TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI
1. Mã học phần/chuyên đề: PSY 2023
2. Số tín chỉ: 03
3. Học phần tiên quyết: Tâm lý học đại cương (PSY 1050)
4.Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên
5.1. Giảng viên 1:
- Họ và tên: Hoàng Mộc Lan
- Chức danh, học hàm, học vị: Chủ nhiệm bộ môn, PGS.TS
- Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý học, Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQG HN
1.2. Giảng viên 2:
- Họ và tên: Trịnh Thị Linh
- Chức danh, học hàm, học vị: Phó chủ nhiệm bộ môn, TS
- Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý học, Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQG HN
6. Mục tiêu của học phần
Sau khi học xong học phần này sinh viên sẽ:
1.1.
Về kiến thức
+ Nắm được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc và các cơ chế nảy sinh hiện tượng
tâm lý xã hội
+ Nắm được các hiện tượng tâm lý trong xã hội và các hiện tượng tâm lý trong nhóm
nhỏ
+ Nắm được các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học xã hội để nghiên cứu một vấn
đề tâm lý xã hội cụ thể .
1.2.
Kỹ năng:
+ Có kỹ năng giao tiếp xã hội và nhận biết người khác
+ Có kỹ năng hợp tác giải quyết vấn đề tâm lý xã hội
+ Có kỹ năng vận dụng lý luận và phương pháp nghiên cứu để phân tích các vấn đề tâm lý xã
hội.
1.3.
Thái độ:
Góp phần hình thành ở sinh viên tinh thần tích cực, chủ động khám phá bản thân, nhận
thức, chấp nhận người khác.
7. Phương pháp và hình thức kiểm tra - đánh giá học phần
7.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (trọng số 10%)
* Thời gian: thường xuyên.
* Hình thức:
- Điểm danh.
- Làm bài tập.
- Thảo luận nhóm.

7.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ (trọng số 30%)
* Hình thức: Thi viết tự luận
* Thời gian: tuần 7.
* Nội dung: Các nội dung đã học từ tuần 1- tuần 5
7.3. Lịch thi, kiểm tra (trọng số 60%)
*Hình thức: Thi viết tự luận, tiểu luận
* Nội dung: Những nội dung đã học từ tuần 1- tuần 15.
* Thời gian: Theo lịch thi chung của Nhà trường.
8. Giáo trình bắt buộc
1. Trần Hiệp (chủ biên), Tâm lý học xã hội, NXBKHXH, HN 1997,
2. Trần Thị Minh Đức (chủ biên), Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội, NXBĐHQG,
Hà Nội 2010
3. Hoàng Mộc Lan, Bài giảng tâm lý học xã hội , ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN 2013
4. Knud S Larsen, Lê Văn Hảo, Tâm lý học xã hội, NXB Từ điển Bách khoa
5. Vũ Dũng (chủ biên), Tâm lý học xã hội, NXBKHXH, HN 2000
9. Tóm tắt nội dung học phần
Tâm lý học xã hội cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các hiện tượng tâm
lý của số đông người, như: hiện tượng liên hệ xã hội, tri giác xã hội, ảnh hưởng xã hội,
khuôn mẫu, định kiến xã hội, hành vi xã hội thường xảy ra trong xã hội và các hiện
tượng tâm lý thường xảy ra trong nhóm nhỏ, như sự hình thành các mối quan hệ trong
nhóm nhỏ, chuẩn mực, cố kết nhóm, xung đột, lãnh đạo nhóm. Người học cũng được
trang bị những kiến thức, kỹ năng về các phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học xã
hội.
10. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1: Đối tượng và các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học xã hội
1.1. Đối tượng của tâm lý học xã hội
1.2. Khái niệm tâm lý xã hội
1.3. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học xã hội
1.4. Mối quan hệ của tâm lý học xã hội với các khoa học khác
1.5. Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học xã hội
Chương 2: Liên hệ xã hội.
2.1. Khái niệm liên hệ xã hội
2.2. Qúa trình hình thành mối liên hệ xã hội
2.3. Những hình thức của liên hệ xã hội
2.4. Các mức độ của liên hệ xã hội
2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến liên hệ xã hội
2.6. Trao đổi xã hội trong các mối liên hệ xã hội
Chương 3: Ảnh hưởng xã hội
3.1. Khái niệm về ảnh hưởng xã hội
3.2. Các hình thức ảnh hưởng xã hội
3.3. Các cơ chế ảnh hưởng xã hội
3.4. Ảnh hưởng của thiểu số đến đa số
Chương 4: Tri giác xã hội

4.1. Khái niệm về tri giác xã hội
4.2. Các cơ chế của tri giác xã hội
4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tri giác xã hội
4.4. Tri giác bản thân
Chương 5: Khuôn mẫu và định kiến xã hội
5.1. Khái niệm khuôn mẫu
5.2. Khái niệm định kiến xã hội
5.3 Các cơ chế ảnh hưởng đến khuôn mẫu và định kiến xã hội
5.4. Mối quan hệ của khuôn mẫu và định kiến xã hội
Chương 6: Cái tôi xã hội
6.1. Khái niệm về cái tôi
6.2. Cấu trúc của cái tôi
6.3. Chức năng tổ chức của cái tôi
6.4. Cơ chế ảnh hưởng đến cái tôi
Chương 7: Nhóm xã hội.
7.1. Khái niệm về nhóm xã hội
7.2. Các giai đoạn phát triển nhóm
7.3. Các hiện tượng tâm lý cơ bản trong nhóm
7.4. Lãnh đạo nhóm
Chương 8: Thái độ và hành vi xã hội
8.1. Khái niệm thái độ và hành vi xã hội
8.2. Sự hình thành thái độ và hành vi xã hội
8.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi xã hội
8.4. Hành vi ủng hộ xã hội

