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ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC

Môn: XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ
(Đáp án - thang điểm gồm 3/3 trang)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Nội dung

Câu

Khái niệm về độ thị:
 Là một kiến tạo lãnh thổ - xã hội, một hình thức cư trú mang tính
toàn vẹn lịch sử của con người.
 Là nơi tập trung của một số lượng lớn dân cư trên một lãnh thổ hạn
chế.
 Đại bộ phân dân cư sống ở đây làm việc trong lĩnh vực phi nông
nghiệp (công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ…)
 Là môi trường trực tiếp, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự
phát triển xã hội và cá nhân.
 Giữ vai trò chủ đạo đối với các vùng nông thôn xung quanh và toàn
xã hội nói chung.
Các thành tố cấu thành đô thị
 Thành tố không gian

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,5
0,5

 Thành tố con người xã hội
Dưới góc nhìn XHH, đô thị được luận giải:
 Đô thị như là một tổ chức xã hội
1

Điểm

0,75

 Chức năng: kinh tế, pháp lý và bảo vệ (Weber)
 Phân công LĐ tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các bộ phận
dân cư khác nhau, giúp liên kết những con người thành một
dạng đoàn kết hữu cơ (Durkheim).
 Các ĐT như là những tổ chức chức năng mà nền tảng của nó
là những khế ước XH giữa các thành viên (Maine).
 Đô thị như là một tệ nạn
 Quan điểm "phản ĐT" cho rằng những điều kiện sống ĐT đưa
đến những hệ quả tiêu cực với cá nhân. ĐT càng PT thì con
người ở đây càng khác với người dân NT.
 ĐT là tác nhân gây sự biến đổi tâm lý và XH. Đời sống ĐT
gây ra sự lệch chuẩn và các hành vi lệch chuẩn, nhưng cho
phép con người cơ hội để phát triển tối đa những tiềm năng
của họ và trở nên tự do.
 Đô thị như một lối sống
 Tổ chức đời sống ĐT như là 1 khuôn mẫu khác hẳn về chất so
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0,75

với các khuôn mẫu điển hình ở NT. Các hình thức tổ chức ở
ĐT sẽ sản sinh ra những phong cách sống khác biệt so với
NT.

0,75

 Con người ĐT có những cá tính độc đáo và dễ bị rối loạn
tâm thần. Một số nhà XHH qui trách nhiệm về các hành vi
lệch chuẩn và mất trật tự thường thấy ở các ĐT là do sự phức
tạp và các mô hình tổ chức của các ĐT gây ra.
 ĐT là cơ thể sống riêng biệt theo kiểu của nó
 Đô thị là nơi tập trung dân cư đông đúc trên cơ sở kinh tế phi
nông nghiệp và có tính văn minh.
 “Xã hội học đô thị nghiên cứu khoa học về đời sống và cấu trúc
đô thị”
Tổng điểm câu 1

0,5

5,0 đ

Phương pháp Anket Là phương pháp thu thập thông tin xã hội gián tiếp
dựa trên bảng hỏi (phiếu trưng cầu ý kiến).

0,5

0,5
2
Yêu cầu:
 Bảng hỏi đã được quy chuẩn chung cho mọi đối tượng.

0,5

 Chọn mẫu đại diện hết sức nghiêm ngặt.

0,5

 Cộng tác viên đòi hỏi phải được tập huấn chu đáo.

0,5

 Bảng hỏi phải thể hiện được nội dung nghiên cứu, đảm bảo tính lôgích hợp lý.

0,5

Ưu điểm
 Đảm bảo trong một thời gian ngắn chúng ta thu được nhiều thông
tin.

0,5

 Đảm bảo tính khuyết danh cao và thông tin khách quan.

0,5
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Khuyết điểm
 Việc thu hồi bảng hỏi thường không đầy đủ và các câu trả lời trong
bảng hỏi thường không thu được hết

0,5

 Ảnh hưởng tính đại diện của thông tin và số câu hỏi trong bảng hỏi
thường không được nhiều.

0,5

Tổng điểm câu 2
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5,0 đ

