công tác xã 
hội 

 

Ôn tập và thực hành 
những kiến thức cơ 
phƣơng pháp nghiên 
cứu định tính trong 
công tác xã hội 

2.1– Phƣơng pháp nghiên cứu 
định tính 

2.2– Mục đích  

2.3– Các bƣớc lập kế hoạch 
cho một cuộc nghiên cứu định 
tính 

2.4- Các bƣớc thực hiện một 
cuộc nghiên cứu định tính 

3 Chƣơng 3: 
 

Các phƣơng 
pháp thu thập 
thông tin trong 

nghiên cứu 
định tính và 
định lƣơng 

Ôn tập và thực hành 
về phƣơng pháp thu 
thập thông tin trong 
nghiên cứu định 
lƣợng và định tính và 
giới thiệu sâu hơn về 
kỹ thuật nghiên cứu 
định tính 

3.1. Những điếm giống nhau 
và khác nhau trong việc thực 
hiện nghiên cứu định lƣợng và 
định tính 

3.2. Các phƣơng pháp thu 
thập thông tin áp dụng trong 
nghiên cứu định lƣơng  

3.3. Các phƣơng pháp thu 
thập thông tin áp dụng trong 
nghiên cứu định tính 

4 Chƣơng 4: 
 

Phân tích dữ 
liệu trong 

nghiên cứu 
định lƣợng  và 

nghiên cứu 
định tính 

Giới thiệu về các 
phƣơng pháp và 
công cụ phân tích dữ 
liệu/ thông tin trong 
nghiên cứu định 
lƣợng và định tính 

4.1. Các bƣớc thực hiện việc 
phân tích dữ liệu trong nghiên 
cứu định lƣợng và định tính 

4.2. Hiểu và giải thích kết quả 
xử lý. 

4.3. Diễn giải và kết luận dựa 
trên kết quả xử lý  



STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

5 Chƣơng 5: 
 

Một số ứng 
dụng thƣờng 

gặp của 
nghiên cứu 

trong công tác 
xã hội 

Giới thiệu về các loại 
nghiên cứu phổ biến 
trong công tác xã hội  

5.1. Điều tra xã hội 

5.2. Nghiên cứu/ Điều tra ở 
cấp cơ sở 

5.3. Các hoạt động đánh giá 
nhu cầu  

5.4 Các hoạt động lƣợng giá 
(đánh giá kết quả) của các dự 
án 

5.5. Các hoạt động đánh giá 
nhanh… 

6 Chƣơng 6: 
 

Cách viết và 
trình bày một 

báo cáo 
nghiên cứu 
khoa học 

Giới thiệu một số 
cách trình bày và 
những nguyên tắc 
thực hiện một báo 
cáo nghiên cứu khoa 
học 

6.1. Một số quy định về cách 
viết báo cáo, trích dẫn thông 
tin.. 

6.2. Cách trình bày một báo 
cáo nghiên cứu. 

6.3 Những quy định về cách 
trình bày tài liệu tham khảo 
 

7 Chƣơng 7: 
 

Một số hƣớng 
dẫn cụ thể 
trong việc 
thực hiện 

nghiên cứu 
công tác xã  

hội 

Giới thiệu về một số 
vấn đề cần lƣu ý khi 
lập kề hoạch và thực 
hiện một cuộc nghiên 
cứu 

Một số vấn đề cần phải chuẩn 
bị tốt cho cuộc nghiên cứu 
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5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 
Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột) 
 

CHƢƠNG 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Tổng Thuyết trình 
Thực hành 

Tự học, tự 
nghiên cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Chƣơng 1 2  1 2  5 

Chƣơng 2 2  1 2  5 

Chƣơng 3 3   4  7 

Chƣơng 4 3   5  8 

Chƣơng 5 3  2   5 

Chƣơng 6 2  1   3 

Chƣơng 7 1  1   2 

Tổng cộng 16  6 13  35 

 

Ghi chú:  - Mỗi bài sinh viên đều phải tự đọc trƣớc ở nhà 
     - Trong lớp chỉ làm những bài tập và thảo luận những vấn đề giảng viên  
                 đƣa ra thêm. 
      
6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 
 

Quy định thang điểm, số lần đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số mỗi lần 
đánh giá kết quả học tập 
 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Giữa kỳ :  Chuyên cần + bài làm cá nhân (NC) 50% 

2 Cuối kỳ : Tiểu luận về một nghiên cứu nhỏ -  
                 Làm theo nhóm  

50% 
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