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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học: XÃ HỘI HỌC CHÍNH TRỊ 

1.2 Mã môn học: SOCI3202 

1.3 Trình độ: Đại học     

1.4 Ngành / Chuyên ngành: Xã hội học 

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách: Khoa Xã hội học và Công tác xã hội 

1.6 Số tín chỉ: 02 

1.7 Yêu cầu đối với môn học: 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học các môn Xã hội học đại cương, Phương pháp 

nghiên cứu xã hội học, Những nguyên lý của CN Mác-Lênin, Nhà nước và pháp luật.  

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên:  

Dự lớp đủ 80% số tiết của môn học.  

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

Xã hội học chính trị là một chuyên ngành của xã hội học, có nội dung gần gũi với xã 
hội học tổ chức và quản lý. Xã hội học chính trị nghiên cứu hành vi chính trị của ngƣời nắm 
quyền lực và ngƣời không nắm quyền lực  trong mối quan hệ hệ tƣơng tác của các nhóm và 
giai tầng xã hội dƣới sự tác động của thiết chế nhà nƣớc với các thiết chế xã hội khác, nhƣ 
văn hóa, giáo dục, tôn giáo, gia đình, truyền thông đại chúng. Qua đó, nó vạch ra tính quy 
luật của sự hình thành, biến đổi, phát triển của các tập hợp chính trị, hệ thống chính trị, 
khuôn mẫu hành vi chính trị, sự kiện và quá trình chính trị,.. dự báo những xu hƣớng biến đổi 
chính trị, từ đó, nêu các giải pháp cơ bản tác động vì sự sự ổn định, phát triển của xã hội.   

Mục tiêu môn học: Giúp ngƣời học nắm vững cơ sở lý luận và phƣơng pháp luận để 

phân tích, lý giải các hiện tƣợng của đời sống thuộc về chính trị, dƣới góc độ xã hội học; biết 
cách thiết kế, triển khai một nghiên cứu xã hội học về chính trị; thấy đƣợc tầm quan trọng 
đặc biệt của chính trị đối với đời sống cá nhân và xã hội. Trên cơ sở đó, sinh viên hiểu đƣợc 
nhà nƣớc pháp quyền ỏ Việt Nam và bƣớc đầu tìm hiểu xã hội dân sự; biết vận dụng những 
kiến thức đã học vào công tác xã hội, phát triển cộng đồng. 



 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

STT CHƯƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

 
 

1 

 
 
CHƢƠNG 1: 

 

DẪN 
NHẬP XÃ 
HỘI HỌC 

CHÍNH TRỊ 
  

 

 
 

SV hiểu khái quát về chính trị và 
xã hội học chính trị với tính cách 
là một khoa học; nhận thức đƣợc 
tầm quan trọng của việc nghiên 

cứu xã hội học chính trị. 
  

 

1. Khái niệm chính trị 

2. Đối tƣợng nghiên cứu của xã hội 
học chính trị. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu của xã 
hội học chính trị.  

4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu xã 
hội học chính trị. 
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CHƢƠNG 2 : 

 

QUYỀN 
LỰC VÀ 

CHÍNH TRỊ 
 

 
SV nắm vững nội hàm phạm trù 
quyền lực – phạm trù trung tâm 

của xã hội học chính trị; hiểu 
đƣợc thực chất của chính trị là 

sự thực thi quyền lực; quyền lực 
nhà nƣớc đóng vai trò quyết định 

và có tính phổ biến toàn cầu 
trong thời đại ngày nay.  

 

1. Khái niệm và nguồn gốc của 
quyền lực 

2. Nhà nƣớc trong xã hội hiện đại 

3. Sự phân phối quyền lực trong xã 
hội hiện đại- quan điểm đa nguyên 
và quan điểm mác xít.  
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CHƢƠNG 3: 

 

CƠ SỞ XÃ 
HỘI CỦA 

HỆ 
THỐNG 

CHÍNH TRỊ 
 

 
SV hiểu đƣợc nội hàm khái niệm 

hệ thống chính trị, nhận thức 
đƣợc nền tảng xã hội quy định 
đặc trƣng, bản chất của một hệ 

thống chính trị nhất định là các tổ 
chức xã hội và văn hóa. 

 

1. Khái niệm hệ thống chính trị 

2. Các tổ chức xã hội 

3. Văn hóa 

 
 
 
 

4 

 
 
CHƢƠNG 
4: CƠ SỞ 
XÃ HỘI 
CỦA 
HÀNH VI 
CHÍNH TRỊ 

 

 
SV hiểu đƣợc nội hàm khái niệm 
hành vi chính trị, khuynh hƣớng 
chính trị; các yếu tố ảnh hƣởng 
khuynh hƣớng chính trị, các mối 
quan hệ cơ bản ảnh hƣởng hành 

vi chính trị. 

 

1. Khái niệm hành vi chính trị, 
khuynh hƣớng chính trị. 

2. Các yếu tố ảnh hƣởng khuynh 
hƣớng chính trị 

3. Các mối quan hệ xã hội cơ bản 
ảnh hƣởng hành vi chính trị. 

4. Vai trò của giai cấp, kinh tế trong 
việc ảnh hƣởng hành vi chính trị. 

 

 

 



 

STT CHƯƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 
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CHƢƠNG 5: 
 

NHỮNG 
KHÍA 

CẠNH XÃ 
HỘI CỦA 
SỰ BIẾN 

ĐỔI 
CHÍNH 

TRỊ. 
 

 
 

SV nắm đƣợc nội hàm khái niệm 
biến đổi chính trị, hiểu rõ các yếu 

tố xã hội gây nên sự biến đổi 
chính trị; biết vận dụng lý thuyết 

để giải thích thực tiễn; trên cơ sở 
đó, nhận thức sâu sắc hơn đối 
với quan điểm, đƣờng lối cách 
mạng, nhất là trong sự nghiệp 
đổi mới hiện nay của Đảng và 

Nhà nƣớc ta.  

 

  

1.  Khái niệm biến đổi chính trị 

 2. Các đoàn thể quan tâm chính trị 

 3. Đảng phái chính trị 

 4. Phong trào chính trị 

 5. Bối cảnh xã hội và đặc điểm dân 
số 
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CHƢƠNG 

6: HỆ 
THỐNG 

CHÍNH TRỊ 
VIỆT NAM 
HIỆN ĐẠI 

 
SV biết vận dụng kiến thức đã 
học các chƣơng trƣớc để tìm 
hiểu hệ thống chính trị Việt Nam 
hiện đại; nắm đƣợc tính đặc thù 
của hệ thống chính trị Việt Nam; 
có quan điểm, thái độ đúng đắn 
trƣớc những luận điệu phản 
động, chống phá sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc ta.  
 

  

1. Khái niệm hệ thống chính trị Việt 
Nam 

2. Các tổ chức của hệ thống chính 
trị Việt Nam hiện đại 

3. Củng cố và phát triển hệ thống 
chính trị nƣớc ta hiện nay  

  . 

 

 

4.  HỌC LIỆU  

 Giáo trình môn học: Hà Văn Tác, Xã hội học chính trị, TP Hồ Chí Minh - 2010. 

 Tài liệu tham khảo bắt buộc:  

1. Nguyễn Chí Dũng, Một số ý kiến về đối tượng nghiên cứu của Xã hội học Chính 

trị.Tạp chí Xã hội học (Viện Xã hội học – Viện Khoa học xã hội Việt Nam), số 3 

(111) 2010.  

2. Chung Á-Nguyễn Đình Tấn (Chủ biên), Nghiên cứu Xã hội học. Nxb.Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội – 1996. 

3. Tony Bilton và một số tác giả khác, Nhập môn xã hội học. Nxb. Khoa học xã hội, 

Hà Nội-1993. 

 Tài liệu tham khảo: 

1. John J. Macionis, Xã hội học. Nxb. Thống kê, Hà Nội - 2004 

2. Warren Kidd và một số tác giả khác, Những bài giảng về Xã hội học. Nxb. Thống 

kê, Hà Nội – 2006  

 



5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

Lịch trình chung:  

CHƯƠNG 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Tổng Thuyết trình 
Thực hành, thí 
nghiệm, điền 

dã,… 

Tự học, tự 
nghiên cứu 

Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Chƣơng 1 4tiết  3 tiết  3 tiết 10 tiết 

Chƣơng 2 2  2  1 5 

Chƣơng 3 2  2  1 5 

Chƣơng 4 2  2  1 5 

Chƣơng 5 2  2  1 5 

Chƣơng 6 1 1 2  1 5 

Tổng cộng 13 1 13  8 35 

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 - Thuyết trình+Tiểu luận  30% 

2                 Cuối kỳ - Tiểu luận 70% 

7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG  

 Họ và tên: Hà Văn Tác 

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

 Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính - Học viện Chính trị - Hành chính khu 

vực II. Quận 9, TP HCM. 

 Địa chỉ liên hệ: A5/8, tổ 4, Khu phố 2, Phƣờng Tăng nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM. 

 Điện thoại: 09 07 06 08 08 – 09 13 66 79 36 – 38967301. Email: tacqb@yahoo.com 

 

 Ban giám hiệu  Trưởng phòng QLĐT P. Trưởng khoa 

 

 

 

  Nguyễn Thành Nhân Lê Thị Mỹ Hiền 


