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PPHHƯƯƠƠNNGG  PPHHÁÁPP  HHỌỌCC  TTẬẬPP  CCHHỦỦ  ĐĐỘỘNNGG  
ỞỞ  BBẬẬCC  ĐĐẠẠII  HHỌỌCC  

(Active Learning in Higher Education) 
ThS. Nguyễn Thành Hải 

E-mail: nthai@hcmus.edu.vn 

1. HỌC TẬP Ở BẬC ĐẠI HỌC CÓ GÌ KHÁC?

Sự khác nhau trong cách giảng dạy ở bậc phổ thông và Đại học:

Đối với cấp học phổ thông, phương pháp thường thấy là chủ yếu thầy cô giảng và đọc
cho học sinh ghi chép, ít có giờ thảo luận và trao đổi trong quá trình học. Ở đại học: Các thầy cô 
giáo chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn sinh viên tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu, những lời 
giảng của các thầy cô chỉ mang tính chất gợi ý, và hướng dẫn sinh viên thảo luận, tự nghiên cứu 
viết tiểu luận... còn chủ yếu dựa vào khả năng tự tiếp thu, tự nghiên cứu và sử lý kiến thức của 
sinh viên đối với bài học đó. Chính vì sự khác nhau đó mà làm cho rất nhiều bạn sinh viên rất bỡ 
ngỡ trong việc xác định và tìm kiếm một số phương pháp học hiệu qủa nhất cho mình. 

Phương pháp học tập ở Đại học  

Khối lượng kiến thức giảng dạy ở bậc ĐH là vô cùng lớn, phương pháp giảng dạy và môi 
trường học tập cũng khác xa bậc học phổ thông. Vì vậy, các bạn sinh viên (SV) cần có được 
phương pháp học tập thích hợp để có thể tiếp thu hết khối kiến thức đồ sộ đó. Bước vào ĐH, 
không ít các bạn tân SV bỡ ngỡ vì cách học, cách dạy mới. Do SV được coi là những con người 
đã trưởng thành, việc học và dạy ở ĐH nhấn mạnh đến sự tự giác và tự chịu trách nhiệm về kết 
quả học tập của mỗi cá nhân, vì vậy, cách học ở ĐH luôn xoay quanh vấn đề:  làm sao để tự nỗ 
lực mà đạt kết quả học tập cao nhất. 

Cách dạy ở Đại học  

Đầu tiên, tân SV cần hiểu rõ cách dạy của các thầy cô bậc ĐH. Mặc dù cách dạy ĐH ở 
VN vẫn còn mang nhiều yếu điểm đè bẹp sự năng động của SV như cách dạy đọc chép của một 
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số giảng viên, nhưng xu thế dạy của các thầy cô đang dần thay đổi theo sự phát triển của giáo 
dục. Thầy cô ở bậc ĐH đóng vai trò là người hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, người đi trước trong 
ngành nghề truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm cho người đi sau. Khối lượng kiến thức ở mỗi 
môn học là không hề nhỏ, bạn có thể dễ dàng thấy rõ điều này qua độ dày của những quyển sách 
trong chương trình ĐH.  

Vì vậy, thời gian lên lớp của thầy cô chủ yếu là giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn các 
tài liệu, các phần nên đọc trong học phần của môn học. Cần chú ý, vẫn biết cách học ở ĐH chủ 
yếu là tự học, tự tìm tài liệu, nhưng với số lượng tài liệu vô cùng lớn, khó mà SV có thể tự mò 
mẫm chính xác tài liệu thích hợp cho môn học. Vì vậy, cần có sự hướng dẫn của thầy cô trong 
việc học của SV. Có thể so sánh đặc trưng của dạy học truyền thống và dạy học mới như sau: 

Dạy học truyền thống Các mô hình dạy học mới 

Quan niệm 

Học là quá trình tiếp thu và lĩnh 
hội, qua đó hình thành kiến 
thức, kĩ năng, tư tưởng, tình 
cảm. 

Học là quá trình kiến tạo; sinh viên tìm 
tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai 
thác và xử lý thông tin,… tự hình thành 
hiểu biết, năng lực và phẩm chất. 

Bản chất 
Truyền thụ tri thức, truyền thụ 
và chứng minh chân lí của giáo 
viên. 

Tổ chức hoạt động nhận thức cho sinh 
viên. Dạy sinh viên cách tìm ra chân lí. 

Mục tiêu 

Chú trọng cung cấp tri thức, kĩ 
năng, kĩ xảo. Học để đối phó với 
thi cử. Sau khi thi xong những 
điều đã học thường bị bỏ quên 
hoặc ít dùng đến. 

Chú trọng hình thành các năng lực (sáng 
tạo, hợp tác,…) dạy phương pháp và kĩ 
thuật lao động khoa học, dạy cách học. 
Học để đáp ứng những yêu cầu của cuộc 
sống hiện tại và tương lai. Những điều đã 
học cần thiết, bổ ích cho bản thân sinh 
viên và cho sự phát triển xã hội. 

Nội dung 

Từ sách giáo khoa + giáo viên Từ nhiều nguồn khác nhau: SGK, GV, các 
tài liệu khoa học phù hợp, thí nghiệm, 
bảng tàng, thực tế…: gắn với:  
- Vốn hiểu biết, kinh nghiệm và nhu cầu 
của SV.  
- Tình huống thực tế, bối cảnh và môi 
trường địa phương 
- Những vấn đề sinh viên quan tâm. 

Phương 
pháp 

Các phương pháp diễn giảng, 
truyền thụ kiến thức một chiều. 

Các phương pháp tìm tòi, điều tra, giải 
quyết vấn đề; dạy học tương tác. 

Hình thức tổ 
chức 

Cố định: Giới hạn trong 4 bức 
tường của lớp học, giáo viên đối 
diện với cả lớp. 

Cơ động, linh hoạt: Học ở lớp, ở phòng 
thí nghiệm, ở hiện trường, trong thực 
tế…, học cá nhân, học đôi bạn, học theo 
cả nhóm, cả lớp đối diện với giáo viên. 
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Mô hình tháp học tập: sự tập trung và nhớ của người học tăng lên theo các hoạt động đa dạng 

2. TÂN SINH VIÊN CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?

Phương pháp xác định mục tiêu

Tại sao chúng ta phải xác định mục tiêu?

Đó là vì mục tiêu chính là động lực thúc đẩy chúng ta đến thành công. Mục tiêu có ba tác
dụng chính sau: 

- Dẫn đường cho quyết định và hành động của chúng ta 

- Mục tiêu thúc đẩy chúng ta 

- Mục tiêu giúp giải phóng tiềm năng của chúng ta 

Khi không có mục tiêu, chúng ta không biết tập trung vào việc gì và có khuynh hướng 
làm những việc mà chúng ta quan tâm vào thời điểm đó. Chúng ta di chuyển khắp mọi hướng để 
rồi quay về lại đúng chỗ cũ thay vì tiến lên theo một hướng nhất định. Nói khác hơn chúng ta 
hành động theo đám đông, bạn bè. 

Vậy ta xác định mục tiêu như thế nào? 

Cần xác định những mục tiêu to lớn, hấp dẫn. Đó là những mục tiêu vượt xa ngoài khả 
năng hiện tại của chúng ta và điều quan trọng nhất là ý nghĩ đạt được những mục tiêu ấy thật sự 
làm chúng ta cảm thấy hết sức hạnh phúc, phấn khởi. Chính cảm giác vui sướng đặc biệt này 
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thúc đẩy ta thức đêm thức hôm học hành chăm chỉ. Tạo ra quyết tâm, động lực để hành động 
kiên trì. 

Sáu bước xác định mục tiêu hiệu quả 

- Viết ra những gì chúng ta muốn một cách cụ thể 

- Liệt kê tất cả các lợi ích và những lý do cho việc đạt mục tiêu 

- Lên kế hoạch hành động 

- Xác định thời hạn 

- Tiếp thêm cảm xúc cho mục tiêu 

- Lấy đà bằng việc hành động ngay tức khắc 

 

3. PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM 

Kỹ năng học tập nhóm 

Học nhóm, nghĩa là chúng ta không phải ngồi trên lớp với các thầy cô bộ môn thay phiên 
nhau dạy, cũng không phải ngồi ở nhà một thầy cô bộ môn nào đó để học mà chỉ có ta với nhữg 
người bạn.  

Học nhóm là một hình thức học hợp tác nâng cao chất lượng của mỗi thành viên nhờ học 
hỏi từ bạn bè thông qua quá trính trao đổi và chia sẻ kiến thức cùng nhau, do đó có được những 
kết quả học tập tiến bộ về nhiều mặt. Những ưu điểm của phương pháp học nhóm: 

- Góp phần xây dựng tinh thần đồng đội và các mối quan hệ tương hỗ, đồng thời thúc đẩy 
sự tích cực học tập của cá nhân, tạo sự gắn kết trong một “cộng đồng” bởi trong khi làm 
việc nhóm, những mâu thuẫn sẽ nảy sinh từ đó yêu cầu phải giải quyết và để giải được 
cần sự cố gắng của mỗi cá nhân cùng với trí tuệ của cả tập thể. 

- Tăng khả năng hòa nhập, có thêm tinh thần học hỏi và biết lắng nghe người khác thông 
qua phần trình bày của bản thân và sự phản hồi của mọi người xung quanh. 

- Tập hợp được những ý kiến sáng tạo của từng cá nhân, mỗi người bổ sung một ý, từ đó 
sản phẩm của học tập sẽ giàu tính sáng tạo và mang tính tập thể. 

- Rèn luyện khả năng thuyết trình trước tập thể, kĩ năng giao tiếp và tính tự giác của mỗi cá 
nhân, khả năng làm cho người khác hiểu điều mình hiểu - đây là điểm yếu của đa số sinh 
viên chúng ta hiện nay. 

Những kĩ năng được rèn luyện trong khi làm việc nhóm là rất quan trọng cho môi trường làm 
việc mới sau này, đây sẽ là tiền đề để ta biết cách làm việc trong một môi trường tập thể.  

Thành lập nhóm 

a. Với những nhóm là nhóm học tập, nhóm được thành lập như sau: 

5



Phương pháp học tập chủ động bậc đại học 

© 2010 Trung tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học ĐH | 5 

- Số lượng thành viên của mỗi nhóm trong khoảng 5 đến 8 thành viên, với số lượng này 
nhóm sẽ hoạt động đạt hiệu quả hơn. 

- Nhóm hình thành trên sự cộng tác kết hợp của các sinh viên cùng có chí hướng thực hiện 
một vấn đề nào đó cùng với nhau; tuy nhiên để dễ dàng cho việc hoạt động và trao đổi, 
tốt nhất là nên thành lập nhóm từ những thành viên có cùng điều kiện về hoạt động (thời 
gian, vị trí, công việc...). 

- Các thành viên được kết nạp vào nhóm không có bất đồng riêng tư từ trước, nếu có hãy 
giải quyết bất đồng hoặc tham gia vào một nhóm khác nếu có thể. 

b. Sau khi đã tập hợp đủ số thành viên, nhóm tiến hành bầu nhóm trưởng 

Bầu nhóm trưởng trên cở sở tự thỏa thuận với nhau. Tiêu chí để bầu nhóm trưởng là: 

- Nhóm trưởng là người có khả năng giao tiếp tốt, tạo được mối quan hệ thân thiện với các 
thành viên trong nhóm. 

- Có khả năng đánh giá, tổng hợp một vấn đề. 

- Có khả năng nhân sự: phân chia nhiệm vụ, giao nhiệm vụ cho các thành viên, đánh giá 
vấn đề…, ngoài khả năng chuyên môn, khả năng này cũng rất quan trọng, nó đảm bảo 
công việc được thực hiện với hiệu quả cao nhất. 

- Thống nhất mục tiêu chiến lược cho nhóm 

- Chủ trì các cuộc họp 

- Đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ đã đề ra 

- Kiểm tra, phân tích, khắc phục sai sót 

- Là đại diện chính thức của nhóm 

- Phân nhiệm vụ thực hiện cho từng thành viên 

Cách làm việc theo nhóm 

Nhóm hoạt động chủ yếu bằng hình thức họp nhóm. Thời gian và địa điểm do nhóm tự thống 
nhất và quyết định. Thường thời gian họp nhóm tiến hành trong khoảng 45-75 phút, vì sau thời 
gian này mức độ tập trung không được cao. Các buổi họp nhóm càng diễn ra thường xuyên càng 
tốt. 

a. Xây dựng mục tiêu cho nhóm 

- Đề ra mục tiêu là vô cùng quan trọng để hoạt động nhóm được thành công. Những mục 
tiêu được xác định đúng là kim chỉ nam cho hoạt động của nhóm. Vì vậy, sau khi thành 
lập nhóm các nhóm cần xây dựng mục tiêu tổng quát riêng cho nhóm của mình dựa trên 
những mục tiêu chiến lược đã được đề ra. 

- Sau khi xây dựng mục tiêu tổng quát xong, chia các mục tiêu đó thành nhiều dự án ngắn 
hạn. 
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- Xây dựng các dự án cụ thể dựa trên các dự án ngắn hạn đó. 

- Xây dựng các chỉ tiêu cụ thể cần thực hiện 

- Xây dựng các qui tắc, qui định riêng cho nhóm, thực hiện trong nhóm và mọi thành viên 
trong nhóm phải thực hiện nghiêm túc các qui định đó. 

b. Tiến hành họp nhóm 

      -  Mở đầu: 

+ Các thành viên ổn định vị trí của mình, tắt chuông điện thoại hoặc các thiết bị khác để không 
ảnh hưởng đến quá trình làm việc của nhóm. 

+ Nhóm trưởng hoặc một thành viên nào đó trong nhóm nêu ra các vấn đề cần được giải quyết 
trong buổi họp. Sau đó các thành viên thống nhất thứ tự giải quyết các vấn đề. 

- Tiến hành giải quyết vấn đề 

+ Cách thức làm việc theo nhóm và tính cách kín đáo, bảo thủ, áp đặt không thể sống chung với 
nhau. Mọi người đều có khả năng đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau, khi ý tưởng được trình bày 
các thành viên nên chú ý lắng nghe trọn vẹn ý tưởng, không nên phản ứng, cắt ngang ý tưởng 
của thành viên khác.  

+ Nhóm cùng thống nhất ý tưởng và đưa ra phương án hành động. Nếu có nhiều ý tưởng và 
phương án có khả năng thực hiện như nhau, nhóm tiến hành lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết 
để thống nhất ý tưởng và phương án hành động.  

+ Các vấn đề, các công việc đòi hỏi nhiều sự sáng tạo và tư duy ưu tiên giải quyết trước 

+ Sử dụng kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy - chìa khóa giải quyết xung đột ý kiến  

Kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy do tiến sĩ Edward de Bono đưa ra vào năm 1980, và được mô 
tả chi tiết trong cuốn Six Thinking Hats của Edward de Bono. Nguyên tắc của kỹ thuật này là 
hướng mọi người cùng tập trung vào vấn đề từ cùng một góc nhìn, để rồi sẽ triệt tiêu hoàn toàn 
các tranh cãi xuất phát từ các góc nhìn khác nhau.  

 
 

7



Phương pháp học tập chủ động bậc đại học 

© 2010 Trung tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học ĐH | 7 

4. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CÁ NHÂN 

Phương pháp khoa học trong học tập  

Nếu học tập mà không có khoa học thì năng suất học tập thấp, kiến thức tiếp thu không 
vững chắc và khó ứng dụng kiến thức trong thực tế. Muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả trong 
học tập, phải học có phương pháp trong tất cả các khâu: từ nghe giảng, ghi chép, làm bài và chú 
tâm tự học 

Nghe giảng: Nếu chú tâm nghe giảng, hiệu suất tiếp thu đạt tới 50 phần trăm. 

Trong đời sống hàng ngày, quá trình thông tin chiếm tới hai phần ba thời gian hoạt động 
của con người, trong đó viết chỉ chiếm 9 %, đọc 16 %, nói 30 % và nghe 45 %. Hiện nay, nhiều 
bạn nghe giảng một cách không khoa học còn phổ biến. Người nghe, hoặc cặm cụi ghi chép mà 
không hiểu người giảng nói gì, hoặc suy nghĩ mung lung về bài giảng, hoặc nghĩ đến việc khác. 
Kết quả là sau đó, đầu óc người nghe không có ý niệm rõ ràng hoặc có một mớ hỗn độn các ý 
niệm, hoặc không có ý niệm gì trong đầu. Đây quả là sự lãng phí lớn về thời gian và sức lực của 
cả người giảng lẫn người nghe.  

Ghi chép: Không ai có thể tự tin vào trí nhớ của mình mà không cần ghi chép.  

Khi một ý niệm được tay ta trực tiếp ghi trên giấy là hình ảnh của ý niệm này được đậm 
nét thêm ở trong óc. Có ghi chép bài, học bài càng chóng thuộc. Cũng có bạn thích ghi chép 
nhưng ghi chép không đúng cách. Họ ghi lia lịa đặc cả trang giấy, thậm chí tới mức sau này 
chính bản thân cũng không đọc nổi những điều đã ghi. Cách ghi như vậy chỉ làm nhọc cơ thể và 
trí não một cách vô ích.  

Làm bài, thực tâp: Học phải đi đôi với hành, lý thuyết phải gắn liền với thực tập.  

Không bao giờ học một cách hời hợt. Học không chỉ là lưu trữ kiến thức rồi để đó, mà chỉ 
có thực hành, làm bài nhiều thì mới có thể nhớ kỹ, nhớ lâu. Ở bậc học cao hơn, thực tập là hình 
thức học tập không thể thiếu ở các trường, nhất là ở trường đại học. Thực tập có thể tiến hành ở 
phòng thí nghiệm, trên thực địa, hay ở các cơ sở nghiên cứu, sản xuất… với mục đích rèn luyện 
các thao tác kỹ thuật nhằm củng cố, kiểm tra kiến thức lý thuyết đã học và để tập dượt ứng dụng 
kiến thức khoa học trong thực tế.  

Tự học: "Khả năng quý giá giúp con người thành công trong mọi việc".  

Ta không thể chỉ bằng lòng với cách học thuộc các công thức, quy luật, nguyên lý nêu 
trong tài liệu, mà phải tự tìm hiểu sâu thêm về những điều đã học. Phải tập luyện kết hợp ba khả 
năng: nghe, xem và ghi. Trí nhớ âm thanh sẽ được kết hợp với trí nhớ hình ảnh, ấn tượng của 
kiến thức dễ ăn sâu vào trong vỏ não. Thoạt đầu, thì hai loại trí nhớ này hoạt động tách rời, chú ý 
nghe thì quên ghi hay trái lại. Nhưng chỉ sau một thời gian chú tâm tập luyện, ai cũng có thể kết 
hợp các khả năng này.  

Tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và khả năng tập trung chú ý phải được rèn luyện mới có 
chứ không do bẩm sinh tự nhiên mà được. Ngoài ra, rèn luyện sự chú tâm học cả những môn 
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không thích, ta sẽ đồng thời rèn luyện được nghi lực, chủ động tập trung khi cần thiết. Đây là khả 
năng quý giá giúp con người thành công không chỉ trong học tập mà còn trong tất cả mọi việc.  

Kỹ năng nghe giảng 

Học hiệu quả là thu nhận được nhiều kiến thức nhất, mau chóng nắm được các vấn đề 
một cách trực tiếp nhất, chính xác nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Phương pháp học có hiệu quả 
nhất chính là “Nghe giảng bài”. Nhưng như thế nào là biết nghe và cần chuẩn bị những gì khi 
nghe giảng để có thể nắm được các tri thức hiệu quả nhất?  

Bạn có thể nhận biết như thế nào là người chịu khó nghe giảng. Không chỉ là hình thức 
có mặt đầy đủ trong các buổi học mà nên nhìn vào thực chất vấn đề, đó là:  

Hiệu quả của sự ý thức chăm chú lắng nghe: 

- Giúp bạn rút ngắn thời gian ôn tập sau này.  

- Làm bài tập nhanh chóng và dễ dàng hơn.  

- Không ngỡ ngàng khi đọc lại các đề cương học tập.  

- Nắm được trọng tâm, trọng điểm bài học.  

- Tự tin và hứng thú khi đi học.  

Những điều lưu ý khi nghe giảng bài 

- Không được bỏ qua hoặc xem nhẹ thời gian đầu của tiết học.  

- Tập trung theo dõi bài giảng, nói chung chưa nên nghĩ đến việc sẽ làm gì vì điều đó sẽ 
phá vỡ logic của quá trình nghe giảng.  

- Tập trung nghe, hiểu vấn đề rồi ghi chép theo ý hiểu của mình. Chú ý ghi dàn bài để nhìn 
được khái quát cấu trúc chung của bài giảng, chú ý tới trọng tâm, mấu chốt của vấn đề.  

- Tập trung vào những nội dung chính, những điểm quan trọng nhất mà giảng viên thường 
nhấn mạnh qua ngữ điệu, qua việc nhắc lại nhiều lần.  

- Chú ý đến các bảng tóm tắt, các sơ đồ và các tài liệu trực quan khác mà giảng viên đã 
giới thiệu, vì đây là lúc người thầy hệ thống hóa, so sánh, phân tích... để nắm được trình 
tự tiến dần đi đến kết luận và rút ra cái mới. 

- Khi gặp chỗ khó, không hiểu hãy tạm thời gác lại và sẽ cố gắng tìm hiểu những điều đó 
sau để quá trình nghe giảng không bị gián đoạn. 

- Khi bài giảng dừng lại, có thể nêu câu hỏi để đào sâu kiến thức, liên hệ thực tiễn và làm 
rõ những chỗ chưa hiểu.  

- Nên dành vài phút để đọc lướt qua một lượt tài liệu sẽ học trước khi nghe giảng. Biết 
được những vấn đề khó để nhắc mình chăm chú hơn khi nghe giảng. (Lưu ý! Xem trước 
không thể thay thế việc nghe giảng bài).  
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Nghe giảng bài là phương pháp học có hiệu quả nhất, giúp chúng ta thu nhận kiến thức 
mới sâu rộng hơn để hoàn thiện trình độ học vấn. Không những thế, biết lắng nghe không chỉ 
giúp tiến bộ nhanh chóng trong học tập mà đồng thời còn rèn luyện cho chúng ta biết tu dưỡng 
bản thân, nó cũng là một thái độ đúng đắn, lịch sự cần có trong giao tiếp xã hội để được mọi 
người yêu quý. Vì vậy, phương pháp nghe để trở thành người có năng lực biết lắng nghe là 
phương pháp học có hiệu quả nhất và cũng là cần thiết trước nhất.   

Kỹ năng tập trung 

Một trong những nguyên nhân khiến hầu hết mọi người gặp khó khăn trong học tập và 
làm việc là do thiếu tập trung. Đầu óc bạn cứ nghĩ hết cái này sang cái kia: bị lo lắng, bị cám 
dỗ...; vì lơ đểnh, thiếu tập trung nên chuyện học hành và làm việc của bạn trở nên khó khăn, 
nhàm chán. Sự hứng thú và sự tập trung luôn đi cùng với nhau. Rõ ràng, hứng thú đã giúp bạn dễ 
dàng tập trung thì đồng thời, sự tập trung tốt cũng sẽ giúp bạn có thêm hứng thú, nó sẽ nâng cao 
năng suất học tập và làm việc cho bạn.  

Có thể nói đơn giản, khả năng tập trung là: năng lực tập trung sự chú ý vào chính công 
việc đang làm. Đó có thể là đọc sách, nghe nhạc, chuyện trò hay giải quyết các vấn đề chuyên 
môn trong học tập và làm viêc. Có một thực tế không thể phủ nhận là hiện nay phần lớn chúng ta 
không thể tập trung, khả năng tập trung vào những việc bình thường nhất cũng là rất khó. Quan 
trọng là bạn có nhận ra là mình đang bị mất tập trung và xác định quyết tâm rèn luyện để thay 
đổi hiện trạng đó hay không. Sau đây là một số gợi ý để bạn tham khảo:  

1. "Quay lại ngay bây giờ”.   

Phương pháp này đơn giản nhưng khá hữu hiệu. Thay vì cố gắng xua đuổi ý nghĩ về một 
cái gì đó, không chống đối nó, bạn hãy chỉ đơn giản “quay lại”: nghĩ ngay về việc bạn đang 
làm, ý thức được việc bạn đang làm, nhận biết việc bạn đang làm - đang nghe - đang thấy.  

Chẳng hạn như: Bạn đang học và bạn chợt nhớ tới một buổi hò hẹn, hãy nói với chính 
mình: “Quay lại ngay bây giờ”, nhẹ nhàng kéo sự chú ý của mình về với vấn đề bạn đang cần tập 
trung, quay trở lại với công việc bạn đang làm và tập trung vào công việc đó. Khi bạn lại thấy 
mất tập trung, hãy nhắc lại: ”Quay lại ngay bây giờ”, nghĩ ngay về việc bạn đang làm, ý thức 
được việc bạn đang làm, nhận biết việc bạn đang làm - đang nghe - đang thấy…  

2. Tận dụng một cách đúng đắn năng lượng của bạn đúng thời điểm 

Bạn cảm thấy sung sức nhất khi nào? Bạn cảm thấy chùng xuống nhất là lúc nào? Ngày 
hay đêm? Hãy học những môn học hoặc làm những việc mà theo bạn là khó vào những lúc bạn 
thấy khỏe khoắn nhất. Còn vào những lúc bạn chùng xuống? Hãy học những môn học hoặc làm 
những việc thấy hứng thú, dễ dàng hơn. Bạn không nên làm những công việc quan trọng đòi hỏi 
tập trung đầu óc cao độ ngay sau khi vừa kết thúc các bài tập cường độ cao chẳng hạn. Chỉ riêng 
việc thực hiện “đúng giờ đúng việc” như thế cũng đã giúp bạn tập trung hơn.  

3. Những mẹo nhỏ khác:  
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- Hãy chọn một chỗ thích hợp nhất, tránh điện thoại, nên có và thực hiện nghiêm túc một 
thời khóa biểu hiệu quả. Khi bạn chuẩn bị, hãy giành chút thời gian nghĩ xem bạn cần 
chuẩn bị những gì, đề ra một hướng giải quyết chung để có thể hoàn thành công việc, 
phân loại công việc và xác định các phương pháp hoàn thành các công việc phải làm, 
chia nhỏ bài học hoặc công việc thành từng phần nếu có thể. 

- Để cho đỡ nhàm chán, bạn nên thay đổi môn học sau một đến hai giờ, nên có những lúc 
nghỉ giải lao thích hợp. Bạn nên đi lại ngoài hành lang hoặc đứng ngắm cảnh bên cửa sổ, 
lấy nước cho đầy bình nếu trên bàn làm việc của bạn luôn có một bình nước.  

- Bạn hãy ngủ đủ thời gian mình thấy cần phải ngủ. Khi bạn thấy mình đã ngủ đẫy giấc, 
thấy tỉnh táo, bạn sẽ dễ dàng tập trung để hoàn thành công việc phải làm hơn. Bạn hãy cố 
gắng sống phù hợp với nhịp sống quen thuộc của cơ thể bạn.  

- Nếu bạn hay bị phân tán đầu óc do có cái gì đó làm bạn buồn phiền chẳng hạn, thì hãy 
dành riêng thời gian cho các ý nghĩ buồn phiền đó. Bạn hãy thỏa thuận với chính mình là 
hàng ngày, có khoảng thời gian đặc biệt chỉ để suy nghĩ, xử lý lo lắng, buồn phiền. 
Không để nó ám ảnh một cách đeo đẳng, nếu có, hãy dùng phương cách: “Quay lại bây 
giờ” ở trên (1).  

Sự rèn luyện một cách có ý thức năng lực tập trung trong cuộc sống hàng ngày sẽ cho 
phép bạn tận dụng hiệu quả hơn thời gian và chuẩn bị tinh thần để bước vào những trải nghiệm 
mới. Năng lực tập trung ngày nay có ý nghĩa lớn lao hơn bao giờ hết, phân tán tư tưởng cản trở 
việc học tập, làm giảm khả năng phát triển bản thân. Vì thế, hãy thực hành, luôn luôn thực hành, 
thường xuyên nhắc nhở bản thân tập trung. Sự hiểu biết về tập trung, sự hiểu biết này không đủ 
giúp nâng cao kỹ năng tập trung của bạn, duy chỉ có chủ ý thực hành là đi đúng hướng. Hãy thực 
hành, hãy thực hành bất kỳ phương cách tập trung nào mà bạn thấy thích hợp với mình, bạn nhé!  

Cách tìm kiếm - sử dụng tài liệu 

Tài liệu, sách vở ở bậc ĐH cũng đồ sộ như khối lượng kiến thức cần tiếp thu. Thông 
thường, ở buổi học mở đầu của môn học, thầy cô sẽ giới thiệu các quyển sách cần dùng cho học 
phần, các quyển sách có thể tham khảo thêm. Bạn không cần mua tất cả những quyển sách này, 
nhưng nên họp nhóm và chia nhau mua đầy đủ các sách mà thầy cô nêu ra. Có thể, bạn không 
dùng hết kiến thức của sách, nhưng sẽ cần một vài điều, một vài công thức mà sách giáo trình 
không có. Vì vậy, lập nhóm học tập cũng rất quan trọng trong việc học ở ĐH, sẽ được nói đến ở 
phần sau. 

SV cần tham khảo thật kỹ ý kiến của thầy cô trước khi bắt đầu đọc một tài liệu nào đó. 
Không phải tài liệu đó không hay, mà có thể kiến thức viết trong tài liệu đó không phù hợp hay 
quá cao với chương trình mà môn học đang giảng dạy. 

Các vấn đề khác 

Nhiều SV vẫn than phiền cách dạy ĐH ở VN vẫn còn mang nặng lý thuyết, thiếu thực 
hành. Không thể phủ nhận chương trình đào tạo còn nhiều yếu kém ở ĐH, nhưng thực tế, đã có 
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những chương trình, hội nhóm, câu lạc bộ (CLB) tại các trường được lập ra để SV trau dồi và rèn 
luyện những kỹ năng của mình. Ở các trường tự  nhiên - kỹ thuật là các CLB Lập trình viên, 
robocon, các khối xã hội thường xuyên có những clb, hội nhóm phù hợp với chuyên ngành như  
clb Tầm nhìn Nhân học, CLB Nhà Sử học trẻ, CLB Lí luận trẻ, Hội du khảo… 

Vì vậy, học ở ĐH, SV cần chủ động đi tìm và "vồ" lấy kiến thức cho mình. Tại sao có 
những SV không biết thầy cô mình tên gì mà lại có những bạn được thầy cô biết tên? Nhìn lại, 
chìa khóa thành công ở bậc học ĐH không ở đâu xa, nó nằm trong chính bản thân người SV, 
chính là cách học chủ động, thái độ sống tích cực, lành mạnh và trách nhiệm với bản thân mình.  

 
6 KỸ NĂNG HỌC TỐT BẬC ĐẠI HỌC 

Kỹ năng học tập trên lớp 

Nghe giảng: Để tập trung nghe giảng nắm được bài ngay trên lớp không phải là một việc 
đơn giản và dễ dàng. Hơn nữa, việc tập trung được hay không đôi khi còn phụ thuộc vào thầy 
giáo, bài giảng hay các nguyên nhân chủ quan khác. Chỉ có cách bạn phải luyện tập, tránh để bản 
thân bị phân tâm. 

Tốt nhất bạn nên chọn vị trí gần thầy cô, vừa có thể nghe rõ hơn, vừa có khả năng ít nói 
chuyện. Việc phát biểu hay đặc câu hỏi cho thầy cô giáo cũng là một cách khiến chúng ta tập 
trung hơn. Để phát biểu tốt thì hãy ghi những câu nhận xét hay phát biểu vào một tờ giấy trước 
khi phát biểu.  

Kỹ năng ghi chép: Cần phải viết nhanh hơn, dùng nhiều ký tự viết tắt hơn. Không cần 
phải ghi tất cả những gì thầy cô nói. Hãy dành thời gian để nghe các thầy cô giải thích kĩ hơn về 
định nghĩa, khái niệm, cách chứng minh… Chỉ ghi chép những gì mà chúng ta chưa biết, những 
điều quan trọng mà sách không có. Ngoài ra, vở của người bạn học sẽ là tài liệu hữu ích vì có thể 
lúc đãng trí bạn bỏ sót một chi tiết quan trọng trong bài giảng. 

Kỹ năng học ở nhà 

Cần tìm một chỗ yên tĩnh, tránh tiếng ồn. Bạn nên chọn một thời gian học cố định và tạo 
cho mình thói quen học thời gian đó. Ngoài ra, cần có lịch học thật hợp lý, kết hợp giữa học tập 
và giải trí như có thể một bản nhạc nhẹ nhàng, hoặc một bài tập thể dục. Nếu bạn học phải phần 
khó hiểu thì để lại, học những phần khác dễ hiểu hơn, sau khi thư giãn, thoải mái thì học tiếp. 

Để ghi nhớ tốt 

Để có một trí nhớ tốt hãy chọn cho mình một thói quen như khi đến trường kiểm tra sách 
vở; nên ghi danh sách các việc cần làm vào một tờ giấy nhỏ và thỉnh thoảng kiểm tra xem tiếp 
theo mình cần phải làm gì. Để ghi nhớ tốt trong việc tiếp thu kiến thức thì cùng bạn bè thảo luận 
về một vấn đề cùng quan tâm. Ngoài ra, ghi nhớ qua các chi tiết quan trọng, các key words, các 
hình ảnh minh họa. 
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Kỹ năng đọc sách 

Đọc sách là kỹ năng không thể thiếu bởi học đại học sẽ phải học rất nhiều. Theo đó, đầu 
tiên các bạn phải chọn một khối lượng vừa đủ để bắt đầu, cố gắng nắm được cách bố trí, hệ 
thống của tư liệu, nếu có phần tóm lượt của tư liệu thì cần phải đọc ngay nó. Sau đó, đọc những 
gì bạn hiểu rõ nhất để xác định độ khó, chừa lại những gì không hiểu. Đừng nản chí nếu không 
hiểu. Bạn nên dùng bút đánh dấu những chỗ quan trọng hay chưa hiểu để có thể xem lại. Trong 
khi đọc, thỉnh thoảng dừng đọc và đặt những câu hỏi kích thích và tự tìm câu trả lời. 

Kỹ năng giải tỏa stress 

Bằng cách nghỉ ngơi, thư giãn, tạo cho mình một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày hoặc 
vận động như đi bộ, tập thể dục, trò chuyện cùng bạn bè. Sau khi đã cảm thấy thoải mái hơn hãy 
bắt đầu giải quyết vấn đề, xem xung quanh bạn có việc gì mà bạn có thể thay đổi để xoay chuyển 
tình hình. Đừng để tâm vào những việc lặt vặt. 

Ngoài ra, phải ngủ đủ giờ, hãy luôn cố gắng suy nghĩ tích cực như: Tại sao phải “ghét” 
khi mà “một chút xíu không thích”; Tại sao lại phải “lo cuống lên” khi mà “hơi lo một tẹo”; Tại 
sao phải “giận sôi người” khi mà “hơi giận một chút” là đủ? Tại sao “đau khổ tột cùng” khi mà 
bạn chỉ cần “buồn một tẹo”… 

Kỹ năng chuẩn bị và làm bài kiểm tra 

Phương pháp ghi bài và tiếp thu được 70 - 80% bài giảng của thầy cô là bạn đã thành 
công một nửa rồi đấy. Bước vào kỳ thi, đầu tiên bạn phải xác định các tài liệu liên quan để ôn 
tập; sắp xếp những gì ghi chép được, hệ thống hóa kiến thức, ước lượng xem cần bao lâu để ôn 
tập. Chia nhỏ những gì bạn học thành từng phần. 

Học 3 tiếng buổi sáng, 3 tiếng buổi chiều sẽ hiệu quả hơn ngồi học cả ngày. Hoặc bạn có 
thể ôn theo nhóm, điều này giúp bạn có điều kiện để hoàn thiện cả những phần quan trọng mà 
nếu học một mình bạn rất dễ bỏ qua. Bạn nên thu xếp một buổi tổng ôn tập trước khi thi. Đặc 
biệt, bạn nên chú ý đến những thông tin được các thầy, cô chỉnh sửa đến mọi hướng dẫn về học 
tập. Đôi khi các bạn quá bận vào một công việc nào đó mà sao nhãng việc học. Khi còn ít thời 
gian để ôn tập thì học nhồi nhét. Đầu tiên hãy xem trước tất cả những tài liệu mà bạn cần phải 
học, lướt qua các chương để nắm được ý chính, bỏ qua những phần mà bạn không có thời gian 
xem lại. 

Có một cách rất hay để bạn tiếp cận là: Chọn 5 tờ giấy, chọn 5 ý chính hoặc chủ đề chính, 
viết tên ý chính vào phía trên của mỗi tờ giấy, sau đó so sánh đáp án của bạn với đáp án. Tiếp 
theo, biên soạn hoặc viết lại những hiểu biết của bạn về từng chủ đề dựa theo những tài liệu mà 
bạn đã đọc. Đánh số từng trang những tài liệu mà bạn có từ 1- 5 theo thứ tự giảm dần của mức 
độ quan trọng. 

Khoa học đã chứng minh rằng, nếu bạn học một môn liên tục quá 45 phút thì khả năng 
nhớ sẽ giảm rất nhanh trong thời gian sau đó. Tóm lại bạn hãy lên một cái lịch cụ thể cho hàng 
ngày, hàng tuần, hàng tháng, vài tháng. Định ra việc gì là quan trọng hơn thì làm trước.  
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Đồng thời tạo thói quen “văn ôn, võ luyện”. Đây là một việc không khó, chỉ cần chịu khó ngồi 
vào bàn học mỗi ngày thì dần dần sẽ tạo nên thói quen học tập nhất định. Nó sẽ giúp bạn giải 
quyết số lượng bài vở hằng ngày. 

 

5. NHỮNG LỜI KHUYÊN KHI BƯỚC VÀO CÁC KỲ THI 

Thi cử là chuyện tất yếu trong mọi quá trình học hành tại trường lớp. Đó chẳng qua là 
quá trình đánh giá kết quả đạt được trong học tập. Nếu sinh viên học đều và chăm chỉ, học tích 
cực và chủ động thì các kỳ thi không có gì là phải lo lắng cả, thậm chí đó còn là niềm vui lớn 
trong quá trình học đấy! Sinh viên chuẩn bị bước vào kỳ thi cần giữ sức khỏe, đáp ứng đầy đủ 
các chất dinh dưỡng, tạo trạng thái tâm lý tốt và đặc biệt là không để bị áp lực gây căng thẳng. 
Sau đây là những cách giúp bạn có được sức khỏe và tinh thần tốt nhất để đạt kết quả cao trong 
các kỳ thi.   

Giữ gìn sức khỏe 

Việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng là điều cực kỳ quan trọng vì trong thời gian ôn thi, 
học tập với cường độ cao, cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng. Ở giai đoạn này, các bạn cần tăng 
cường các loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng như thịt, cá, tôm, cua… cùng các loại rau xanh, củ, 
quả. Bên cạnh đó, các bạn nên uống từ 2 đến 3 ly sữa mỗi ngày. Có vậy, sức khỏe mới được đảm 
bảo và việc học tập cũng hiệu quả hơn.  

Thức ăn đem lại nguồn dinh dưỡng quý giá cho sức khỏe nhưng nếu không bảo đảm vệ 
sinh thì trở thành mầm mống của nhiều bệnh tật. Để nâng cao sức khỏe và giúp bữa ăn ngon hơn, 
hấp dẫn hơn, cần chú ý đến nguyên tắc ba sạch: vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an 
toàn thực phẩm, nhất là trong mùa nắng nóng.   

Nên ngủ đủ giấc 7 - 8 giờ mỗi ngày. Buổi trưa dù bận cách mấy cũng nên chợp mắt ít 
nhất nửa giờ vì người ta nhận thấy giấc ngủ buổi trưa dù ngắn nhưng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự 
tiếp thu kiến thức vào buổi chiều và tạo sự sảng khoái trong học tập. 

Giữ trạng thái tâm lý tốt 

Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng để học thi, nhưng việc định hướng, sắp xếp thời 
khóa biểu học tập một cách khoa học, hợp lý cũng cần thiết không kém. Kinh nghiệm cho thấy, 
chuẩn bị bước vào mùa thi, trạng thái tâm lý của sinh viên không ổn định, lo lắng, thậm chí là sợ 
thi nên các bạn dễ bị rối trí. Do vậy, các bạn nên sắp xếp thời gian hợp lý để chú tâm hơn vào 
việc học. Tránh tình trạng đầu tư thời gian vào môn này quá nhiều, môn kia lại quá ít, môn sở 
trường thì ham học, còn những môn không thích thì không muốn học.  

Việc học tập căng thẳng cũng tạo nên cảm giác mệt mỏi. Vì thế, thời gian ngủ của các 
bạn phải được đảm bảo, hoạt động vui chơi giải trí cũng không thể bỏ qua. Quãng thời gian thư 
giãn có thể là lúc để các bạn hồi tưởng lại những gì đã học.  
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Không nên áp đặt lên kết quả thi cử, chẳng hạn như: “Phải thi đạt cho được loại giỏi, phải 
thi đỗ…”; đừng quá quan tâm đến những gì người khác nghĩ mà chỉ nên cố gắng làm thế 
nào để đạt kết quả cao nhất theo khả năng của mình. Trong trường hợp tự giải các đề thi thử, 
nếu có bài làm của môn nào không được như ý muốn thì hãy khoan vội thất vọng, mà hãy biết 
điểm còn yếu của mình để chú tâm hơn cho môn đó!    

Việc giữ gìn sức khỏe cho tốt, tâm lý vững vàng cũng là một cách giúp cho việc thi cử 
đạt kết quả cao. Vì vậy, đừng quá lo lắng và miệt mài học thi mà lơi lỏng việc chăm sóc sức khỏe 
của bản thân mình bạn nhé!  

Chúc các bạn vui - khỏe, đạt nhiều kết quả tốt trong học tập.   

 

“Hiểu biết là chưa đủ, chúng ta cần áp dụng. Mong ước là chưa đủ, chúng ta cần phải làm”  

(Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do – Goethe) 

 

Các trang web nên tham khảo:  

http://www.cee.hcmus.edu.vn  

http://www.studygs.net/vietnamese/ 
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Suy ngẫm 

Bây giờ bạn dành 5 phút để suy ngẫm những vấn đề vừa được học và suy nghĩ xem bạn sẽ áp 
dụng chúng vào quá trình học của bạn như thế nào? Hãy viết ra những suy nghĩ của bạn: 

 

 

 
 

Tôi đã học được….

Áp dụng khi….

Cụ thể, tôi sẽ 
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Học đại học như thế nào ? 

PGS.TS. Trần Thanh Ái 

Khoa Sư Phạm 

Tóm tắt : Có lẽ đó là câu hỏi mà đa số tân sinh viên đều tự hỏi khi bước vào ngưỡng cửa đại 

học. Trong bài viết này, trước hết tôi sẽ điểm lại một số biến động sâu sắc của khoa học có tác 

động trực tiếp đến cách thức đào tạo đại học và cách học của sinh viên. Sau đó, tôi sẽ trình bày 

những nét cơ bản của đào tạo đại học. Cuối cùng, tôi sẽ nêu những đặc điểm của đào tạo theo 

học chế tín chỉ hiện nay để các tân sinh viên có được những khái niệm tổng quát về việc học 

của mình sắp tới.  

Học đại học như thế nào ? có lẽ là một trong những băn khoăn hàng đầu của các em tân 

sinh viên, khi các em vừa trải qua hành trình ở phổ thông với nhiều bất cập mà báo chí đã đề 

cập đến rất nhiều trong những năm qua. Các từ và cụm từ « học vẹt », « hư học », « học thụ 

động », « học để lấy bằng »... thường được dùng để phê phán lề lối học tập mà nhiều em vẫn áp 

dụng, ngay cả khi đã bước chân vào trường đại học. Điều đó hàm ý rằng học sinh và sinh viên 

cần thay đổi cách thức học tập, nhất là khi nước ta đang hội nhập sâu rộng vào các mặt hoạt 

động của thế giới. Trong bài viết này, tôi muốn trình bày một số vấn đề liên quan đến việc học 

ở đại học trong thời đại ngày nay. Tôi sẽ bắt đầu từ những sự thay đổi trong quan niệm về kiến 

thức khoa học, vì đó chính là đối tượng của việc học của sinh viên. 

1. Về kiến thức khoa học

1.1. Kiến thức khoa học là tạm thời vì luôn thay đổi 

Khoa học càng phát triển thì loài người càng trở nên khiêm tốn hơn. Thật vậy, cho đến 

cuối thế kỷ XIX, nhân loại đã hả hê tự mãn về những thành quả khoa học đã có trong các thế 

kỷ trước, cho rằng thế giới là hữu hạn, và chỉ cần thời gian là con người sẽ hiểu hết mọi bí ẩn 

của vũ trụ. Từ khi thuyết lượng tử của Planck và thuyết tương đối của Einstein ra đời, người ta 

biết được rằng vũ trụ là bao la vô tận, và kiến thức của con người chỉ có thể tiệm cận với thế 

giới khách quan mà thôi. Hơn thế nữa, kiến thức không còn được xem là bất di bất dịch, mà nó 

luôn thay đổi tương ứng với trình độ nhận thức của loài người. Theo Thomas Kuhn, nhà khoa 

học luận nổi tiếng người Mỹ, khoa học phát triển theo hai cách : tích lũy dần dần và đột phá 

cách mạng. Theo cách thứ nhất, kiến thức cũ luôn luôn được bổ sung cho chi tiết hơn, được 

điều chỉnh cho chính xác hơn : đó là sự tiến bộ của khoa học bình thường (normal science). 

Cách thứ hai là sự phát triển mang tính cách mạng, khi khoa học bình thường ấy không còn đủ 

khả năng giải thích những phản thí dụ, mà Kuhn gọi là anomalies, và sẽ rơi vào khủng hoảng. 

Lúc ấy sẽ xảy ra một cuộc cách mạng khoa học, vì nó biến đổi sâu sắc nền tảng của kiến thức 

khoa học.  

Từ những nhận thức trên đây, người ta đi đến kết luận là kiến thức khoa học luôn biến 

đổi, khi thì để bổ khuyết, lúc lại phủ định kiến thức cũ : cái mà hôm qua ta cho là chân lý khoa 

học thì có thể hôm nay đã trở thành lạc hậu. Điều này có ý nghĩa to lớn đến thái độ của chúng 

ta đối với kiến thức khoa học cũng như đến cách thức mà chúng ta tiếp thu hay sản sinh kiến 

thức khoa học. 
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1.2. Kiến thức khoa học phát triển theo cấp số mũ 

Thế kỷ XX là thế kỷ mà thế giới biến đổi sâu sắc hơn bất kỳ thế kỷ nào trước đó, đặc 

biệt là trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật. Về tốc độ phát triển kiến thức, theo ước tính của các 

nhà khoa học, cứ 7 năm thì vốn kiến thức khoa học của nhân loại tăng lên gấp đôi, nên người ta 

nói là kiến thức gia tăng theo cấp số mũ (Nguyễn Hoàng, 2010). Về khối lượng kiến thức, trong 

khoảng 20 năm cuối cùng của thế kỷ XX, các nhà khoa học đã công bố số lượng tài liệu khoa 

học bằng với số tài liệu khoa học mà nhân loại đã công bố trong suốt chiều dài lịch sử hơn hai 

thiên niên kỷ của mình. Có thể nói không ngoa rằng nhân loại đang chìm ngập trong biển kiến 

thức mà mình đã tạo ra. Chính vì thế mà trong thời đại ngày nay không còn những cái đầu 

“bách khoa”, không ai có thể “biết tất cả”, ngay cả các nhà bác học đối với kiến thức chuyên 

ngành hẹp của mình. Và cũng chính vì thế mà người ta cần phải thay đổi cách tiếp cận với kiến 

thức khoa học, sao cho con người không bị bấn loạn trong thế giới tri thức của mình, cũng như 

thay đổi phương thức giáo dục, biến đào tạo thành tự đào tạo, với phương châm “học tập suốt 

đời”.  

2. Học đại học là chuẩn bị du hành vào thế giới khoa học  

Nếu giáo dục phổ thông chỉ nhằm cung cấp những kiến thức sơ đẳng về thế giới quanh 

ta, thì giáo dục đại học vừa cung cấp kiến thức cần thiết cho nghề nghiệp sau này, vừa kích 

thích sinh viên làm cuộc du hành vào thế giới khoa học. Thật vậy, việc học ở đại học không chỉ 

đơn thuần là để tích lũy kiến thức, mà còn là để khám phá cơ chế sản sinh ra kiến thức, để từ đó 

sinh viên có thể dấn thân vào con đường khoa học.  

Thế nhưng, như đã nói ở trên, kiến thức khoa học phát triển như vũ bảo, còn thời gian 

học đại học gần như là không thay đổi (cử nhân là 4 năm, thậm chí có nơi rút ngăn chỉ còn 3 

năm). Vì thế, nếu vẫn giữ cách học truyền thống thầy truyền đạt kiến thức và trò tiếp nhận thụ 

động (cách tiếp cận nội dung) thì chắc chắn rằng khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có rất nhiều lổ 

hổng kiến thức, và sẽ gặp nhiều khó khăn để thích nghi với hoạt động nghề nghiệp, cũng như 

sẽ không thể nào tiến xa trên con đường khoa học. Thực tế đó khiến các hệ thống giáo dục trên 

thế giới phải thay đổi phương thức đào tạo cho phù hợp với thời đại thông tin bùng nổ, để gia 

tăng hiệu suất của việc học của sinh viên, theo kiểu học một biết mười. Đó chính là phương 

thức dạy cho người học cách tự học, cách thiết kế chìa khóa riêng cho chính mình, để họ tự mở 

cánh cửa tri thức và tự trang bị những kiến thức phù hợp với sở thích và thiên hướng của mình. 

Nói cách khác, mục tiêu đào tạo ngày nay không còn là kiến thức nữa, mà hướng đến đào tạo 

năng lực cho người học. 

Hơn 400 năm trước, triết gia người Pháp và cũng là nhà giáo dục Montaigne (1533-

1593) đã nói : « Mieux vaut une tête bien faite que bien pleine ». Một cái đầu biết suy nghĩ tốt 

hơn là một cái đầu đầy kiến thức. Ý tưởng này vẫn còn nguyên giá trị của nó trong thời đại 

ngày nay ; nó hóa thân vào trong phương châm giáo dục hiện hành là « học cách tự học », 

« học cách khám phá ». 

Thế nào là một cái đầu « biết suy nghĩ » ? GS. Cao Huy Thuần cho rằng « một cái đầu 

biết suy nghĩ là một cái đầu có khả năng tổng quát hóa, biết đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, 

biết nối kết những kiến thức với nhau để làm bật ra ý nghĩa » (Cao Huy Thuần, 2006). Nói cách 

khác, cái đầu biết suy nghĩ là cái đầu biết chắc lọc từ những thông tin tản mạn thành những quy 

luật và học là chỉ lưu trữ những phương pháp chắc lọc đó. Nói cách khác, đó chính là học cách 
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chế tạo công cụ tư duy khoa học. Có như thế thì cái đầu không bị « đầy », không bị bảo hòa 

trong quá trình học tập. Và đó cũng chính là điều kiện thuận lợi cơ bản cho việc tự học của sinh 

viên.  

GS. Tạ Quang Bửu, nguyên Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, trong 

một buổi nói chuyện trước sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1970 đã nhấn mạnh: "Tự 

học là khởi nguồn của phong cách tự đào tạo, đồng thời là cái nôi nuôi dưỡng trí sáng tạo. Ai 

giỏi tự học khi đang ở trường, người đó sẽ tiến xa" (dẫn lại từ Ngô Tứ Thành, 2008, tr.106-

107). Còn đối với GS. Phan Đình Diệu, chỉ có những người biết tự học mới học thực sự:  

“Học là để hiểu biết. Học có thầy có lớp thì sẽ thu được những hiểu biết mà người khác 

nghĩ là mình cần được biết. Tự học thì tức là tự mình đi tìm những gì mà mình thấy là 

cần biết. Cho nên, tự học đòi hỏi tính chủ động, tự mình phải biết là mình biết gì, chưa 

biết gì và muốn biết gì, rồi mới tìm học cái mà mình muốn biết đó” (Phan Đình Diệu, 

2013). 

 Đối với các nhà khoa học, tự học rất quan trọng và không thể thiếu được, vì nó nhằm lắp 

đầy khoảng trống giữa tri thức của cá nhân nhà khoa học và kho tàng tri thức của nhân loại về 

một vấn đề nào đó. Vì thế, nhà khoa học trước hết là người có kỹ năng giỏi về tự học. Nói cách 

khác, tự học chính là bước đi đầu tiên trên con đường khám phá khoa học. 

3. Học đại học theo học chế tín chỉ 

 Trên lý thuyết, phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ là một giải pháp nhằm phát huy 

cao nhất ý thức tự chủ của sinh viên trong quá trình đào tạo, và nhằm kích hoạt quá trình tự đào 

tạo của họ. Vì thế, nó hướng đến việc phát triển tính năng động của sinh viên trong mọi hoạt 

động đào tạo. Trong từng môn học, sinh viên được yêu cầu phải dành gấp đôi thời gian lên lớp 

để tự học, tự nghiên cứu tài liệu... Do đó, nếu không biết tự học, hoặc không có cách tự học 

đúng đắn, sinh viên sẽ dễ mất phương hướng và sẽ dễ bỏ cuộc. Đó chính là điều kiện then chốt 

của học tập tích cực. 

3.1. Học tập tích cực là có thể chủ động vạch ra lộ trình kiến thức của mình để tự đào tạo 

 Như đã nói ở trên, đại dương kiến thức ngày càng mênh mông, và do đó, không một 

trường lớp nào có thể cung cấp cho người học đủ kiến thức để vào đời. Vì thế, sinh viên cần 

phải thích nghi với thời đại, tức là phải thích nghi với lối học tập tích cực. Khác với đào tạo 

niên chế, đào tạo theo hệ thống tín chỉ khuyến khích sinh viên tự vạch ra lộ trình tiếp cận kiến 

thức của mình cho phù hợp với định hướng nghề nghiệp và phát triển cá nhân của mỗi người. 

Trong khuôn khổ quy định của chương trình đào tạo của nhà trường, sinh viên có thể « tự thiết 

kế chương trình đào tạo » và lập « kế hoạch đào tạo » cho chính mình. Điều đó có nghĩa là sinh 

viên cần phải « nhìn xa trông rộng » về chân trời kiến thức của ngành học của mình thì mới tận 

dụng được ưu điểm của hệ thống tín chỉ. Nghĩa là phải thăm dò những mảng kiến thức trực 

thuộc chuyên ngành của mình, để tự tìm hiểu và khám phá, để bổ sung vào chương trình đào 

tạo của nhà trường, theo kiểu « vết dầu loang ». Việc thăm dò này nhằm mục đích xác định 

những điều mình chưa biết và muốn biết : nói như GS. Phan Đình Diệu  : « Biết mình không 

biết là khởi đầu của việc học và tự học, nó cũng là khởi đầu của mọi sáng tạo, đặc biệt là sáng 

tạo khoa học » (2013). Đó chính là tự đào tạo. Tự đào tạo sẽ càng ngày càng phát triển, đến 

mức nó sẽ dần trở thành phương thức đào tạo chủ đạo, như ở cấp đào tạo tiến sĩ, hay duy nhất, 
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như đối với các nhà khoa học, và trong xã hội học tập với phương châm « học tập suốt đời ». 

Không có tự đào tạo, người sinh viên sẽ không bao giờ trưởng thành về mặt tri thức khoa học.  

 Để tự học tốt, người học cần phải có một số kỹ năng sau đây : 

- Biết mình chưa biết điều gì để học. 

- Biết tìm kiếm thông tin mình cần chứ không chỉ chờ đợi nhà trường cung cấp. 

- Biết tư duy độc lập, nghĩa là biết phân tích, đánh giá và đưa ra nhận xét của cá nhân chứ 

không chờ đợi kết luận của người khác. 

- Biết nhận ra những cái mới, và chấp nhận nó ngay khi nó không có lợi cho bản thân. 

3.2. Học tập tích cực là biết nâng cao nấc thang nhận thức của mình 

B. Bloom, nhà giáo dục người Mỹ đã chia thang nhận thức thành 6 bậc sau đây, từ đơn 

giản đến phức tạp : 

- Biết: ghi nhớ những điều đã được học. Biểu hiện của khả năng nhớ là có thể hồi tưởng lại sau 

một thời gian tương đối dài. 

- Hiểu: tức là nắm bắt được các nguyên nhân, nguồn gốc, quá trình… của kiến thức đã được 

học. Bằng chứng của sự hiểu là sinh viên phải có khả năng phân tích, diễn giải, mô tả tóm tắt 

thông tin thu nhận được. 

- Vận dụng: sử dụng một cách thích hợp các thông tin, kiến thức vào những tình huống khác 

nhau trong cuộc sống. 

- Phân tích: biết chia nhỏ kiến thức thành nhiều phần nhỏ và biết tìm ra mối liên hệ giữa các 

thành phần đó với nhau. Biểu hiện của khả năng phân tích là người học có thể chỉ ra các yếu tố 

tham gia vào một quá trình hay sự kiện nào đó, đồng thời chỉ ra những sự tương đồng và dị biệt 

giữa chúng với nhau. 

-Tổng hợp: biết liên kết các chi tiết, thành phần thành một tổng thể để có cái nhìn khái quát hơn 

và toàn diện hơn.  

- Đánh giá: biết nhận xét, so sánh, phê phán, và gán một giá trị tương ứng, trên cơ sở các tiêu 

chí đã được xác định trước. 

Năm 1999, L. Anderson cùng những đồng nghiệp của mình đã bổ sung kỹ năng “sáng 

tạo” vào các nấc thang tư duy của Bloom. Sáng tạo là khả năng tạo ra cái mới từ những cái đã 

biết, do đó nó là nấc thang cao nhất mà con người có thể đạt đến. Năng lực sáng tạo trước hết 

tùy thuộc vào khả năng phát hiện “vấn đề bất cập” của mỗi người, và năng lực giải quyết vấn 

đề bất cập. Thế mà để có thể phát hiện vấn đề bất cập, sinh viên cần phải học quan sát thực tế 

và tạo thói quen đối chiếu thường xuyên với kiến thức đã học, vì sự đối chiếu đó chính là bà đỡ 

của các phát hiện.  

 Dựa theo các nấc thang nhận thức trên đây, ta có thể thấy rằng những người “học vẹt” 

chỉ dừng lại ở cấp độ thứ nhất, tức là “biết”, hoặc ở cấp độ thứ hai, là “hiểu” mà thôi. Điều đó 

lý giải vì sao những sinh viên học vẹt thường gặp vô vàn khó khăn khi tham gia vào thị trường 

lao động, và có thể nói chắc chắn rằng không một sinh viên học vẹt nào có thể tiến xa trên con 

đường chinh phục kiến thức khoa học. 
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3.3. Học tập tích cực là xây dựng tư duy khoa học 

Tư duy khoa học là yếu tố then chốt trong mọi hoạt động liên quan đến khoa học, dù cho 

đó chỉ là việc học tập của sinh viên hay là nghiên cứu khoa học của nhà khoa học. Đó cũng 

chính là chiếc chìa khóa vàng của tự học và học tập tích cực. Tư duy khoa học được thể hiện 

trong khái niệm phương pháp khoa học mà mọi nhà khoa học đều phải áp dụng. Trong số các 

định nghĩa của nhiều tác giả, thì định nghĩa của Lê Thành Khôi là súc tích nhất và bao quát 

nhất : 

« Phương pháp khoa học chủ yếu không đưa ra kết luận nào mà không có chứng cứ ; 

phải dựa trên những kết quả cụ thể, được kiểm soát một cách khách quan chứ không 

phải dựa trên những ý kiến cá nhân thường xuất phát từ kinh nghiệm hạn hẹp ; phải phân 

biệt những dữ liệu và sự diễn dịch những dữ liệu đó, không gò các sự việc vào lý thuyết 

mà phải điều chinh lý thuyết cho phù hợp với sự việc ; phải có tính phê phán, nghĩa là 

phải chấp nhận việc xem xét lại lý thuyết, dù cho nó đã hoàn chỉnh đến đâu chăng nữa » 

(Lê Thành Khôi, 1981, dẫn lại từ Tsafak G., 2001, tr.77). 

 Định nghĩa này có ba nội hàm quan trọng sau đây : 

- Mọi kết luận phải dựa trên chứng cứ được kiểm chứng khách quan chứ không phải dựa trên ý 

kiến cá nhân mang tính chủ quan : đây là cơ sở của tính khách quan, một trong những đặc điểm 

của khoa học. 

- Không gò các sự việc vào lý thuyết, mà phải điều chỉnh lý thuyết cho phù hợp với sự việc : vì 

lý thuyết luôn lạc hậu so với thực tế, nên thực tế là nguồn dữ liệu sinh động để nhà nghiên cứu 

chắc lọc và bổ sung vào lý thuyết, để làm cho lý thuyết luôn phát triển, và để đem lại cái mới 

cho cộng đồng khoa học. Vì thế, khi lý thuyết và thực tế mâu thuẩn nhau, cần phải chấp nhận 

việc xem xét lại lý thuyết để bổ sung và tiếp tục hoàn chỉnh lý thuyết, chứ không bảo thủ bám 

lấy những gì đang có. 

- Phải có đầu óc phê phán : khi tiếp cận một tài liệu hay một lập luận, phải biết phân biệt những 

yếu tố chủ quan và khách quan, thực và ảo, biết xây dựng ý kiến cá nhân và cũng biết xét lại ý 

kiến cá nhân của mình, biết xem xét vấn đề trên nhiều khía cạnh khác nhau để tránh ý kiến một 

chiều, phiến diện. Đây chính là tiền đề cho việc tiếp nhận cái mới. 

4. Kết luận 

Hơn 400 năm trước, F. Bacon (1561-1626) đã từng tuyên bố « Tri thức là sức mạnh ». 

Thời ấy, câu nói này đã được xem là thái độ ngông nghênh của « kẻ sĩ », vì thời bấy giờ, sức 

mạnh được xây dựng trên quyền lực của nhà thờ và thanh gươm của giới quý tộc và một phần 

nào đó trên sức mạnh của đồng tiền của giai cấp tư sản đang phát triển. Ngày nay, tuyên bố ấy 

của F. Bacon đã trở nên hiện thực : người mạnh ngày nay không còn là những hiệp sĩ hay 

những hảo hán như thời xưa, mà « là người có thể khám phá ra những cái mới lạ, những vấn đề 

mới, những giải pháp mới, và nhất là con đường mới mà nhân loại sẽ phải theo như nhà thông 

thái Nguyễn Trường Tộ  [...] là người nắm được cái nguồn của tri thức, nắm được quy luật của 

thế giới, của vũ trụ » (Trần văn Đoàn, 2002). 

Để khám phá ra những cái mới lạ, những con đường mới, những giải pháp mới..., người 

ta không thể không tự học, không thể không rèn luyện những năng lực, đặc biệt là năng lực 

sáng tạo, là phương pháp tư duy khoa học. Đó chính là những đóng góp tuy thầm lặng, nhưng 
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căn bản nhất, có ý nghĩa nhất vào sự phát triển bền vững của đất nước, của dân tộc. Để kết thúc 

bài này, tôi xin mượn câu nói trích từ một bài diễn văn năm 1876 của Charles William Eliot, 

người có công đưa đại học Harvard từ một trường tỉnh lẻ thành một đại học danh tiếng : 

« Sự vĩ đại đích thực của một quốc gia không nằm ở lãnh thổ, thu nhập, dân số, thương 

mại, hoa màu hay hàng chế biến, mà chính ở các giá trị tinh thần và phi vật chất; ở sự 

tinh khiết, sự dũng cảm và tính chính trực của dân tộc đó, ở thi ca, văn chương, khoa 

học và nghệ thuật mà dân tộc đó đã tạo ra, ở giá trị đạo đức của lịch sử và đời sống của 

họ » (dẫn lại từ Nguyễn Xuân Xanh, 2012b). 
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THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO 

SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 

Đỗ Xuân Tiến
1 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng một số yếu tố có ảnh 

hưởng đến công tác giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên đại học sư phạm khối 

ngành Khoa học Xã hội trường Đại học Đồng Nai. Đó là: nhận thức thế nào là kỹ 

năng sống; sự cần thiết phải rèn kỹ năng sống; những tiêu chí rèn kỹ năng sống 

mà sinh viên quan tâm; những góp ý của sinh viên đối với công tác giáo dục kỹ 

năng sống. Kết quả khảo sát thực trạng là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất 

các biện pháp giáo dục kỹ năng sống tại trường Đại học Đồng Nai trong thời 

gian tới nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra. 

Từ khóa: Kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống, thực trạng, nhận thức, biện 

pháp, mục tiêu giáo dục 

1. Mở đầu

Giáo dục kỹ năng sống là nhiệm vụ 

quan trọng của giáo dục học (theo 

nghĩa rộng) trong thời kỳ xã hội hiện 

nay. Giáo dục thế hệ trẻ không chỉ chú 

trọng “dạy chữ” mà còn phải quan tâm 

đúng mức đến nhiệm vụ “dạy người”. 

Con người không chỉ có tri thức mà 

còn phải biết sống đúng, sống đẹp, 

sống có ích. Với mục đích trang bị cho 

con người những hiểu biết và kinh 

nghiệm thực tế để trải nghiệm trong 

đời sống, từ trước đến nay, giáo dục kỹ 

năng sống đã được nhiều quốc gia trên 

thế giới đưa vào trường học. Ở Việt 

Nam, mục tiêu giáo dục đang chuyển 

hướng tập trung, chú trọng trang bị 

kiến thức sang trang bị những năng lực 

cần thiết cho người học. Vì thế có thể 

coi giáo dục kỹ năng sống là nhiệm vụ 

cấp thiết và không thể thiếu đối với 

mỗi cá nhân, mỗi gia đình, trường học 

và toàn xã hội trong giai đoạn hiện 

nay. Với kế hoạch giáo dục kỹ năng 

sống hiện tại, nếu thực hiện tốt, chúng 

ta sẽ nâng cao được ý thức, hành vi rèn 

luyện kỹ năng sống cho sinh viên [1]. 

Để tìm hiểu thực trạng này, tác giả đã 

tiến hành khảo sát ý kiến của 100 sinh 

viên đại học sư phạm khối ngành Khoa 

học Xã hội, từ đó tập hợp và đưa ra kết 

quả nghiên cứu làm cơ sở định hướng 

cho công tác giáo dục kỹ năng sau này. 

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Nhận thức về kỹ năng sống 

Kỹ năng sống là những kỹ năng 

giúp con người thay đổi nhận thức, 

thái độ, hành vi và giá trị trong những 

hành động theo xu hướng tích cực, 

mang tính chất xây dựng giúp con 
1
Trường Đại học Đồng Nai 
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người thích ứng tốt với những thay đổi 

của môi trường sống. Do đó việc trang 

bị và tạo điều kiện cho sinh viên phát 

triển kỹ năng sống là hết sức cần thiết 

trong giai đoạn xã hội biến đổi hết sức 

nhanh chóng như hiện nay [2]. Khảo 

sát nhận thức về kỹ năng sống ở nhiều 

khía cạnh khác nhau, kết quả thu được 

trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1: Nhận thức về kỹ năng sống của sinh viên 

STT Các khái niệm 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 
Hạng 

1 
Kỹ năng giúp con người thích ứng với thay đổi 

của môi trường để sống tốt hơn 
76 46,3 1* 

2 Kỹ năng giúp con người tồn tại 28 17,1 3 

3 Giúp con người hòa hợp để cùng chung sống 30 18,3 2 

4 Kỹ năng giúp con người vượt qua khó khăn 20 12,2 4 

5 
Kỹ năng giúp con người mang lại sự bình an cho 

bản thân 
4 2,4 6 

6 Kỹ năng mang lại lợi ích cho bản thân 6 3,7 5 

Tổng 160 100  

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả) 

Số liệu ở bảng 1 cho thấy có 46,3% 

sinh viên đại học sư phạm khối ngành 

Khoa học Xã hội được hỏi đã nhận 

thức đúng về kỹ năng sống. Đây là một 

thuận lợi lớn cho công tác giáo dục kỹ 

năng sống cho sinh viên của khối 

ngành này vì nhiệm vụ đầu tiên trong 

dạy học đã đạt được, giảng viên cần 

khai thác triệt để nền tảng kiến thức 

này để phát triển phần kỹ năng. 

2.2. Nhận thức về sự cần thiết của 

việc rèn kỹ năng sống 

Trong thời đại ngày nay, khoa học 

phát triển mạnh mẽ kéo theo sự biến 

đổi nhanh chóng của xã hội đã đặt ra 

vấn đề thích ứng, hòa hợp của con 

người với xã hội. Phương cách tốt nhất 

là mỗi người phải trang bị cho mình 

một hệ thống tri thức về kỹ năng sống 

và không ngừng rèn luyện kỹ năng 

sống, đó là yêu cầu cấp thiết của thanh 

niên nói chung và sinh viên nói riêng, 

trong đó có sinh viên đại học khối 

ngành Khoa học Xã hội trường Đại học 

Đồng Nai. Kết quả khảo sát nhận thức 

của sinh viên về mức độ cần thiết của 

việc rèn kỹ năng sống trong giai đoạn 

hiện nay như sau: 

Với 100/100 ý kiến trả lời đã cho 

trị số trung bình là 1,56 và độ lệch 

chuẩn là 0,808. Điều này cho thấy phần 

lớn sinh viên nhận thức được rằng việc 

rèn luyện kỹ năng sống trong giai đoạn 

hiện nay là rất quan trọng. Kết quả cụ 

thể được phản ánh ở bảng 2. 
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Bảng 2: Sự cần thiết của việc trang bị kỹ năng sống đối với thanh niên,  

sinh viên hiện nay 

STT Mức độ cần thiết Số lượng Tỷ lệ (%) Hạng 

1 Rất cần thiết 58 58 1* 

2 Cần thiết 32 32 2 

3 Bình thường 8 8 3 

4 Không cần thiết 0 0  

5 Hoàn toàn không cần thiết 2 2 4 

Tổng 100 100  

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả) 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy sinh 

viên đại học sư phạm khối ngành Khoa 

học Xã hội đã nhận thức được việc 

trang bị kỹ năng sống là điều rất cần 

thiết (58%) đối với bản thân và có 32% 

cho rằng thực hiện điều này là cần 

thiết. Từ đó có thể nói rằng, nhận thức 

về sự cần thiết phải trang bị kỹ năng 

sống của sinh viên khá tốt. Điều này 

cho thấy sinh viên đã hình thành được 

thái độ, tình cảm với việc giáo dục kỹ 

năng sống. 

2.3. Những kỹ năng cần thiết cần 

thiết đối với sinh viên 

Kỹ năng sống vừa mang tính cá 

nhân vừa mang tính xã hội. Kỹ năng 

sống mang tính cá nhân vì đó là năng 

lực của cá nhân. Kỹ năng sống mang 

tính xã hội vì trong mỗi giai đoạn phát 

triển của xã hội, ở mỗi vùng miền lại 

đòi hỏi mỗi cá nhân có những kỹ năng 

sống thích hợp. Kỹ năng sống của sinh 

viên đại học sư phạm khối ngành Khoa 

học Xã hội cũng không phải ngoại lệ. 

Tác giả đưa ra 20 kỹ năng khác nhau [2] 

cho sinh viên chọn lựa, đồng thời 

khuyến khích sinh viên bổ sung những 

kỹ năng khác, kết quả thu được thể hiện 

ở bảng 3. 

Bảng 3: Những kỹ năng cần thiết cho sinh viên 

STT Các kỹ năng Số lượng Tỷ lệ (%) Hạng 

1 Tự nhận thức 45 6,2 5 

2 Xác định giá trị 22 3,0 16 

3 Đặt mục tiêu 41 5,6 7 

4 Quản lý thời gian 56 7,7 2 

5 Đảm nhận trách nhiệm 36 5,0 10 

6 Kiểm soát cảm xúc 49 6,7 3 

7 Ứng phó với căng thẳng 32 4,4 13 

8 Tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ 21 2,9 18 

9 Giao tiếp 70 9,6 1 
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10 Lắng nghe tích cực 37 5,1 8 

11 Thể hiện sự cảm thông 19 2,6 20 

12 Thương lượng 21 2,9 18 

13 Hợp tác 33 4,5 12 

14 Giải quyết mâu thuẫn 35 4,8 10 

15 Kiên định 27 3,7 15 

16 Tư duy phê phán 22 3,0 16 

17 Tư duy sáng tạo 47 6,5 4 

18 Ra quyết định 32 4,4 13 

19 Giải quyết vấn đề 44 6,1 6 

20 
Thiết lập mối quan hệ giữa các 

kỹ năng 
37 5,1 8 

Tổng 726 100  

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả) 

Theo kết quả khảo sát, có 9,6% ý 

kiến cho rằng kỹ năng giao tiếp là 

quan trọng nhất; 7,7% ý kiến cho thấy 

sinh viên cần quản lý tốt thời gian; 

6,7% cho biết sinh viên cần có kỹ 

năng kiểm soát cảm xúc của bản thân; 

6,5% sinh viên quan tâm đến kỹ năng 

tư duy sáng tạo; 6,2% sinh viên xem 

trọng kỹ năng tự nhận thức; 6,1% 

sinh viên chọn kỹ năng giải quyết vấn 

đề; 5,6% sinh viên coi việc đặt mục 

tiêu là quan trọng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 1: Những kỹ năng cần thiết đối với sinh viên
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Cùng với các kỹ năng như: thương 

thuyết, từ chối, hợp tác, chia sẻ... kỹ 

năng giao tiếp thuộc nhóm kỹ năng xã 

hội dùng để tương tác với người khác 

trong cộng đồng. Đây là kỹ năng 

không thể thiếu của con người. Hầu hết 

sinh viên đã nhận thức đúng đắn điều 

này. Tuy nhiên các kỹ năng còn lại 

cũng khá cần thiết và đã được chọn ở 

mức khoảng trên 5%. Như vậy, sinh 

viên đã biết, đã hiểu về chính mình, về 

những kỹ năng cần phải hình thành 

trong thời gian học đại học. 

Để chiếm lĩnh các kỹ năng đó, 

sinh viên đại học sư phạm khối ngành 

Khoa học Xã hội đã tham gia vào 

nhiều hoạt động khác nhau theo các 

mức độ khác nhau tùy vào năng lực 

của cá nhân sinh viên. Kết quả khảo 

sát về các hình thức rèn kỹ năng sống 

theo thang Likert gồm 5 mức độ 

thường xuyên để sinh viên chọn luyện 

tập: 1) Rất thường xuyên; 2) Thường 

xuyên; 3) Thỉnh thoảng; 4) Hiếm khi; 

5) Không bao giờ [3]. Kết quả được 

trình bày trong bảng 4. 

Bảng 4: Hình thức và mức độ rèn kỹ năng sống 

ST

T 
Các hình thức 

Số 

lượng 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 
Hạng 

1 
Tham gia các lớp kỹ năng sống cho 

sinh viên 
100 2,68 0,984 2* 

2 
Tham gia nhiều hoạt động phong trào 

cùng các bạn trong lớp 
100 2,45 0,989 1* 

3 
Học các lớp kỹ năng sống trên mạng 

internet 
100 3,43 1,008 6 

4 
Tự học thông qua các tài liệu về kỹ 

năng sống 
100 3,34 1,094 7 

5 
Nhờ giảng viên hướng dẫn và hỗ trợ 

từng trường hợp 
100 3,52 0,969 8 

6 
Tham gia các câu lạc bộ về kỹ năng 

sống để rèn luyện 
100 3,59 1,181 9 

7 
Tham gia công tác xã hội cùng với 

các hoạt động của lớp, khoa, trường 
100 2,81 1,051 3* 

8 
Tham gia các chiến dịch ở địa 

phương, trường 
100 3,31 1,070 5 

9 
Tham gia các hoạt động từ thiện, 

nhân đạo 
100 3 1,092 4 

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả) 

Sinh viên hình thành kỹ năng sống 

bằng cách tham gia vào các hoạt động 

phong trào cùng với các bạn trong lớp 

(trung bình: 2,45; độ lệch chuẩn: 
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0,989), đồng thời thông qua các lớp 

huấn luyện kỹ năng sống để hình thành 

nền tảng tri thức vững chắc và hình 

thành kỹ năng một cách chuẩn mực 

(trung bình: 2,68; độ lệch chuẩn: 

0,984) và tham gia các hoạt động Đoàn 

Thanh niên, Hội Sinh viên do trường, 

lớp phát động (trung bình: 2,81; độ 

lệch chuẩn: 1,051). Tuy các trị số trung 

bình cho thấy dù có một số hình thức 

được sinh viên lựa chọn để rèn kỹ năng 

sống nhưng vẫn còn nhiều sinh viên 

thực hiện ở mức độ “thỉnh thoảng”. 

Điều này cho thấy, sinh viên chưa có 

hình thức rèn luyện cụ thể để hình 

thành kỹ năng. Như vậy, một bộ phận 

sinh viên muốn hình thành kỹ năng 

sống thông qua những hoạt động cụ thể 

trong thực tế, một bộ phận khác tỏ ra 

khá mơ hồ về việc chọn lựa con đường 

hình thành và phát triển kỹ năng sống. 

2.4. Những điều quan tâm của sinh 

viên khi tham gia khóa giáo dục kỹ 

năng sống 

Kỹ năng sống thực chất là sự vận 

dụng kiến thức, kỹ năng đã học và sự 

thể hiện chúng trong cuộc sống thường 

ngày. Mục tiêu của các khóa giáo dục 

kỹ năng sống cho sinh viên thực chất 

cũng theo con đường ấy. Giáo dục kỹ 

năng sống chỉ ra cho sinh viên cách 

học dựa trên tự khám phá bản thân, tự 

lĩnh hội để thay đổi căn bản hành vi. 

Nói cách khác, giáo dục kỹ năng sống 

giúp sinh viên thay đổi ứng xử của 

mình theo hướng tích cực. Vậy sinh 

viên đại học sư phạm khối ngành Khoa 

học Xã hội quan tâm đến điều gì khi 

tham gia các khóa huấn luyện này? Kết 

quả khảo sát về vấn đề này được trình 

bày ở bảng 5. 

Bảng 5: Những điều quan tâm của sinh viên khi học kỹ năng sống 

STT Các tiêu chí quan tâm 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 
Hạng 

1 Chỉ cần dạy thực hành, không cần dạy lý thuyết 8 3,3 8 

2 Chỉ cần dạy lý thuyết, sinh viên tự vận dụng 12 5,0 7 

3 
Dạy vắn tắt lý thuyết rồi cho thực hành ngay 

phần lý thuyết ấy 
21 8,8 5 

4 
Dạy thật kỹ lý thuyết để sinh viên hiểu thật rõ rồi 

mới vận dụng 
16 6,7 6 

5 
Nên dùng những tình huống từ thực tế rồi cho 

sinh viên vận dụng lý thuyết đã học để giải quyết 
69 28,9 1 

6 
Cho sinh viên đóng tiểu phẩm, tạo tình huống rồi 

cả lớp đánh giá, rút kinh nghiệm 
25 10,5 4 

7 
Dùng video clip có liên quan để sinh viên đánh 

giá 
27 11,3 3 

8 Dạy theo cách tổ chức hoạt động ngoại khóa 51 25,5 2 

Tổng 239 100  

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả) 

28



TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 06 - 2017                  ISSN 2354-1482 

44 

Số liệu ở bảng 5 cho thấy tần suất 

cao nhất thuộc về kỹ thuật dạy học 

“dùng những tình huống từ thực tế rồi 

cho sinh viên vận dụng lý thuyết đã 

học để giải quyết” với 28,9%, kế đến là 

“dạy theo cách tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa” (25,5%), “dùng video clip 

có liên quan để sinh viên đánh giá” 

(11,3%) và “cho sinh viên đóng tiểu 

phẩm, tạo tình huống rồi cả lớp đánh 

giá, rút kinh nghiệm” (10,5%). Như 

vậy phần lớn sinh viên nghĩ đã học kỹ 

năng sống là phải hình thành được kỹ 

năng thật sự, cần những điều thiết thực 

để hình thành kỹ năng trong cuộc sống, 

ứng dụng vào thực tiễn để thích ứng 

với cuộc sống này, các chọn lựa có tỷ 

lệ cao đã phản ánh điều đó. Dạy kỹ 

năng sống là giúp sinh viên gắn kỹ 

năng vào thực tế. Các tiêu chí còn lại 

sinh viên cũng quan tâm nhưng tỷ lệ 

không cao. Từ đây có thể khẳng định 

điều sinh viên quan tâm là xác đáng, 

Nhà trường và giảng viên nên chú ý 

điều này khi thực hiện giáo dục kỹ 

năng sống để tác động có hiệu quả. 

Bên cạnh đó, thời gian tổ chức lớp 

học cũng được sinh viên quan tâm vì 

đó là điều kiện để sinh viên hoàn thành 

tốt các buổi học. Kết quả khảo sát ý 

kiến của sinh viên về thời gian tổ chức 

lớp học được trình bày ở bảng 6. 

Biểu đồ 2: Những điều sinh viên cần khi học kỹ năng sống 

29



TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 06 - 2017                  ISSN 2354-1482 

45 

Bảng 6: Thời gian tổ chức lớp học 

STT Thời gian học 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 
Hạng 

1 Dịp hè 35 28 2 

2 Trái buổi học chính khóa 41 32,8 1 

3 Định kỳ mỗi tuần 1 buổi 13 10,4 4 

4 Định kỳ mỗi tháng 1 buổi 20 16 3 

5 Học chính quy (theo chính khóa) 11 8,8 5 

6 Học kiểu “cuốn chiếu” 4 3,2 6 

7 Không nên tổ chức 1 0,8 7 

Tổng 125 100  

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả) 

Theo kết quả khảo sát, sinh viên 

muốn học trái buổi học chính khóa 

chiếm tỷ lệ 32,8% và học vào dịp hè 

chiếm tỷ lệ 28%. Theo ý kiến của sinh 

viên được phỏng vấn thì “học trái buổi 

sẽ tận dụng được thời gian rảnh, đồng 

thời những dịp nghỉ sẽ được nghỉ”. 

Một số sinh viên trình bày quan điểm: 

“Trong năm học vừa đi làm thêm, vừa 

dành thời gian làm bài tập giáo viên 

giao về nhà nên học trái buổi rất mệt 

mỏi, nên để dịp hè rảnh rỗi học cho 

thoải mái.” Từ đây cho thấy những 

định hướng về tổ chức thực hiện khóa 

học phù hợp, tránh trường hợp sinh 

viên vừa học kỹ năng sống vừa học 

môn học khác. Để bảo đảm điều này, 

nên đưa giáo dục kỹ năng sống vào 

thời khóa biểu học chính khóa. 

2.5. Đánh giá việc giáo dục kỹ năng 

sống của trường Đại học Đồng Nai thời 

gian qua 

Trường Đại học Đồng Nai đã thực 

hiện nhiều khóa giáo dục kỹ năng sống 

cho sinh viên nhằm cung cấp những 

kiến thức, kỹ năng thiết yếu nhất để 

sau khi ra trường đi dạy sinh viên thực 

hiện được nhiệm vụ giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh ở các trường trung 

học phổ thông. Qua quá trình học, 

những ý kiến góp ý của sinh viên là 

thông tin hết sức quý báu để nhà 

trường chắt lọc, rút kinh nghiệm cho 

những khóa giáo dục kỹ năng sống tiếp 

theo. Tác giả đã đưa ra câu hỏi mở để 

sinh viên tự ghi ý kiến đóng góp. Kết 

quả thu được được trình bày ở bảng 7. 

 

30



TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 06 - 2017                  ISSN 2354-1482 

46 

Bảng 7: Ý kiến đóng góp của sinh viên về công tác giáo dục kỹ năng sống  

STT Ý kiến đóng góp của sinh viên 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 
Hạng 

1 Trải nghiệm trước, học lý thuyết sau 1 1,1 13 

2 Học lý thuyết xong áp dụng vào thực tiễn 11 12 2 

3 
Nên tổ chức các buổi học bằng hình thức trò 

chuyện 
1 1,1 13 

4 Tổ chức thêm các buổi ngoại khóa 16 17,4 1 

5 Cho thêm ví dụ thực tế 1 1,1 13 

6 Tổ chức dạy thực tiễn hơn, chất lượng hơn 10 10,9 4 

7 Giảng viên phải có kỹ năng thực sự 4 4,3 8 

8 Đưa kỹ năng sống vào chính khóa 3 3,3 10 

9 Dạy bằng tình huống thực tế 11 12 2 

10 Đã làm tốt rồi 2 2,2 12 

11 Giảm lý thuyết, tăng thực hành 7 7,6 6 

12 Thêm thời lượng học 1 1,1 13 

13 
Bỏ máy chiếu, dạy học ngoài trời, thiên về vận 

động 
1 1,1 

13 

14 Tổ chức khoa học hơn 3 3,3 8 

15 Cần tổ chức buổi học sinh động vui vẻ 8 8,7 5 

16 Giáo viên cần tương tác với sinh viên 6 6,5 7 

17 Cần trang bị kỹ năng dạy học 1 1,1 13 

18 Giao lưu với sinh viên cùng chuyên ngành 1 1,1 13 

19 Cần mở lớp thường xuyên hơn 3 3,3 10 

20 Sĩ số lớp học ít lại 1 1,1 13 

Tổng 92 100  

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả) 

Bảng 7 cho thấy sinh viên thích các 

giờ học gắn liền với thực tiễn, trong đó 

17,4% sinh viên kiến nghị nên tổ chức 

thêm các buổi ngoại khóa để tăng tính 

thực tiễn; 12% sinh viên đề nghị dạy 

bằng tình huống thực tế và đưa lý 

thuyết vừa học vào áp dụng ngay; 

10,9% mong muốn các giờ học thực 

tiễn hơn. Như vậy hiện nay việc tổ chức 

dạy học kỹ năng sống của Nhà trường 

chưa thực sự gắn với thực tiễn. Việc 

giáo dục kỹ năng sống chưa thực tiễn 

hóa là do thời gian học rất hạn chế, sinh 

viên chỉ có 4 ngày học nên rất khó khăn 

trong việc tổ chức, đồng thời chi phí 

cho các hoạt động ngoại khóa cũng là 

vấn đề đáng quan tâm khi thực hiện 

việc giáo dục bằng thực tiễn. Muốn làm 
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tốt điều này, cần có sự phối hợp giữa 

Nhà trường với các đơn vị có trách 

nhiệm để tăng số giờ học, biên soạn hệ 

thống chương trình đào tạo theo nhóm 

chuyên ngành học để việc học kỹ năng 

sông diễn ra thuận lợi hơn. 

3. Kết luận và kiến nghị 

Từ thực trạng dạy học kỹ năng 

sống cho sinh viên đại học sư phạm 

khối ngành Khoa học Xã hội trường 

Đại học Đồng Nai, tác giả nhận thấy 

rằng sinh viên nhóm ngành này đã 

nhận thức được thế nào là kỹ năng 

sống và tầm quan trọng của giáo dục 

kỹ năng sống. Từ những nền tảng đó, 

sinh viên cũng đã nêu được những kỹ 

năng cần thiết mà thanh niên thời đại 

ngày nay cần chiếm lĩnh, đồng thời các 

em cũng khẳng định những gì mình 

cần trong quá trình học kỹ năng sống. 

Tuy nhiên cách thức để chiếm lĩnh, 

hình thành kỹ năng thì nhiều sinh viên 

tỏ ra khá mơ hồ. Từ những gì mình 

đang có, các em đã cho những nhận xét 

xác đáng về công tác giáo dục kỹ năng 

sống của Nhà trường để Nhà trường 

tham khảo, điều chỉnh hoạt động này. 

Qua những ý kiến của các em, tác 

giả đề xuất phương hướng thực hiện 

việc giáo dục kỹ năng sống trong thời 

gian tới với hy vọng mang lại hiệu quả 

cao hơn. 

 Về phía nhà trường, nên tiến hành 

khảo sát nhu cầu, hứng thú của sinh 

viên trước khi tác động, trên cơ sở kết 

quả khảo sát, tập hợp thành từng nhóm 

có cùng nhu cầu để giáo dục có hiệu 

quả hơn. Bên cạnh đó cần tạo điều kiện 

để giảng viên tổ chức cho sinh viên các 

buổi ngoại khóa bổ ích. Nhà trường cũng 

nên giảm sĩ số lớp học để tất cả sinh 

viên đều có cơ hội hoạt động. 

Về phía giảng viên, cần khai thác, 

phát huy những nhận thức đúng đắn đã 

có của sinh viên về kỹ năng sống để 

làm nền tảng giáo dục kỹ năng sống 

cho các em; không ngừng trau dồi, làm 

giàu hệ thống tri thức, kỹ năng để đáp 

ứng nhu cầu giáo dục kỹ năng sống của 

sinh viên. Giảng viên cần chú ý tập 

trung những kỹ năng các em cần như: 

kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời 

gian, kỹ năng kiềm chế cảm xúc của 

bản thân, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ 

năng tự nhận thức. Khi dạy, không nên 

nói nhiều lý thuyết mà chú ý nhiều các 

tình huống để sinh viên trải nghiệm và 

rút kinh nghiệm cho bản thân. 

Về phía sinh viên, phải có thái độ 

nghiêm túc trong học tập; luôn ý thức rèn 

luyện kỹ năng cho cuộc sống mọi lúc 

mọi nơi; cố gắng vận dụng những kỹ 

năng đã hình thành để biến chúng 

thành kỹ xảo. 

Việc tiến hành giáo dục kỹ năng 

sống không nên bó hẹp trong phạm vi 

lớp học mà nên thông qua nhiều hoạt 

động cụ thể mang đặc trưng của sinh 

viên như: công tác xã hội, các chiến dịch 

tình nguyện, các phong trào khác do 

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Có một điều rất thú vị mà giới trẻ chúng ta không mấy quan tâm, đó là tổ tiên 

chúng ta có thể sinh tồn qua hàng ngàn năm bởi vì họ “không hành động đơn độc” và 

loài người phát triển cho đến ngày nay phần lớn là do họ biết điều chỉnh và thích nghi 

với nhau. Những người thợ săn biết đồng tâm hợp lực với nhau sẽ nhanh chóng có 

được chiến lợi phẩm đồng thời họ tạo nên sức mạnh cộng hưởng để sẵn sàng đối phó 

với hiểm nguy và chống lại kẻ thù. 

Trong thời đại ngày nay, sự hội nhập và nền kinh tế thế giới trong xu thế toàn 

cầu hóa ngày càng sâu sắc khiến mọi cá nhân và tổ chức đều phải đối mặt với những 

áp lực to lớn: tính chất công việc phức tạp và tinh vi, tốc độ thay đổi về công nghệ 

nhanh đến chóng mặt, sự cạnh tranh gay gắt,…Vậy làm thế nào để mỗi con người, 

mỗi tổ chức có thể đương đầu với những thách thức, giải quyết khó khăn để được 

thành công? Giải pháp tốt nhất hiện nay là bắt tay với những người khác để cùng hành 

động hay nói cách khác tổ chức làm việc theo nhóm là con đường để hoàn thành mọi 

công việc một cách tốt nhất và nhanh nhất. Vì thế chúng ta dễ dàng nhận thấy nhiều tổ 

chức doanh nghiệp trên toàn thế giới đang nỗ lực triển khai hình thức làm việc nhóm 

nhằm tăng năng suất lao động, thúc đẩy các giá trị của tổ chức và tăng niềm hứng khởi 

cho người lao động. 

Ngày nay, làm việc nhóm trở thành một vấn đề của khoa học, các nhóm nhỏ trở 

thành đối tượng nghiên cứu khoa học. Rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp và lớn hơn nữa 

là nhiều quốc gia đã thực sự quan tâm và thúc đẩy việc đào tạo kỹ năng làm việc 

nhóm. Ở Nhật Bản, các em học sinh nhỏ tuổi đã sớm được định hướng và rèn luyện 

tinh thần hợp tác, tương hỗ với những người khác. Còn người Mỹ thì khẳng định rằng 

để có một cường quốc Mỹ như ngày nay là vì mỗi công dân đều biết làm việc theo 

nhóm và hướng tới một mục tiêu chung. Tục ngữ Trung Quốc có câu: “Đằng sau một 

vị tướng tài là những nhân tài khác nữa” có ý nghĩa rằng ngay cả những nhân tài làm 

nên những điều vĩ đại cũng không bao giờ làm việc một mình, đằng sau họ là cả một 

ê-kíp. 

Albert Einstein, người đã tạo ra bước đột phá về khoa học trên thế giới đã 

khẳng định: “Cuộc sống của tôi và những thành tựu mà tôi đạt được nhờ sự đóng góp 

35



2 

của rất nhiều người. Do đó, tôi phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với những gì 

họ đã làm cho tôi”.  

Tổng thống Mỹ F. D. Roosevelt (1882-1945) khẳng định: “Khi người ta hành động 

cùng nhau với tư cách là một nhóm, họ có thể hoàn thành được những việc mà không 

một cá nhân rêng lẻ nào có thể thực hiện được”. 

Vì vậy, vấn đề làm việc theo nhóm không chỉ quan trọng đối với sự phát triển 

của từng cá nhân hay những nhóm khác nhau trong xã hội mà còn quan trọng đối với 

cả một quốc gia và rộng hơn nữa là toàn thế giới. Đặc biệt đối với tất cả các bạn trẻ, 

rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả giúp họ tối đa hóa cơ hội việc làm cho bản 

thân và tối ưu hóa những công việc mà họ tham gia. Tài liệu này cung cấp cho các bạn 

kiến thức và những kinh nghiệm làm việc theo nhóm, tạo nền tảng cho việc tham gia 

tích cực và hiệu quả vào các nhóm khác nhau: từ nhóm gia đình đến xã hội, từ nhóm 

học tập đến vui chơi giải trí, từ nhóm lao động đến sáng tạo,…Tác giả của tài liệu này 

đã cố gắng trình bày nội dung bài giảng một cách súc tích, dễ hiểu nhưng vì kiến thức 

và kinh nghiệm còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận 

được những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu và các em sinh 

viên.  

            Tác giả 
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CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÓM 

1.1  Các khái niệm và tầm quan trọng của làm việc nhóm 

1.1.1 Các khái niệm 

 Khái niệm Kỹ năng 

Sự thành công của con người ngày nay được đánh giá là dựa vào ba yếu tố căn 

bản: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Còn Ngân hàng Thế giới khẳng định rằng thế kỉ 21 

là “kỷ nguyên của một nền kinh tế dựa vào kỹ năng”. Việc tiếp thu kiến thức và vận 

dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn là một khoảng cách rất lớn. Tuy nhiên, chỉ có 

vận dụng kiến thức vào thực tế hay việc thực hiện các kỹ năng mới đem lại một kết 

quả cụ thể. Bất kỳ một công việc hay một hoạt động nào đều đòi hỏi những kỹ năng 

tương ứng. Và để đạt hiệu quả cao trong các hoạt động hay công việc thì mỗi người 

đều cần phải rèn luyện các kỹ năng một cách thành thục, nhuần nhuyễn và hiệu quả. 

Các nước phát triển như Mỹ, Úc, Canada, Anh, Pháp, Singapore,… đều coi trọng việc 

rèn luyện và phát triển các kỹ năng nhằm xây dựng nguồn nhân lực mạnh, tăng cường 

hiệu suất làm việc và nâng cao chất lượng của cuộc sống. Kỹ năng được phân làm 2 

loại:  

- Kỹ năng nghề nghiệp: là các kỹ năng liên quan đến các ngành nghề cụ thể 

như kỹ năng lái xe, đánh máy, khoan, hàn, tiện, bán hàng, tư vấn, kế toán, giám sát, 

quản lý,… 

- Kỹ năng sống: là những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày như kỹ 

năng giao tiếp, ứng xử, lắng nghe, thuyết trình, hợp tác, chia sẻ, tư duy sáng tạo, học 

và tự học, quản lý bản thân, giải quyết vấn đề,… 

Vậy Kỹ năng là gì?     

Theo Từ điển tiếng Việt:  “Kỹ năng là khả năng vận dụng những kiến thức thức 

thu được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế”. 

Theo Từ điển giáo khoa tiếng việt: “K ỹ năng là khả năng thực hành thành thạo”. 

Tổng hợp các khái niệm trên, có thể đưa ra một khái niệm như sau: “Kỹ năng 

là hành động tự động hóa một cách thành thục và hiệu quả nhờ quá trình học tập 

và rèn luyện”. 

Nguồn gốc hình thành nên  “Kỹ năng” xuất phát từ lý thuyết Phản xạ có điều 

kiện và không có điều kiện. Con người từ khi sinh ra, lớn lên và tham gia vào các hoạt 
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động trong đời sống thực tế đều hoạt động theo phản xạ. Phản xạ không điều kiện 

(gần như là theo bản năng) có ngay từ khi con người vừa mới sinh ra, không cần học 

tập. Còn phản xạ có điều kiện là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện trong đời 

sống thực tiễn. Vì vậy thực chất kỹ năng của mỗi cá nhân có nguồn gốc từ phản xạ có 

điều kiện. Bản thân chúng ta sinh ra đều chưa có bất kì một kỹ năng nào (ngoài bản 

năng). Thế nên để đạt được các kỹ năng thì tất cả mọi cá nhân đều phải học tập và rèn 

luyện. Đó là lí do khiến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới ngày nay đều chú trọng việc 

hình thành và phát triển các cơ sở đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống nhằm 

giúp con người sống và làm việc hiệu quả hơn. 

 Khái niệm Nhóm 

Việc sử dụng nhóm trong các tổ chức trong những năm vừa qua được coi như 

một sự “bùng nổ ngoạn mục”. Liệu trên thế giới này có nơi nào đó mà cấu trúc nhóm 

trở nên vô nghĩa? Câu trả lời là: “Không!”. Ai cũng thấy sức mạnh của nhóm là rất lớn 

và xu hướng tăng cường, củng cố, thúc đẩy nhóm đang lan rộng ở hầu hết mọi nơi, 

mọi chỗ. Vậy nhóm có phải đơn thuần là nhiều người tập hợp lại với nhau không? Có 

rất nhiều khái niệm khác nhau được các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đưa ra: 

“Nhóm là một mô hình tổ chức bao gồm hai hay nhiều cá nhân tương tác và 

phụ thuộc lẫn nhau nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể”. 

“Nhóm là tập hợp những cá nhân có các kỹ năng bổ sung cho nhau và cùng 

cam kết chịu trách nhiệm thực hiện một mục tiêu chung” . 

Trên cơ sở các khái niệm về nhóm, nhiều người công nhận rằng: Nhóm là một 

tập hợp những người có vai trò và trách nhiệm rõ ràng, có quy tắc chung chi phối 

lẫn nhau, thường xuyên tương tác với nhau và cùng nỗ lực để đạt được mục tiêu 

chung của cả nhóm. 

Trong xã hội luôn tồn tại rất nhiều kiểu nhóm khác nhau: nhóm gia đình, bạn 

bè, xóm giềng, học tập, nghiên cứu, sản xuất, vui chơi, thể thao,... Nhóm có thể được 

thành lập dựa trên mối quan hệ, sở thích hay mối quan tâm chung của các thành viên. 

Một người có thể cùng lúc là thành viên của nhiều nhóm khác nhau. Nhưng một khi 

đã là thành viên của một nhóm nào đó, họ đều đảm nhận một vai trò nhất định và thể 

hiện tinh thần trách nhiệm đối với công việc cũng như với các thành viên khác trong 

nhóm. Mỗi người đều có ý nghĩa riêng của mình, mỗi người đều có lí do để tồn tại 
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trong nhóm đó và mỗi người là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi liên kết 

nhóm. Chẳng hạn trong nhóm gia đình, các vai trò khác nhau như: ông, bà, bố, mẹ, 

con trai, con gái hay trong một nhóm thực hiện dự án xây dựng bao gồm chủ đầu tư, 

giám đốc dự án, kế toán, thư ký, nhân viên hành chính,… ; một nhóm thiết kế phần 

mềm mới bao gồm: quản lý dự án, trưởng nhóm, thiết kế hệ thống, lập trình viên, 

kiểm thử. Làm việc nhóm không phải là ỷ lại, dựa dẫm, đùn đẩy hay thậm chí phó 

mặc cho các thành việc khác trong nhóm. Người có trách nhiệm là người làm việc với 

tính tự giác và tinh thần kỷ luật cao độ. Họ biết mình cần phải đầu tư thời gian, công 

sức để hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí đôi khi còn phải biết hy sinh “cái tôi” vì thành 

công chung của cả nhóm. Hơn ai hết, họ hiểu rằng khi một đội bóng chiến thắng, tất 

cả các thành viên đều chiến thắng và khi đội bóng bại trận, tất cả họ đều thua. 

Mỗi người là một tính cách, hoàn cảnh, khả năng, kỹ năng, kinh nghiệm khác 

nhau những khi đã là thành viên của một nhóm thì phải tuân thủ các quy tắc chung của 

nhóm. Quy tắc nhóm giúp cho một nhóm hoạt động chặt chẽ, .... Nếu không có quy 

tắc hoạt động chung, các thành viên trong nhóm thường có xu hướng hành động tự do 

theo ý muốn của cá nhân dẫn đến một nhóm hoạt động hời hợt, lỏng lẻo. 

Các thành viên trong nhóm được liên kết với nhau thông qua quá trình tương 

tác qua lại đa chiều, điều này tạo nên sức mạnh tổng hợp của nhóm và mang lại một 

kết quả lớn lao. Tương tác được biểu hiện thông qua sự trao đổi, trò chuyện, chia sẻ, 

thông báo, hội họp, thảo luận, thậm chí cả những cuộc tranh cãi, xung đột,... nhằm giải 

quyết những vấn đề chung của nhóm.Tương tác càng nhiều, các thành viên nhóm càng 

hiểu nhau hơn, tin tưởng hơn, gắn kết hơn và dễ đạt được sự đồng thuận.Vì vậy chất 

lượng của sự tương tác quyết định thành công của một nhóm. 

Bất cứ nhóm nào được thành lập cũng đều có lí do và mục tiêu nhóm là lí do 

hàng đầu để thành lập nhóm hoặc để cuốn hút các cá nhân gia nhập nhóm. Mục tiêu 

giúp cho nhóm xác định rõ nhiệm vụ cần phải làm và là nguồn năng lượng khơi dậy 

lòng nhiệt tình, tận tâm  của mỗi thành viên. Là thành viên của một nhóm, cần phải 

cam kết phấn đấu để đạt được mục tiêu chung. Ví dụ nhóm các nhà khoa học Trường 

Đại học Pennsylvania (Mỹ) đã cho ra mắt chiếc máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới 

năm 1946, nhóm kỹ sư hãng IBM đã nỗ lực mang đến cho loài người chiếc máy tính 

cá nhân đầu tiên năm 1981, nhóm Apollo đã đưa con người đặt chân lên mặt trăng lần 
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đầu vào năm 1969 hay một đội bóng đặt mục tiêu phải giành được chiến thắng trong 

trận đấu sắp tới,.v.v. 

Khái niệm Kỹ năng làm việc nhóm  

Chắc hẳn ai cũng đã từng tham gia vào một trò chơi đồng đội nào đó như: bóng 

đá, bóng chuyền, bóng rổ, chèo thuyền, kéo co, đánh đu; các nhóm nhảy, múa, hát, 

đàn, ... Thành công của nhóm phụ thuộc vào quá trình tương tác và sự đóng góp của 

tất cả các thành viên. Một đội bóng thành công không có chỗ cho những kẻ lười biếng, 

trì trệ. Một nhóm hát không thể thành công nếu có những thành viên thiếu sự nhiệt 

tình, hăng say và hành động “lỗi nhịp” so với nhóm. Nhóm trong công việc cũng vậy, 

để đạt được thành công, không chỉ cần họ nói mà cần họ phải bắt tay với những người 

khác để triển khai hành động một cách nghiêm túc.  

Trên thực tế có những người không hề thích thú với việc bắt tay hợp tác với 

người khác, không thể hòa hợp với người khác, không biết cách tạo ra các mối quan 

hệ tốt đẹp, thậm chí thường gặp phải những rắc rối hay xung đột với các thành viên 

trong nhóm vì một lẽ họ chưa có Kỹ năng làm việc nhóm.  

Vậy Kỹ năng làm việc nhóm là gì ? 

Kỹ năng làm việc nhóm là khả năng tương tác giữa các thành viên trong một 

nhóm nhằm phát triển tiềm năng, năng lực của tất cả các thành viên và thúc đẩy 

hiệu quả công việc. 

Để đạt được kỹ năng làm việc nhóm thì bắt buộc mỗi cá nhân phải đảm bảo ba 

yếu tố sau: 

Thứ nhất, khả năng tương tác với các thành viên khác. Theo John C Maxwell 

thì cách thức để xây dựng và phát triển nhóm là giữa các cá nhân phải có sự tương tác 

với nhau như một chuỗi phản ứng hóa học. Vấn đề quan trọng của nhóm không phải là 

số lượng bao nhiêu người mà là sự tương tác như thế nào. Nhóm thực chất phải là 

nhóm những cá nhân luôn biết hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tạo động lực cho 

nhau phát triển. Sự tương tác là chất men gây tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ và là 

chất xúc tác cho những hành động của mỗi cá nhân trong nhóm. Chỉ có sự tương tác 

mới có thể tạo ra sức mạnh lớn nhất của nhóm. Vì vậy nó có ý nghĩa rất lớn đối với 

thành công của từng thành viên cũng như của cả nhóm. 
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Thứ hai, phát triển tiềm năng, năng lực của bản thân cũng như của tất cả các 

thành viên trong nhóm. Một người được coi là có kỹ năng làm việc nhóm nếu biết 

cách phát triển tiềm năng và năng lực của chính mình và đồng đội. Môi trường làm 

việc nhóm là nơi để mỗi thành viên thể hiện; khám phá, tìm hiểu chính mình và những 

người khác, từ đó biết phát huy những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và hoàn thiện 

bản thân.  

Thứ ba, thúc đẩy hiệu quả công việc. Một thành viên tốt luôn đặt hiệu quả công 

việc lên hàng đầu. Vì vậy, họ sẵn sàng chấp nhận những ràng buộc của nhóm về các 

quy tắc, quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm; cam kết hành động, nỗ lực hết mình để 

công việc tiến triển và đạt được kết quả mong muốn. Một nhóm không thể thành công 

nếu như mỗi thành viên không biết tập trung vào hiệu quả công việc mà bị phân tán 

bởi các yếu tố ngoài lề. 

 

1.1.2 Tầm quan trọng của làm việc nhóm  

Con người sinh ra là để hợp tác cùng nhau. Những mối quan hệ tốt đẹp mang 

lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc, những trải nghiệm thú vị, giúp nâng cao giá trị 

bản thân mỗi người cũng như giá trị cuôc sống. Theo nghiên cứu, khi ở bên cạnh 

những người khác, chúng ta có xu hướng cười nhiều hơn gấp 30 lần khi ở một mình, 

tình trạng một số bệnh trở nên dịu đi. Những người cảm nhận được tình đồng đội sẽ 

gắn bó hơn với công việc, duy trì năng suất làm việc cao, phát huy sự sáng tạo, tạo ra 

lợi nhuận cho công ty và nâng cao mức độ hạnh phúc cho chính bản thân họ. Việc có 

thêm những người cộng sự sẽ làm thay đổi nhận thức và cách thức hành động của con 

người. Trong một cuộc thí nghiệm, người ta đề nghị các tình nguyện viên ước tính 

trọng lượng của giỏ khoai tây trước khi nhấc nó lên. Một số người được rỉ tai rằng sẽ 

có người giúp nhấc giỏ khoai đó đã ước lượng giỏ khoai nhẹ hơn so với những người 

biết chắc rằng họ phải tự nhấc lên một mình. Trong một cuộc nghiên cứu khác, nhà xã 

hội học đã yêu cầu 200 sinh viên sắp xếp các đồ vật theo trọng lượng và khi tính toán 

con số ước tính của cả nhóm, nhà xã hội học thấy nó chính xác tới 94%, chính xác hơn 

tất cả, trừ năm số ước tính cá nhân. Trên truyền hình Mỹ có một chương trình trò chơi 

“Ai là triệ u phú”. Khi người chơi lúng túng để lựa chọn câu trả lời, anh ta có 3 sự trợ 

giúp: 50/50 (loại bỏ 2/4 đáp án), gọi điện thoại cho người thân và thăm dò ý kiến khán 
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giả trong trường quay. Theo khảo sát của các chuyên gia, sự trợ giúp từ phía khán giả 

- tập hợp ngẫu nhiên những người rỗi rãi vào một buổi chiều cùng xem trực tiếp 

chương trình lại có câu trả lời đúng tới 91% số lần trả lời, trong khi ý kiến từ những 

người thân – những cá nhân có thể nói là “có hiểu biết” đã được người chơi lựa chọn 

từ trước đưa ra câu trả lời đúng 65% lần.  Rất nhiều nghiên cứu tương tự đã chứng tỏ 

rằng, nếu tập hợp một nhóm lại để trả lời một câu hỏi hoặc giải quyết một vấn đề, thì 

giải pháp của nhóm sẽ tốt hơn hẳn so với đại đa số cá nhân trong nhóm, nếu có nhiều 

đáp án để lựa chọn, nhóm sẽ đưa ra được câu trả lời sát với câu trả lời tối ưu. Một ví 

dụ đơn giản, nếu một ngày bạn đang chuẩn bị ra đường mà nhìn thấy bầu trời âm u, 

bạn không biết có nên mặc áo mưa hay không thì tốt nhất bạn nên nhìn ra đường để 

xem mọi người qua lại có mặc áo mưa không, từ đó có thể đưa ngay ra quyết định cho 

mình. Rõ ràng, khi chúng ta sống và làm việc trong một cộng đồng lớn hay một nhóm 

nhỏ thì những người xung quanh luôn mang lại những lợi ích thiết thực cho chúng ta. 

Có thể tổng hợp lại 7 lợi ích mà nhóm mang lại cho mỗi cá nhân cũng như cho 

cả nhóm như sau: 

- Thỏa mãn nhu cầu thể hiện và khẳng định mình của mỗi thành viên (khi họ 

đứng một mình khó mà thể hiện được). 

- Cái “tôi” cá nhân bị phá vỡ, sự thân thiện và cởi mở được thúc đẩy. 

- Môi trường hứng khởi và giàu động lực. 

- Nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển. 

- Công việc được thực hiện tốt hơn vì có kiến thức và kinh nghiệm rộng hơn, 

khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả. 

- Luôn sẵn sàng phản ứng trước những thay đổi và nguy cơ rủi ro. 

- Chia sẻ trách nhiệm công việc và cam kết vì mục tiêu chung của cả nhóm. Ủy 

thác công việc hiệu quả. 

 

1.2 Quy mô và phân loại nhóm 

1.2.1 Quy mô nhóm 

Chúng ta hiểu sức mạnh tổng hợp của nhóm có thể tạo nên kết quả phi thường. 

Như vậy nhóm có phải càng đông thành viên càng tốt ? Câu trả lời là không có con số 

nào là lý tưởng. Số thành viên của nhóm nên tùy thuộc vào mục tiêu và công việc phải 
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làm để đạt được mục tiêu đó. Theo các nhà nghiên cứu, nhóm nhỏ (dưới 10 người) 

thường đạt hiệu quả cao hơn khi họ có nhiều cơ hội để tiếp xúc “mặt đối mặt”. Các 

nhóm lớn (trên 10 người) chỉ có thể thành công nếu nhiệm vụ đơn giản, ngược lại, họ 

dễ thất bại nếu công việc đòi hỏi sự phức tạp và nhiều kỹ năng cụ thể. Lí do căn bản là 

vì nhóm càng đông thì tính liên kết càng bị suy yếu, dễ gây chia rẽ, bè phái và tự tạo 

các nhóm nhỏ.  

Như vậy quy mô của nhóm có thể linh động tăng hoặc giảm theo tính chất công 

việc. Theo các nhà nghiên cứu về nhóm thì số lượng thành viên trong nhóm thông 

thường nên bố trí như sau: 

- Các nhóm vui chơi giải trí: có thể lên đến 10 – 20 người hoặc hơn nữa. Trong 

công việc hạn chế tối đa các nhóm lớn như vậy. 

- Các nhóm thảo luận: 5 đến 7 người là lý tưởng (không nên nhiều hơn 7- 9 

người), để tạo điều kiện cho tất cả mọi người tham gia đóng góp ý kiến, nhiều ý tưởng 

và giải pháp được đề xuất, có thể đạt được sự gắn kết và nhất trí.  

- Nhóm đưa ra quyết định: thường là một nhóm nhỏ 2 - 4 người để dễ đạt được 

sự đồng cảm và nhất trí cao. Nhóm này thường được áp dụng trong những công việc 

cực kì phức tạp, đòi hỏi các thành viên phải có nhiều kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng 

và khả năng phối hợp chặt chẽ, ăn ý với nhau. Ví dụ: nhóm các nhà sáng lập công ty, 

nhóm phát minh sáng chế,..... 

- Các nhóm giải quyết vấn đề tâm lý: càng ít càng tốt (chỉ nên 2 người) để 

thành viên nhận được đầy đủ sự quan tâm cần thiết, sự tiếp xúc mặt đối mặt giúp giải 

quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả. 

1.2.2 Phân loại nhóm 

Có thể kể ra hàng trăm lí do để hình thành nên các nhóm như: nhóm bạn để tâm 

giao, nhóm cùng chơi thể thao, nhóm múa, nhóm trao đổi học tập, nhóm nghiên cứu 

thị trường, nhóm thiết kế sản phẩm mới, nhóm đồng hương, nhóm ở cùng phòng, 

nhóm thích gây hấn, nhóm vô gia cư ... Nhưng như vậy không có nghĩa là có hàng 

trăm loại nhóm khác nhau. Các nhà nghiên cứu tổng hợp lại hai loại nhóm cơ bản: 

nhóm chính thức và nhóm không chính thức. 

- Nhóm chính thức: là nhóm được hình thành dựa trên nhu cầu của một tổ chức, 

trên cơ sở quyết định của các cấp lãnh đạo nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức đó. 
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Ví dụ:  nhóm Taurus thiết kế mẫu xe mới của Ford, nhóm Appollo, nhóm dược sĩ 

nghiên cứu bào chế loại thuốc mới,...  

- Nhóm không chính thức: được hình thành một cách tự nhiên dựa trên những 

mối tương đồng của các cá nhân nhằm thỏa mãn nhu cầu xã hội của họ. Chẳng hạn 

nhóm bạn bè có một hoặc nhiều đặc điểm chung như sau: cùng học tập, cùng tuổi tác, 

cùng sở thích, cùng vui chơi, cùng quan điểm, ở cùng phòng,... 

Trong các tổ chức, giữa các nhóm chính thức cũng có thể xuất hiện những 

nhóm không chính thức. Ví dụ trong một cơ quan, các nhân viên trong các phòng ban 

khác nhau có thể tự hình thành nên các nhóm không chính thức để cùng trao đổi, trò 

chuyện, cùng đi ăn trưa, cùng mối quan tâm, cùng quan điểm bảo vệ quyền lợi cá 

nhân,... 

Như vậy, các nhóm có thể tồn tại chồng chéo lên nhau, và mỗi cá nhân có thể 

cùng lúc chịu sự ảnh hưởng của nhiều nhóm khác nhau. Trên thực tế, nhiều khi ảnh 

hưởng của nhóm không chính thức còn mạnh mẽ và rõ nét hơn nhóm chính thức. Vì 

thế, các nhà quản lý cần nỗ lực để tác động tích cực theo định hướng của tổ chức tới 

các nhóm. 

 

1.3 Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm 

Sự hình thành nhóm thường bắt nguồn từ mục tiêu của nhóm nhưng nó có phát 

triển được hay không còn phụ thuộc vào những hoạt động của các thành viên trong 

nhóm. Bất kì một cá nhân nào muốn phát triển cũng phải trải qua một quá trình tìm 

hiểu, học hỏi, điều chỉnh và dần hoàn thiện bản thân. Nhóm cũng vậy. Nó cũng phải 

trải qua các giai đoạn nhất định mà trong đó các hành vi cá nhân sẽ quyết định sự 

thành công hay thất bại của nhóm. Tác giả Bruce W. Tuckman (Mỹ) là người đầu tiên 

đưa ra mô hình 5 giai đoạn phát triển nhóm được sử dụng rộng rãi từ năm 1965 cho 

đến nay: 

Giai đoạn hình thành: Đây là giai đoạn các thành viên trong nhóm làm quen 

với nhau, tìm hiểu và thăm dò nhau. Mỗi người đều mang đến nhóm một tính cách, kỹ 

năng, kiến thức khác nhau và họ cần có thời gian để bộc lộ mình và hiểu về người 

khác. Tuy nhiên, do mọi thứ còn mới lạ  nên mọi người vẫn còn giữ thái độ e dè, 
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gượng gạo, thận trọng, ít chia sẻ. Mối quan hệ giữa các thành viên nhóm vẫn lỏng lẻo 

và chưa ăn nhập với nhau.  

Giai đoạn bão táp: Đây là giai đoạn khó khăn và phức tạp nhất vì xung đột, 

mâu thuẫn dễ dàng bùng nổ trong hầu hết mọi vấn đề của nhóm. Các thành viên vẫn 

chưa đạt được sự cởi mở, thân thiện, đồng cảm, tin tưởng; mặt khác họ lại muốn thể 

hiện “cái tôi” nhằm khẳng định vai trò và tầm quan trọng của mình. Những tính cách 

và quan điểm khác nhau làm nảy sinh tranh luận, tranh cãi, thậm chí mất đoàn kết và 

có thể xảy ra rối loạn. Nếu nhóm không biết cách sớm định hướng mục tiêu, đề ra các 

quy tắc và tạo tinh thần hợp tác thì nhóm rất dễ tan rã. 

Giai đoạn chuẩn hóa: Chính sự khác biệt, những tranh luận, bất đồng trong 

giai đoạn bão táp đã giúp mọi người hiểu nhau hơn và từng bước điều chỉnh để tìm 

được sự thống nhất. Trong giai đoạn chuẩn hóa, mọi người cần phải hiểu và nắm rõ 

những quy định, quy chế, và nguyên tắc làm việc để từ đó có những ứng xử và hành 

động phù hợp với chuẩn mực chung của nhóm. Hoạt động nhóm dần đi vào sự ổn định, 

bắt đầu có sự cởi mở, chia sẻ, tin tưởng, hợp tác giữa các thành viên. Đây là mốc khởi 

đầu của sự liên kết nhóm. Các thành viên tìm thấy sự an toàn 

Giai đoạn thành công: Các thành viên cảm thấy tự do, thoải mái, an toàn khi 

trao đổi quan điểm với nhau. Mối quan hệ giữa các thành viên trở nên gắn bó, khăng 

khít. Sự liên kết ngày càng chặt chẽ. Mỗi người đều cố gắng phát huy hết tiềm năng 

của bản thân, tập trung vào hiệu quả công việc, hạn chế mâu thuẫn. Nhóm dễ dàng đạt 

được sự đồng thuận và nhất trí cao. Cả nhóm có thể tự hào về kết quả mà nhóm đã đạt 

được cùng nhau. 

Giai đoạn kết thúc: Các nhiệm vụ đã hoàn tất và mục tiêu đã hoàn thành. Các 

thành viên không còn ràng buộc hay phụ thuộc với nhau nữa. Họ có thể ngồi lại với 

nhau để đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc tham gia vào các nhóm mới 

trong tương lai. 

Trên đây là mô hình tổng quát tiến trình của một nhóm nhưng thực tế không 

phải bất cứ nhóm nào cũng trải qua 5 giai đoạn. Có nhóm vừa mới hình thành đã tan 

rã, có nhóm đang giai đoạn hoạt động ổn định cũng có thể bị “treo”, có nhóm cùng lúc 

trải qua nhiều giai đoạn đan xen nhau.v.v. Bởi vì trong cuộc sống mọi thứ đều không 

ngừng thay đổi và phát triển, nguy cơ luôn tiềm ẩn, những xung đột có thể xảy ra bất 
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cứ lúc nào. Nếu các thành viên vượt qua được tất cả để tiến đến sự đồng thuận thì 

nhóm sẽ được nâng lên một tầm cao mới và sẽ gặt hái được thành công. 

 

1.4  Vai trò của các thành viên trong nhóm 

Vai trò là tập hợp các chuẩn mực hành vi mà một người nắm giữ một vị trí nhất 

định trong nhóm cần phải tuân thủ. Mỗi người đều có thể đảm nhận cùng lúc nhiều vai 

trò khác nhau. Chẳng hạn một người phụ nữ ở cơ quan vừa có vai trò là Trưởng phòng 

Hành chính vừa giữ chức Chủ tịch công đoàn công ty; về nhà chị đóng vai trò là mẹ, 

là vợ, là con; chị còn là thành viên của một Câu lạc bộ Yoga. Khi ở cơ quan, chị thể 

hiện là một người đĩnh đạc, nghiêm túc, tuân thủ các quy định và nguyên tắc làm việc 

của công ty, chị luôn ăn mặc trang trọng, lịch sự, nói năng hòa nhã và cẩn trọng. Khi 

về nhà, chị ăn mặc rất thoải mái, nói năng hoạt bát, cởi mở, hành động tự do, thân 

thiện như ôm hôn các con, múa hát cùng con,... Khi đến CLB Yoga, chị mặc bộ đồ thể 

thao, hoạt động mạnh mẽ và khỏe khoắn,... Như vậy, vai trò là sự biểu hiện thái độ, 

hành vi và các giá trị. Đặc biệt, vai trò có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của mỗi cá 

nhân, hay nói cách khác, hành vi của con người thường thay đổi theo vai trò của họ. 

Vì vậy, để có thể nắm bắt được hành vi của ai đó, cần phải biết được vai trò của họ 

trong những tình huống cụ thể.  

Trong một nhóm làm việc, mỗi thành viên có một vai trò nhất định phù hợp với 

vị trí mà họ đảm nhận. Ví dụ, một phòng chức năng thông thường sẽ có các vị trí như: 

Trưởng phòng, phó phòng, các nhân viên,... Mỗi vị trí sẽ thực hiện những hành động 

cụ thể và có những biểu hiện hành vi khác nhau. Những hành động hay hành vi này 

tạo nên vai trò của vị trí đó. Có ba kiểu vai trò như sau: 

Một là vai trò thúc đẩy công việc: thành viên nỗ lực hoàn thành công việc có 

thể đóng vai trò là người khởi xướng, người thực hiện, người thông tin, người làm 

sáng tỏ, người phân tích, người hỗ trợ,... 

Hai là vai trò gắn kết mối quan hệ: các thành viên giữ gìn, củng cố và gắn kết 

mối quan hệ đồng chí, đồng đội nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhóm làm việc hiệu 

quả. Những người này thường đóng vai trò là người khuyến khích, người hài hước, 

người khởi xướng, người tác động, người hòa giải, người chia sẻ,  người hỗ trợ, người 

giải tỏa áp lực,... 
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Thứ ba là vai trò gây cản trở nhóm: Đây là nhóm người tiêu cực thường đóng 

các vai trò như: người phụ thuộc, người lười biếng, người áp đặt, người chỉ tay năm 

ngón, người phá đám, người gây rối, người chống đối, người chia rẽ, người bắt lỗi,... 

Một nhóm muốn phát triển cần phải khích lệ, động viên các thành viên giữ các 

vai trò tích cực trong nhóm vai trò thứ nhất và thứ hai, hạn chế và loại bỏ những người 

thuộc nhóm ba. Phương pháp tốt nhất để hạn chế những vai trò tiêu cực là đặt ra 

những quy tắc, quy định chung để các thành viên nhóm tuân theo. Trong trường hợp 

thành viên nào đó cứ khư khư giữ vai trò tiêu cực, không chịu thay đổi và tuân thủ quy 

tắc thì nhóm không nên tiếp tục dung nạp thành viên đó nữa. 

 

1.5  Đặc điểm tâm lý nhóm 

Chúng ta thường nói đến khái niệm “tâm lý” để chỉ tâm tư, tình cảm, ý muốn 

con người. Một số thuật ngữ khác cũng thường được dùng song song với “tâm lý” như 

là tâm hồn, tinh thần, nhân tâm, lòng người đều được hiểu là những ý nghĩ, tư tưởng, ý 

thức, ý chí, thế giới nội tâm, thế giới bên trong của con người. Vì vậy, tâm lý là một 

hiện tượng vừa hết sức gần gũi, quen thuộc với con người nhưng cũng vô cùng phức 

tạp và bí ẩn. Nó đã trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học và giúp ích 

rất nhiều trong việc quản lý con người, mang lại những hiệu quả lớn lao trong đời 

sống xã hội cũng như về kinh tế. Vì thế, Khoa học về tâm lý hay Tâm lý học 

(Psychologie) ngày càng được quan tâm và phát triển trong thế giới hiện đại. Chúng ta 

hiểu một cách khái quát nhất về Tâm lý là những hiện tượng tinh thần xảy ra trong bộ 

não của con người, nó gắn liền và điều khiển hành vi của con người. Hiểu được tâm lý 

con người sẽ giúp chúng ta hiểu được chính mình, hiểu về những người khác và từ đó 

có những ứng xử phù hợp để được thành công hơn trong cuộc sống và trong công việc. 

Các nhà khoa học nghiên cứu hiện tượng tâm lý con người dựa trên hai đối tượng: cá 

nhân và nhóm xã hội. Trong khuôn khổ tài liệu này, chúng ta chỉ đề cập đến một số 

hiện tượng tâm lý nhóm để phần nào hiểu được những hành vi mà các thành viên 

trong một nhóm có thể thực hiện. Nắm bắt được tâm lý nhóm, nhận định, đánh giá, 

phán đoán các hành vi của nhóm giúp chúng ta ứng xử phù hợp và sẵn sàng ứng phó 

hiệu quả trước bất kì tình huống hay hoàn cảnh nào có thể xảy ra trong nhóm.  
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1.5.1 Hiện tượng lây lan tâm lý 

Lây lan tâm lý là quá trình lan tỏa trạng thái cảm xúc từ người này sang người 

khác một cách nhanh chóng và nằm ngoài cấp độ ý thức, tư tưởng. Đây là một hiện 

tượng tâm lý được hình thành trên cơ sở của sự bắt chước vô ý thức, khi tình cảm lấn 

át ý chí dẫn đến những hành vi bột phát của con người. Chúng ta thường thấy hiện 

tượng lây lan tâm lý rõ nét  nhất trong một đám đông đang tụ tập hoặc một nhóm 

người đang hành động cùng mục đích nào đó. Chẳng hạn sự phấn khích, cuồng nhiệt 

từ những cổ động viên xem trận đấu bóng trên khán đài ; sự náo nức, hồ hởi, hân hoan 

của những người tham gia lễ hội ; sự phẫn nộ, bức bối, quyết liệ t phản đối của một 

đám đông biểu tình,… 

Sự lây lan tâm lý bắt đầu từ cảm xúc của con người trước một sự việc, hiện 

tượng nào đó và lan truyền sang trạng thái cảm xúc của người khác khiến họ cũng có 

cùng một cảm xúc và những biểu hiện hành vi không kiểm soát nổi. Nguyên nhân dẫn 

đến những cảm xúc lây lan đó rất đa dạng, phong phú. Đơn giản có thể chỉ là một sự 

hài hước, vui nhộn, một nụ cười tươi tắn, một tinh thần thoải mái, sự nhiệt tình, hăng 

hái, một vẻ mặt sầu não, một giọng nói gắt gỏng cũng khiến người khác dễ bị «lây». 

Những cảm xúc mạnh mẽ hơn sự sợ hãi, kinh hoàng trước một cảnh tượng nào đó ; sự 

kích động, quá khích ; hò hét, la ó ; … cũng tác động đến cảm xúc và hành vi của 

những người xung quanh. Như vậy, những nguyên nhân tạo nên cảm xúc của con 

người gây ra sự lan truyền tâm lý có thể xuất phát từ cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực. 

Nếu là cảm xúc tích cực, nó giống như một sức mạnh cộng hưởng giúp con người 

sống và làm việc hiệu quả hơn, hạnh phúc hơn. Ngược lại, những cảm xúc tiêu cực 

giống như đám cháy đang lan rộng sẽ tàn phá cuộc sống của con người bao gồm : sức 

khỏe, công việc, các mối quan hệ, những thành tựu. 

Trong một nhóm, sự lây lan tâm lý diễn ra trong quá trình giao tiếp giữa các cá 

nhân với nhau hoặc giữa cá nhân với tập thể. Hiểu được cơ chế này, mỗi thành viên 

trong nhóm muốn đem lại lợ i ích cho nhóm thì cần phải hướng đến những cảm xúc 

tích cực để tạo lập một môi trường tập thể lành mạnh, an toàn, đồng thời cần hạn chế, 

ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực, không cho nó có cơ hội bộc lộ, phát triển làm ảnh 

hưởng xấu đến bầu không khí trong nhóm và hiệu quả công việc của nhóm.  
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1.5.2 Dư luận trong nhóm 

Dư luận trong nhóm là những nhận định, đánh giá, bình luận của số đông người 

trong nhóm về những sự việc, hiện tượng, hành vi diễn ra trong quá trình làm việc 

hoặc sinh hoạt nhóm. 

Có dư luận chính thức hoặc không chính thức. Dư luận chính thức là khi người 

lãnh đạo đồng tình, nhất trí, công khai còn dư luận không chính thức được các thành 

viên trong nhóm ngầm truyền cho nhau mà không có sự hưởng ứng của người lãnh 

đạo. 

Dư luận thường xuất phát từ những thái độ, hành vi, sự việc, hiện tượng bất 

thường do một cá nhân hay một số người trong nhóm gây ra. Những sự việc, hiện 

tượng đó tác động lên ý thức của người xung quanh làm nảy sinh những cảm xúc, 

hành vi thể hiện phản ứng của người xung quanh. Những phản ứng đó nếu diễn ra 

đồng thời, đống nhất thì tạo thành dư luận trong nhóm.  

Dư luận có thể có những tác động tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ dư luận trong 

nhóm nổi lên khi họ chứng kiến một hành vi « phá đám » của anh A, một phát ngôn 

ngông cuồng của anh B, lối sống xa hoa của anh C, quyết định mới của lãnh đạo, một 

dự thảo chính sách mới… Dư luận có một sự tác động mạnh mẽ, thậm chí có thể làm 

thay đổi cả suy nghĩ, thái độ, hành vi của con người. Vì vậy, lãnh đạo và các thành 

viên trong nhóm có thể tận dụng điều này để thăm dò dư luận và thông qua đó có thể 

điều chỉnh, định hướng tác động vào dư luận nhằm củng cố, phát triển nhóm.  

Do sức mạnh của dư luận, sự ảnh hưởng ghê ghớm của dư luận khiến con 

người muốn tạo được dư luận tốt thì phải có những thái độ, hành vi tốt ; ngược lại, 

người có những biểu hiện trái với chuẩn mực sẽ phải hứng chịu dư luận xấu. 

1.5.3 Áp lực nhóm 

Áp lực có thể được tạo ra từ phía nhóm hoặc nó nảy sinh từ chính nhận thức 

của mỗi cá nhân. Nhận thức ở đây bao gồm sự nhìn nhận, đánh giá sự việc và khả 

năng ứng phó của bản thân. Do tính phụ thuộc vào nhận thức của từng người nên một 

vấn đề có thể là áp lực đối với người này nhưng lại là vấn đề bình thường với người 

khác. Ví dụ lãnh đạo giao nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong vòng 3 ngày một mẫu 

thiết kế sản phẩm mới có thể gây ra áp lực lớn đối với anh A nhưng lại là việc đơn 

giản đối với anh B. Hoặc việc viết báo cáo và trình bày trước lãnh đạo và tập thể 
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nhóm có thể gây áp lực về tâm lý đối với anh C làm anh cảm thấy lo lắng, bồn chồn, 

căng thẳng nhưng việc này lại là sở trường đối với anh D khiến anh cảm thấy thoải 

mái, tự tin.  

Trong quá trình làm việc nhóm, áp lực thường xuất hiện từ các nhân tố cụ thể 

như : áp lực về thời gian, áp lực về độ phức tạp của công việc, áp lực trong quá trình 

tương tác, áp lực nảy sinh từ xung đột về vai trò giữa các thành viên, áp lực về điều 

kiện làm việc, về tâm lý cá nhân,…Trong quá trình làm việc nhóm, nhóm thường gây 

áp lực đối với các thành viên nhằm định hướng họ ứng xử và hành động theo chuẩn 

mực, nguyên tắc chung của nhóm nhằm đạt được mục tiêu nhóm. Nhóm có thể sử 

dụng các hình thức thưởng phạt nhằm điều chỉnh hành vi của các thành viên. Đối với 

một vài người, áp lực nhóm có thể có những tác động tích cực khi đặt họ vào tình thế 

cần phải nỗ lực hết mình, tăng cường sức mạnh của cơ bắp và trí tuệ để hoàn thành 

công việc, thậm chí trong tình huống khó khăn, nguy nan, áp lực nhóm có thể giúp họ 

tạo ra kết quả phi thường. Ngược lại, đối với một số người khác, áp lực nhóm khiến 

họ cảm thấy nặng nề, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, chán nản ảnh hưởng xấu đến kết 

quả công việc hoặc không thể hoàn thành nổi nhiệm vụ được giao.  

Như vậy, có áp lực tích cực và có áp lực tiêu cực. Áp lực tích cực giúp con 

người vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời nó còn khuấy 

động cuộc sống lối mòn, nhàm chán, mở ra những hướng đi mới, những cơ hội mới để 

con người tự khám phá chính mình, phát triển bản thân. Ngược lại, áp lực tiêu cực 

khiến người ta không có động lực để cố gắng, không tin vào chính mình và tập thể, 

không thể hòa nhập với nhóm và khó hoặc không thể hoàn thành được mục tiêu đề ra.  

Đã là thành viên của một nhóm, cần phải chấp nhận và sẵn sàng đón nhận 

những áp lực có thể xảy ra. Thay vì chống lại áp lực nhóm, chúng ta nên điều hòa các 

mối quan hệ, điều hòa công việc và cuộc sống, tăng cường thương lượng và lập kế 

hoạch để kiểm soát được tình trạng mất cân bằng, giải tỏa áp lực cho chính mình. 
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CHƯƠNG 2 : XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆ U QUẢ 

 

Chúng ta đều nhận thấy hình thức nhóm hiện diện trong mọi mặt của đời sống 

xã hội và tấn công ngày càng mạnh mẽ vào các tổ chức, doanh nghiệp vì nó đã chứng 

tỏ được hiệu quả của nó không hề nhỏ. Tuy nhiên không phải cứ khi nào một nhóm 

được thành lập là ngay lập tức đạt được hiệu quả như mong muốn, thậm chí nhóm có 

khi là một giải pháp sai lầm, có khi rơi vào tình trạng trì trệ bế tắc, có khi sóng gió 

triền miên hoặc sớm tan rã,… Vậy làm thế nào để một nhóm hoạt động hiệu quả và 

đạt được những thành công mong đợi? Trong thập niên vừa qua, hàng nghìn nghiên 

cứu về nhóm đã được tiến hành, chẳng hạn như những nhóm giải quyết vấn đề, nhóm 

lực lượng đặc nhiệm, nhóm sinh viên, nhóm công nhân, nhóm trẻ em, nhóm quản trị 

cấp cao,… bất kì một hình thức nhóm nào, các thành viên cũng phải tìm cách hợp tác 

với nhau để đóng góp cho nhóm ở mức cao nhất. Muốn vậy, họ cần hiểu được những 

vấn đề cơ bản của nhóm, cần thể hiện những thái độ và hành vi ứng xử phù hợp đồng 

thời liên tục cải thiện các kỹ năng cần thiết để đưa nhóm lên tầm cao mới và tạo nên 

những điều kì diệu. Chương này sẽ đề cập đến năm yếu tố quan trọng nhất, từ đó mỗi 

thành viên có thể tận dụng một cách tối đa hiệu suất của cá nhân cũng như của nhóm 

để có thể đạt được thành công trong cuộc sống và trong công việc.  

 

2.1 Xác định mục tiêu, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng 

2.1.1 Xác định mục tiêu  

 Trong cuộc hành trình đi đến thành công, việc xác định mục tiêu được coi là 

những bước đi đầu tiên đặt nền móng vững chắc cho những bước tiến trong tương lai. 

Cho dù là một cá nhân, một nhóm hay một tổ chức, nếu không biết xác định mục tiêu 

thì sẽ chẳng khác nào người đi lạc trong rừng, dò dẫm, vô định, vô phương hướng và 

có thể rơi vào bất cứ tình huống nào tồi tệ nhất. Nếu không xác định một hướng đi 

chung, mỗi thành viên ttrong nhóm sẽ đi theo hướng của riêng mình và nhóm sẽ chẳng 

còn có ý nghĩa gì, tan rã là điều tất yếu. Vậy chúng ta thường thấy một nhóm tụ hợp 

lại với nhau vì mục đích gì? Vì họ cùng theo đuổi một đam mê, một sở thích, một 

điểm tương đồng, một mối quan tâm và họ cùng nhau hành động để đạt được một kết 

quả nhất định nào đó. Đối với một nhóm thực thụ thì lí do để nhóm tồn tại không gì 
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khác là cùng tiến tới mục tiêu chung của cả nhóm. Mục tiêu càng đúng đắn và có được 

sự đồng tình của tất cả các thành viên càng tạo động lực mạnh mẽ cho nhóm, khiến 

nhóm liên kết chặt chẽ, phối hợp ăn ý để chèo lái con thuyền đưa nhóm nhanh đến 

đích. Ngược lại, mục tiêu mơ hồ, không phù hợp, thiếu thực tế khiến nhóm hoạt động 

rời rạc, chán nản, bấp bênh, khó khả thi. 

Vì vậy, việc xác định mục tiêu đúng đắn mang lại những ý nghĩa thiết thực. 

Bốn y nghĩa cơ bản đó là: 

- Giúp các thành viên nhóm thấy cái đích cần phải đến, những điểm mốc cần 

phải đạt và định hướng cho nhóm khỏi bị chệch mục tiêu; 

- Giúp nhóm tập trung nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu, tránh sao nhãng, bỏ 

bê, lãng phí nguồn lực; 

- Quá trình nỗ lực để đạt được mục tiêu giúp nhóm hiểu rõ về những năng lực, 

kỹ năng, kinh nghiệm, những đặc điểm riêng của nhóm và cả những gì đang diễn ra 

xung quanh để biết nhóm (mình) là ai, nhóm (mình) cần phải tiếp tục phấn đấu như 

thế nào; 

- Mỗi thành viên nhóm được truyền cảm giác hào hứng, năng nổ, nhiệt huyết 

để hành động hết mình cho mục tiêu và tin tưởng vào tương lai. 

Tuy nhiên, không phải cứ xác định được mục tiêu là chúng ta có thể tin chắc sự 

thành công. Quan trọng hơn là mục tiêu được xác định như thế nào chứ không phải 

mục tiêu là gì? Để nhóm hoàn toàn tin tưởng vào tính khả thi của mục tiêu, cần xác 

định mục tiêu theo nguyên tắc SMART: 

- Specific: cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu 

- Measurable: đo đếm được 

- Achievable: có thể đạt được 

- Realistic: thực tế, không viển vông 

- Time bound: có thời hạn. 

Trong các cơ quan, doanh nghiệp hay tổ chức, thông thường cấp quản lý sẽ xác 

định mục tiêu và truyền đạt lại cho nhóm. Các thành viên trong nhóm lúc này phải 

trao đổi, chia sẻ, chất vấn để đạt được sự thấu hiểu về mục tiêu, tránh việc hiểu không 

nhất quán dẫn đến bất đồng, tranh cãi, lãng phí nguồn lực. Và cuối cùng, để đạt tới 
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mục tiêu chung, đòi hỏi mỗi thành viên nên biết đặt lợi ích của cá nhân dưới mục tiêu 

của cả nhóm, đôi khi phải hy sinh lợi ích riêng. Nhiều người thường chỉ quen làm việc 

để đạt được mục tiêu của cá nhân như lương, thưởng, thăng tiến địa vị, phát triển các 

mối quan hệ,…sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi làm việc nhóm. Một cách khôn ngoan 

nhất là mỗi cá nhân nên tìm kiếm lí do để đồng nhất mục tiêu của của bản thân với 

mục tiêu của nhóm. Anh ta cần hiểu rằng: “Mỗi thành viên của đội vô địch đều là nhà 

vô địch” và “mình là thuyền, tập thể là nước, nước có lên thì thuyền mới lên”.  

 

2.1.2 Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng 

Một câu hỏi kinh điển thường được áp dụng trong trường hợp giải quyết những 

công việc cực kì khó khăn, phức tạp: “Làm thế nào để ăn hết một con voi?” Câu trả lời 

là: “Cắt nó ra thành nhiều miếng vừa ăn”. Để hoàn thành một khối lượng lớn công 

việc hay để đạt được những mục tiêu lớn cũng vậy, cần phải chia nhỏ công việc ra. 

Đối với những mục tiêu lớn cần phải phân tích thành nhiều mục tiêu nhỏ, mỗi mục 

tiêu nhỏ phải được chia thành nhiều nhiệm vụ nhỏ hơn đồng thời tiến hành phân bổ 

nguồn lực sẵn có (thời gian, người thực hiện, chi phí, trang thiết bị cần thiết). Tất cả 

mọi người cần phải hiểu rằng để đạt được mục tiêu lớn thì cần phải hoàn thành những 

mục tiêu nhỏ, để hoàn thành những mục tiêu nhỏ thì cần phải thực hiện những nhiệm 

vụ cho dù là nhỏ nhất. Và đương nhiên, mỗi nhiệm vụ sẽ được phân công, giao phó 

cho thành viên phù hợp nhất. Nếu sai lầm trong việc này có thể dẫn đến lãng phí thời 

gian và nguồn lực, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả cuối cùng . Vì vậy, 

khi phân công nhiệm vụ cần lưu ý những tiêu chí sau:  

- Mỗi nhiệm vụ nên giao cho một người cụ thể để người đó hoàn toàn chịu 

trách nhiệm về công việc . 

- Cần phải hiểu rõ những ưu-nhược điểm của mỗi thành viên, đánh giá được 

những kỹ năng mà họ sở hữu. Từ đó mới có thể đảm rằng nhiệm vụ được giao phó 

cho thành viên phù hợp và tính khả thi cao nhất. 

- Khi phân công nhiệm vụ, hãy giao những nguồn lực cần thiết và quyền tự 

quyết định phần việc của nhóm viên. Họ sẽ thể hiện sự nhiệt tình, hăng hái với công 

việc hơn khi cảm thấy được tự chủ nhiều hơn với những điều kiện thuận lợi. 
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- Cần rà soát lại xem có thành viên nào trong tình rạng quá tải công việc và 

thành viên nào không được giao đủ việc . Mọi người đều phải đóng góp và được 

hưởng quyền lợi như nhau. Sự công bằng mang lại cảm giác an tâm, tin tưởng và thúc 

đẩy hiệu quả công việc.  

- Nếu nhiệm vụ không thể tìm ra được người có đủ năng lực giải quyết hoặc 

nếu thành viên nào đó không đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ trong nhóm thì cần phải 

tiến hành việc tái đào tạo. Trong trường hợp tìh hình không thể cải thiện được, nhóm 

phải nghĩ đến việc sa thải thành viên không đủ năng lực và tuyển dụng người mới. 

Việc xác định rõ ràng từng nhiệm vụ được xem như là sự phân chia ranh giới. 

Bởi khi người ta không phân định được ranh giới, họ không biết mình đang ở đâu và 

cần phải đi đến đâu. Lịch sử đã chứng minh con người sẵn sàng giành giật, đánh nhau 

chỉ vì đường ranh giới. Trong công việc cũng vậy. Mọi thành viên trong nhóm cần 

được hướng dẫn rõ ràng và phân chia chính xác về công việc để họ có định hướng cho 

hành động và nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân.  

 

2.2 Tạo lập môi trường làm việc hiệu quả  

2.2.1 Điều kiện vật chất và tinh thần 

Nếu như mục tiêu giúp cho nhóm xác định hướng đi, phân công nhiệm vụ để 

mỗi thành viên biết được mình cần phải đi như thế nào (làm gì, làm như thế nào), 

cung cấp một môi trường làm việc thuận lợi về vật chất và tinh thần đảm bảo rằng 

nhiệm vụ sẽ được xử lí một cách trôi chảy và thông suốt. Đây là vấn đề mà những 

người lãnh đạo nhóm (các nhà quản lý) cần phải quan tâm. Họ là những người chịu 

trách nhiệm cuối cùng về tính hiệu quả của công việc, vì vậy nhiệm vụ của họ lúc này 

là tạo lập một môi trường làm việc thuận lợi về vật chất và thoải mái về tinh thần – 

môi trường làm việc lý tưởng nhất mà bất cứ nhóm nào cũng cần để hoàn thành công 

việc được giao.  

Vậy môi trường như thế nào là thuận lợi và dễ chịu? Các cách gọi khác của các 

chuyên gia là môi trường khuyến khích, môi trường mang có tính hỗ trợ, môi trường 

tích cực. Đối với những nhóm không chính thức, họ tồn tại độc lập và tự chủ, vì vậy 

tất cả các thành viên đều phải chung tay xây dựng và đóng góp vật chất cũng như 

công sức để tạo nên một nhóm hoàn thiện. Đối với những nhóm chính thức, họ tồn tại 
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và phát triển phụ thuộc vào tổ chức về nguồn lực, thông tin, cơ chế, cơ cấu, …nên Ban 

quản trị hoặc nhà quản lý cần đáp ứng tốt những điều kiện làm việc cho các thành viên 

nhóm. Có thể kể ra nhiều hình thức khác nhau như : đảm bảo cung cấp các nguồn lực 

cơ bản như kinh phí, cơ sở vật chất, thành viên nhóm phù hợp, thông tin đầy đủ và 

chính xác, cung cấp đào tạo nâng cao, cơ chế khen thưởng và những hỗ trợ kịp thời 

nhằm khích lệ tinh thần làm việc của các nhóm viên.  

Một nghiên cứu đã chứng minh rằng không gian làm việc và tính hiệu quả của 

công việc có mối quan hệ tương tác với nhau. Sự hiện diện của nhiều tác nhân hỗ trợ 

trong một môi trường thuận lợi sẽ đem lại những kết quả mang tính sáng tạo cao hơn, 

mở rộng tầm suy nghĩ của mỗi con người. Vì vậy cần phải tổ chức một không gian 

làm việc riêng cho nhóm, thường là một căn phòng – nơi để họp nhóm, để các thành 

viên gặp gỡ, giao tiếp, chia sẻ thông tin hay ý kiến, là nơi được trang bị đầy đủ các 

phương tiện hỗ trợ công việc như dụng cụ, máy móc, thiết bị, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, 

các báo cáo, sách chuyên môn,…  

Đặc biệt mỗi khi nhóm viên gặp rắc rối hay khó khăn khi xử lí công việc, thì 

môi trường làm việc nhóm mang tính hỗ trợ, khuyến khích, động viên là nơi để họ 

chia sẻ, giải tỏa, tìm kiếm sự trợ giúp và đưa ra được những giải pháp thích đáng.  

Để tạo ra môi trường khuyến khích về mặt tinh thần thì cần tạo ra không gian 

văn hóa đặc trưng của nhóm mà các thành viên khi gia nhập nhóm đều cảm thấy an 

toàn và tự hào. Văn hóa của nhóm là sự biểu hiện rõ nét nhất, sinh động nhất về nhận 

thức và cách hành xử của các thành viên. Nó như một mẫu số chung của nhóm tác 

động lên nhận thức và cách hành xử của từng cá nhân trog nhóm. Cụ thể hơn, văn hóa 

nhóm được tạo ra từ việc các thành viên chia sẻ những giá trị cốt lõi như : sự tương trợ, 

sự động viên, đồng thuận, những chuẩn mực, nền tảng lịch sử, thấu hiểu về mục tiêu, 

lãnh đạo là tấm gương, câu chuyện về người sáng lập, …Nếu sự đồng tình sẻ chia các 

giá trị đó càng lan rộng thì sự ảnh hưởng của nó càng mạnh mẽ đối với thái độ và 

hành vi của các thành viên nhóm. Dù là một trưởng nhóm hay bất kì thành viên nào 

trong nhóm có tinh thần xây dựng nhóm sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc tương 

hỗ lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, từ đó tạo điều kiện tốt nhất để bản thân và những người 

khác thích nghi và phát triển.  
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Nếu môi trường làm việc thuận lợi và thoải mái, những thành viên trong nhóm 

sẵn sàng cam kết tận tâm với nhiệm vụ được giao, thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa các 

thành viên, sẵn sàng chia sẻ, tương trợ cho nhau nhằm đạt được mục tiêu chung của 

nhóm. 

NĂM NƠI LÀM VIỆ C TỐT NHẤT 

Hàng năm, Fortune lựa chọn và thảo luận về “100 công ty tốt nhất để làm việc”. 

Những người lao động thực hiện việc đánh giá về các công ty của mình. Năm công ty 

tốt nhất để làm việc năm 2007 ở Mỹ bao gồm: 

1. Google (www.google.com). Vị trí hàng đầu thiết lập tiêu chuẩn cho Thung 

lũng Sillicon: bữa ăn miễn phí, bể bơi spa, bác sỹ miễn phí. Các kỹ sư tại chỗ có thể 

sử dụng 20% thời gian cho các dự án độc lập. Không ngạc nhiên, Google nhận được 

1.300 đơn xin việc hàng ngày. 

2. Genentech (www.gene.com). Công ty hàng đầu về công nghệ sinh học có 

những nhân viên trung thành lạ thường. “Ngựa hoang không thể kéo tôi đi được” là 

những gì mà một nhân viên nói về nơi làm việc của mình. Trong năm ngoái, 537 nhân 

viên có 6 tuần nghỉ phép được trả lương, chế độ áp dụng cho mỗi 6 năm làm việc.  

3. Wegmans Food Market (www.wegmans.com). Một chuỗi bán hàng tạp 

phẩm nhận được hàng nghìn lá thư mỗi năm từ khách hàng ca ngợi Wegmans ở khu 

vực của họ. Chuỗi tạp hóa, lập ra năm 1916, nay có khoảng 71 cửa hàng ở 5 tiểu bang.  

4. Container Store (www.containerstore.com). Hệ thống kho chứa nhỏ trả cho 

nhân viên mức lương cao hơn mức bình quân của ngành khoảng từ 50-100%. Khoảng 

một phần mười nhân viên làm việc ở đây hưởng chế độ ca “làm việc gia đình thân 

thiện” từ 9h sáng đến 2h chiều để đưa và đón con ở trường. 

5. Whole Food Market (www.wholefoods.com). Công ty bán sỉ thực phẩm có 

quy định về mức lương trần cho các lãnh đạo cấp cao, hiện tại là 19 lần mức lương 

trung bình của người làm việc toàn phần. Tuy nhiên, người sáng lập đồng thời là quản 

trị cấp cao John Mackey đã đi xa hơn, giảm mức lương của ông xuống còn 1 đô-la và 

từ bỏ khoản thưởng chứng khoán. (Nguồn: Organisations: Behavior, Structure, 

Processes; James L. Gibson. Bản dịch tiếng Việt của Nhóm dịch thuật DTU do ThS. 

Phan Quốc Bảo chủ trì). 
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2.2.2 Nguyên tắc hoạt động của nhóm 

Một đất nước phải thiết lập thể chế, hiến pháp; một tổ chức phải xây dựng 

những bản nội quy, quy định, quy tắc; và một nhóm cũng cần phải có những chuẩn 

mực nhất định, ở đây chúng ta gọi là những nguyên tắc nhóm. Xét về khái niệm, từ 

“nguyên tắc” phù hợp với quy mô và đặc trưng nhóm. Nguyên tắc là những tiêu chí 

mang tính chuẩn mực về hành vi cá nhân và hành vi nhóm được cả nhóm chấp nhận 

và tuân theo. Cụ thể hơn, nguyên tắc hoạt động của nhóm là những chỉ dẫn cho các 

thành viên thấy cần phải làm việc và ứng xử với nhau như thế nào, điều gì nên và điều 

gì không nên. Mỗi nhóm đều thiết lập một tập hợp các tiêu chí chuẩn mực làm nên 

bản sắc riêng của nhóm. Chẳng hạn như việc tuân thủ giờ giấc, sử dụng trang phục, 

quy trình công việc, bảo mật thông tin, cam kết về lòng trung thành, thái độ biểu hiện, 

… 

Những nguyên tắc thường được viết ra, lập thành văn bản, đóng khung, và để ở 

nơi mà các thành viên nhìn thấy dễ dàng và thường xuyên nhất. Vì vậy nó được viết 

một cách ngắn gon, súc tích, dễ hiểu. Đó là những nguyên tắc được công bố rõ ràng, 

minh bạch đòi hỏi sự chấp hành nghiêm ngặt của mọi thành viên. Ngoài ra, có những 

nguyên tắc không bao giờ được truyền đạt công khai hay được thông báo chính thức 

mà thông thường nó được “lưu hành” dưới hình thức truyền miệng hoặc mọi người tự 

quan sát, phát hiện rồi tiếp nhận và thực hiện theo. Người ta gọi đó là những nguyên 

tắc “ngầm”. Ví dụ một nhóm chơi thể thao bao giờ cũng vào quán nhậu sau mỗi trận 

đấu, một nhóm bạn không bao giờ bỏ quên ngày sinh nhật của các thành viên nhóm, 

một nhóm làm việc có tính kỷ luật thấp không bao giờ đến đúng giờ quy định, nhóm 

các bạn cùng phòng trọ không bao giờ đi ngủ trước 12h đêm,… 

Thông thường, một nhóm hiệu quả sẽ dành thời gian trong buổi họp đầu tiên để 

xây dựng các nguyên tắc. Tốt nhất là lấy ý kiến chung của mọi người về các vấn đề 

liên quan đến công việc và lối sống của các thành viên nhóm. Dù nguyên tắc thuộc 

phạm trù nào thì cũng nên trả lời cho câu hỏi: “Như thế nào thì sẽ tốt cho công việc?”. 

Ví dụ, sau khi nhóm bàn bạc và thống nhất được một số nguyên tắc sau: 

• Tất cả các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhóm 

• Cuộc họp sẽ bắt đầu và kết thúc đúng giờ. Mọi thành viên đều có trách    nhiệm 

nhắc nhở những thành viên khác không được đến muộn. 
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• Tắt điện thoại di động trong giờ họp 

• Những ý kiến đóng góp phải mang tính xây dựng 

• Những ý kiến trái chiều sẽ được xem xét và bàn bạc cẩn thận 

• Mọi người đều có nhiệm vụ của mình và phải thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ đó. 

• Khuyến khích thái độ vui vẻ, hòa đồng, thiện chí. 

Có những nguyên tắc bất thành văn được lan truyền ngầm giữa các thành viên 

trong nhóm, những nguyên tắc này có thể mang tính tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ:  

Nguyên tắc ngầm tích cực Nguyên tắc ngầm tiêu cực 

Các thành viên nhóm luôn cố gắng đạt mục 

tiêu chung 

Nhóm không bao giờ họp đúng giờ 

Tất cả mọi thành viên đều sẵn sàng tương 

trợ cho nhau  

Có thể vắng mặt trong các cuộc họp 

hoặc các buổi gặp gỡ 

Trách nhiệm và quyền lợi đều rất công 

bằng, phân minh 

Cần phải biếu quà cho “sếp” 

 

 Các nguyên tắc một khi đã được các thành viên biết đến hoặc phát hiện ra được 

thì rất dễ tác động vào thái độ và hành vi của họ. Vì vậy nhóm cần phải xem xét một 

cách thận trọng để phát triển nhưng quy tắc tích cực, nếu không sẽ hình thành các quy 

tắc “bất thành văn” tiêu cực gây tác động xấu đến quá trình làm việc nhóm. 

Những nguyên tắc có tác dụng nhắc nhở nhóm cần phải lập lại trật tự mỗi khi 

các thành viên đi chệch hướng hoặc có những hành vi không phù hợp. Chúng cũng có 

tác động lớn đến những hành vi của thành viên trong nhóm. Chẳng hạn, anh A vốn rất 

nhút nhát và ngại phát biểu, không muốn thể hiện mình nhưng khi gia nhập vào một 

nhóm có đề ra nguyên tắc: “tất cả mọi thành viên bắt buộc phải tham gia đóng góp ý 

kiến và công sức, thể hiện bản thân trong các hoạt động chung của nhóm” khiến anh A 

buộc phải chuẩn bị ý kiến để phát biểu, phải tham gia các hoạt động văn-thể-mỹ ngoài 

công việc, lâu dần anh A trở nên mạnh dạn hơn, tự tin hơn và xóa bỏ ngăn cách với 

những người xung quanh. Chính vì thế, nguyên tắc nhóm là một nhân tố tác động đến 

quá trình làm việc của cá nhân cũng như thành công chung của nhóm.  
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2.3 Duy trì hoạt động truyền thông hiệu quả/ giao tiếp hiệu quả  

2.3.1 Các hình thức của giao tiếp 

Giao tiếp là một nhu cầu tất yếu của xã hội và nó cũng là một hoạt động không 

thể thiếu trong nhóm. Không có một công việc nào của nhóm mà lại không thông qua 

giao tiếp nhóm. Hoạt động giao tiếp được xem như là huyết mạch của nhóm và quyết 

định sự thành công hay thất bại của nhóm. Do vậy, bất kì thành viên nào trong nhóm 

cũng là một phần trong quá trình giao tiếp đó. Vấn đề đặt ra là giao tiếp như thế nào 

để xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp và giúp đạt được hiệu quả cao trong công 

việc? Đây là một vấn đề không hề đơn giản vì những tình huống giao tiếp luôn luôn 

thay đổi và tính phức tạp đến mức khó lường. Nếu không biết cách ứng xử một cách 

thông minh khéo léo, phù hợp thì sẽ gây cản trở tiến trình công việc, phá vỡ mối quan 

hệ . Vì vậy, ngày nay đạt được kỹ năng giao tiếp được xem như là một bí quyết giúp 

cho con người đạt được thành công trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Chính vì vậy, 

giao tiếp đã trở thành một đối tượng nghiên cứu của khoa học nhằm giúp cho con 

người có thể vận dụng một cách hữu hiệu nhất trong đời sống thực tiễn. 

Vậy giao tiếp là gì? Giao tiếp là hành vi hoặc quá trình trao đổi thông tin, ý 

tưởng, cảm xúc giữa con người với nhau nhằm đạt được mục tiêu nhất định.  

Giao tiếp có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống và có tầm ảnh hưởng 

lớn đến sự thành công của mỗi con người. Kinixti – một học giả người Mỹ đã kết luận 

rằng: “Sự thành công của một người chỉ có 15% dựa vào kỹ thuật chuyên ngành, còn 

85% phải dựa vào quan hệ giao tiếp và tài năng xử thế của người ấy”. Ngay cả các nhà 

quản trị cũng dành 75-80% quỹ thời gian dành cho việc giao tiếp . Bất cứ nơi đâu, tổ 

chức nào, giao tiếp luôn luôn hiện diện dưới mọi hình thức như: trò chuyện, trêu đùa, 

sai khiến, động viên, thuyết phục, đề nghị, tư vấn, đàm phán, thông báo, hướng dẫn, 

…Ở nơi làm việc, người ta giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, khách hàng, 

đối tác,… Trong cuộc sống thường ngày thì giao tiếp với cha mẹ, ông bà, anh em, bạn 

bè, láng giềng, người mới quen, người xa lạ,… Giao tiếp là cầu nối giữa các cá nhân, 

các nhóm với nhau, giúp con người xích lại gần nhau, nhờ đó con người thỏa mãn 

được nhu cầu xã hội của bản thân. Quá trình giao tiếp giúp con người tự nhận thức, 

đánh giá về nhau, tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau; từ đó đưa ra những ứng xử 

phù hợp, những quyết định chính xác. Thông qua giao tiếp, con người giải quyết được 

61



 28 

vô số vấn đề của bản thân và cũng như của xã hội. Nếu không có giao tiếp thì mọi 

hoạt động trong cuộc sống cũng như trong công việc sẽ bị ngưng trệ. Vì vậy, giao tiếp 

thực sự là miếng ghép quan trọng nhất trong bức tranh thành công của mọi cuộc đời.  

Giao tiếp có tầm quan trọng như vậy nhưng đối với mỗi cá nhân thì việc đạt 

được kỹ năng giao tiếp là một điều không dễ. Ngày nay, có rất nhiều lớp học mở ra 

nhằm giúp cho học viên nâng cao kỹ năng giao tiếp. Nhưng chúng ta nên ghi nhớ rằng 

điều quan trọng nhất để cải thiện kỹ năng giao tiếp là hãy bắt đầu từ những cư xử nhỏ 

nhặt trong những tình huống đơn giản nhất xảy ra hàng ngày. Thay vì một vẻ mặt cau 

có là nụ cười tươi tắn; thay vì những lời cằn nhằn, cáu bẳn là giọng nói nhẹ nhàng, từ 

tốn; thay vì tức tối, giận hờn là sự sẵn lòng lắng nghe lời giải thích của người khác. 

Luôn luôn cởi mở với những người xung quanh, chủ động chào hỏi những người quen 

biết. Đừng nói lắp bắp hay lí nhí mà cố gắng diễn đạt một cách rõ ràng, dễ hiểu. Tập 

suy nghĩ trước khi nói để câu nói của mình tăng thêm ý nghĩa. Hiểu được tầm quan 

trọng của giao tiếp, nắm được kiến thức về giao tiếp là hòn đá tảng đặt nền móng cho 

việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Chúng ta cùng tìm hiểu những hình thức 

của giao tiếp để từ đó có những biện pháp nâng cao hiệu quả trong giao tiếp.  

Có thể có nhiều hình thức giao tiếp khác nhau. Nếu phân chia theo cách tiếp 

xúc thì có hai hình thức giao tiếp là trực tiếp và gián tiếp. Nếu theo thái độ và chiến 

lược giao tiếp thì có 5 hình thức: cộng tác, thỏa hiệp, cạnh tranh, nhượng bộ, hợp tác. 

Nếu theo đối tượng giao tiếp thì có 3 loại: giao tiếp cá nhân với cá nhân, cá nhân với 

nhóm, giữa các nhóm với nhau. Phân loại theo phương tiện giao tiếp thì có hai loại : 

giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ. Dù phân loại theo cách nào thì con 

người trong bất kỳ tình huống giao tiếp nào cũng phải sử dụng phương tiện ngôn ngữ 

và phi ngôn ngữ để truyền tải thông điệp. Vì vậy chúng ta đi sâu tìm hiểu hai hình 

thức giao tiếp này. 

• Giao tiếp ngôn ngữ 

Là việc sử dụng hệ thống từ ngữ để giao tiếp với người khác, có thể thông qua lời nói 

hoặc văn bản (chữ viết). Phương tiện chính để chuyển tải thông tin là lời nói. Hình 

thức giao tiếp này có ưu điểm là rõ ràng, nhanh chóng và có sự phản hồi. Người nói và 

người nhận có thể ngay lập tức làm rõ vấn đề để sớm đạt được kết quả giao tiếp. 

Ngoài ra hình thức giao tiếp thông qua văn bản (chữ viết) như : thư, thư điện tử, fax, 
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tin nhắn, thông báo, hướng dẫn, nghị định, … khiến cho cách thức giao tiếp ngày càng 

phong phú và đạt hiệu quả cao hơn. Ngôn ngữ được lưu lại bằng văn bản nên người 

giao tiếp có thể xem lại khi cần. Với những thông tin quan trọng thì hình thức giao 

tiếp này là một chuẩn mực vì nó là kết quả của một quá trình cân nhắc, lựa chọn ngôn 

ngữ kỹ càng, phù hợp, logic và chính xác. Hơn nữa với cách giao tiếp gián tiếp (thông 

qua thư từ, không phải mặt đối mặt), người gửi có thể bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc một 

cách dễ dàng, trung thực, thẳng thắn mà khi nói khó mà biểu đạt được. Tuy nhiên giao 

tiếp bằng chữ viết có nhược điểm là mất nhiều thời gian, phản hồi chậm, thiếu hoặc 

thậm chí không có phản hồi vì thế không thể đảm bảo rằng thông tin đã được nhận và 

được hiểu đúng với mong muốn của người gửi.  

• Giao tiếp phi ngôn ngữ 

Dùng cử chỉ, điệu bộ, dáng vẻ, nét mặt, ánh mắt, nụ cười, trang phục, để thể hiện suy 

nghĩ, cảm xúc, ý tưởng, thông tin của bản thân đến người giao tiếp. Trên thực tế, giao 

tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ ít khi tách rời nhau. Giao tiếp phi ngôn ngữ là hình 

thức bổ trợ đắc lực cho giao tiếp ngôn ngữ, nhiều khi tính chính xác còn cao hơn giao 

tiếp ngôn từ và có lúc nó còn thay thế hoàn toàn giao tiếp ngôn từ. Ví dụ chỉ cần một 

nụ cười, một cái cau mày, cái khoát tay, điệu bộ nhún nhẩy, dáng vẻ lập cập,… cũng 

cho người khác thấy tâm trạng, suy nghĩ, mong muốn của người đang thể hiện. Theo 

kết luận của các nhà nghiên cứu, mọi cử chỉ, động tác của con người đều mang một ý 

nghĩa nhất định. Quan trọng là người tiếp nhận thông tin phải có khả năng quan sát 

tinh tế và nhạy cảm để nhận biết những yếu tố phi ngôn ngữ và ngược lại người gửi 

thông tin cũng cần có sự hiểu biết nhất định để có thể sử dụng hình thức giao tiếp phi 

ngôn ngữ như một công cụ đắc lực cho sự thành công của bản thân. Người đạt được 

ưu thế trong giao tiếp là người biết kết hợp giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn 

ngữ một cách tự nhiên và nhuần nhuyễn. 

Tuy nhiên, cần lưu ý một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp (việc mã 

hóa vfa giải mã thông tin không trùng khớp nhau): do sự khác biệt về giới tính, cảm 

xúc, trình độ, văn hóa, địa vị xã hội, môi trường,… 

Vậy để có thể giảm thiểu các yếu tố gây cản trở đến quá trình giao tiếp đồng 

thời thúc đẩy hiệu quả giao tiếp, chúng ta nên lưu ý đến một số vấn đề sau: 
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- Tiếp nhận những thông tin phản hồi: Trong quá trình giao tiếp, thông tin có thể 

bị hiểu lầm, hiểu sai hoặc hiểu không đầy đủ, thiếu chính xác. Vì vậy cả người gửi và 

nhân thông tin cần xác minh làm rõ xem hai bên đã hoàn toàn hiểu ý nhau chưa. Có 

thể dùng ngôn từ để hỏi: “Theo tôi hiểu thì…” hoặc “Ý anh là…”. Tốt nhất là người 

nhận trình bày lại thông điệp theo cách hiểu của mình để hai bên đều thỏa mãn vì đã 

đạt được mục tiêu của giao tiếp . Tuy nhiên, sự phản hồi còn có thể được biểu lộ bằng 

hình thức phi ngôn ngữ và nhiều khi nó còn có tác dụng mạnh mẽ hơn lời nói. Ví dụ 

Trong một hội ngị hoặc một buổi diễn thuyết, người nói có thể đánh giá được mức độ 

tiếp nhận thông tin của người nghe thông qua những cử chỉ, điệu bộ của họ như: 

những cái gật đầu hay ngọ nguậy, ánh mắt chăm chú hoặc thờ ơ, trật tự lắng nghe 

hoặc quay ngang quay ngửa, dáng người ngồ thẳng hay ngả ngốn,… 

- Đơn giản hóa ngôn ngữ: Nhiều người không có khả năng làm chủ ngôn ngữ 

của mình do vốn từ vựng quá ít ỏi, không biết cách sắp xếp từ thành những câu hoàn 

chỉnh, rõ ràng, dễ hiểu, hoặc sử dụng ngôn ngữ không phù hợp với đối tượng giao 

tiếp,… Vì vậy nên lực chọn từ ngữ một cách kỹ lưỡng trước khi sử dụng. Có thể áp 

dụng nguyên tắc 7C để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả :   

+ Clear (Rõ ràng): thông tin dễ hiểu và được hiểu theo một nghĩa 

+ Complete (Hoàn chỉnh): thông điệp phải chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết 

+ Concise (Ngắn gọn, súc tích): tránh dài dòng, rườm rà, thừa thông tin 

+ Correct (Chính xác): thông tin phải chính xác, trung thực 

+ Courteous (Lịch sự): từ ngữ và cách thức truyền đạt cần mang tính chuẩn 

mực, văn phong lịch sự thể hiện sự tôn trọng đối với người giao tiếp. 

+ Consistency (Nhất quán): Nhất quán giữa các ý và các phần trong văn bản 

+ Cautions (Cẩn trọng): Cân nhắc kỹ trước khi nói (viết), không nói (viết) 

những điều mình không nắm chắc. 

Trong một vài trường hợp, nếu muốn sử dụng ngôn ngữ khác biệt như : tiếng 

lóng, biệt ngữ, thuật ngữ chuyên ngành, thành ngữ, châm ngôn,… chỉ nên sử dụng với 

những người phù hợp. Chẳng hạn một chuyên gia khi nói chuyện với những người 

nông dân mà lại thường sử dụng những từ chuyên môn, chêm cả ngoại ngữ hoặc cách 

nói bóng gió, ẩn dụ, chơi chữ có thể gây cản trở cho người nghe.  

64



 31 

- Tạo thiện cảm trong giao tiếp: Khi tạo được thiện cảm với người khác, chúng ta 

dễ dàng đạt được mục đích trong giao tiếp. Tuy vậy, không nhiều người làm được 

điều này. Trong buổi đầu sơ giao, mối thiện cảm được nảy sinh có khi chỉ từ những 

hành động rất nhỏ hay những hình ảnh đơn giản như một nụ cười thân thiện, một lời 

chào lễ độ, một câu hỏi xởi lở i, một dáng vẻ nhã nhặn, lịch sự;… Cho dù quá trình 

giao tiếp nhanh hay lâu thì người giao tiếp cũng cần thể hiện sự quan tâm, tôn trọng 

của mình với người đối diện, biết cảm thông, chia sẻ, biết lắng nghe và có khả năng 

lôi cuốn họ bằng thái độ lạc quan, tâm hồn trong sáng, lòng nhân ái và sự nhiệt thành. 

Con người thường bị cuốn hút vào những gì đem lại cho họ cảm giác vui vẻ, thoải mái, 

hào hứng như: sự hài hước, tán đồng, tươi cười, chân thành, thông cảm, tôn trọng 

đồng thời xa lánh những gì khiến họ buồn phiền như sự gắt gỏng, chê bai, lạnh nhạt, 

kiêu căng, giả tạo, gian dối,… 

- Chú ý lắng nghe: Nghe là một hoạt động mang tính bị động và không tạo được 

cảm giác thỏa mãn giống như nói nên thông thường con người thích nói hơn nghe. 

Thế những “người nói phải có kẻ nghe” nếu không quá trình giao tiếp bị coi là thất bại. 

Lắng nghe một cách tích cực không những giúp ta thu nhận được nhiều thông tin bổ 

ích mà còn thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với người nói. Vì vậy mỗi người cần rèn 

luyện để đạt được mức độ nghe thấu cảm. Đó là lắng nghe với một sự tập trung tối đa, 

tìm kiếm sự đồng cảm và thông cảm với người nói, như vậy sẽ càng kích thích người 

nói hay hơn, bản thân thu nhận được nhiều hơn và cả đôi bên đều cảm thấy hài lòng. 

- Theo dõi và đánh giá các dấu hiệu phi ngôn từ: Theo các nhà nghiên cứu, giao 

tiếp bằng lời nói chỉ chiếm 30-40%, giao tiếp phi ngôn ngữ chiếm 60-70% quá trình 

giao tiếp. Những dấu hiệu phi ngôn từ chứa đựng một khối lượng thông tin khá lớn. 

Ví dụ cái gật đầu, cái liếc mắt, cái nhếch mép, cái vung tay đều biểu lộ một thông điệp 

nào đó của người sử dụng. Thậm chí dấu hiệu phi ngôn từ còn giúp ta phát hiện ra sự 

thật đằng sau lời nói. Ví dụ, khi một người nói: “Tôi rất vui sướng khi được trò 

chuyện với anh!” nhưng ánh mắt nhìn lơ đãng ra phía khác, miệng không chuyển động, 

nét mặt buồn rầu, dáng vẻ uể oải,… thì có nghĩa là anh ta không nói sự thật hoặc đang 

che dấu một điều gì đó. Vì vậy, chúng ta nên quan sát, phân tích những cử chỉ, điệu bộ 

để nhận biết những ý nghĩa chân thực nhất trong giao tiếp. Đồng thời bản thân mỗi 
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người cùng cần rèn luyện để có thể biểu đạt ngôn ngữ không lời một cách hiệu quả, 

phù hợp với thông điệp mình muốn truyền đi. 

- Tránh cảm xúc gượng ép: Không nên cố giao tiếp khi tâm trạng không thoải 

mái hoặc cảm xúc không tốt đang choán ngợp lí trí. Bất cứ ai cũng có lúc rơi vào trạng 

thái tinh thần không sáng suốt khiến cho lời nói và hành động bị sai lệch, méo mó, 

không chuẩn, không giữ được những chuẩn mực cần thiết. Hậu quả để lại là những 

ảnh hưởng xấu trong quá trình giao tiếp, thậm chí dẫn đến những quyết định sai lầm, 

kết quả tệ hại. 

 

2.3.2 Lắng nghe – “Chìa khóa của giao tiếp” 

Giao tiếp là một quá trình tương hỗ hai chiều bao giờ cũng có người nói – 

người nghe, người gửi – người nhận. Chúng ta thường lầm tưởng rằng hiệu quả giao 

tiếp phụ thuộc vào khả năng ăn nói khéo léo, hoạt bát, cuốn hút. Tuy nhiên, nếu gặp 

đối tượng giao tiếp không muốn nghe, không có kỹ năng lắng nghe, không đủ kiên trì 

để nghe, không có thiện cảm với người nói,… thì chắc chắn hiệu quả của giao tiếp là 

con số 0. Thực tế cho thấy, nghe khó hơn nói rất nhiều. Có nhiều cấp độ nghe: nghe 

phớt lờ, nghe giả vờ, nghe từng phần, nghe hiểu (lắng nghe), nghe thấu cảm. Nghe đạt 

đến mức thấu cảm là việc khó nhất trong quá trình giao tiếp. Thông thường, con người 

thích thể hiện mình, chứng tỏ mình, khẳng định mình nên nhu cầu nói lớn hơn nhu cầu 

nghe. Đa số mọi người chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc nghe có hiệu quả, nó 

được coi là “chìa khóa của giao tiếp” vì những lợi ích mà nó mang lại như sau: 

- Tiếp nhận được nhiều thông tin 

- Giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả. 

- Thỏa mãn nhu cầu của người nói. Kích thích người nói hay hơn, chia sẻ nhiều 

hơn. 

- Hiểu biết hơn về đối tượng giao tiếp với mình 

- Tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa các bên giao tiếp. 

 Nếu như nghe đơn thuần là một phản ứng vật lý ghi nhận âm thanh thì nghe 

thấu cảm là hành động nghe một cách chăm chú, chủ động, có phân tích, đánh giá, 

phản hồi, có sự thông cảm, đồng cảm với người nói để hiểu cả tâm tư, tình cảm và 

thông điệp của người nói. Nghe thấu cảm còn nhận biết được cả những ẩn ý trong ánh 
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mắt, nụ cười, điệu bộ và cả những khoảng lặng trong quá trình truyền đạt của người 

nói. Vì vậy, để đạt được mức nghe thấu cảm, chúng ta cần tập trung nghe bằng tai, 

mắt, tay ghi, những cử chỉ khích lệ, và đặc biệt là nghe bằng cả con tim và khối óc.  

Dưới đây là một số gợi ý để lắng nghe hiệu quả: 

1. Dùng ánh mắt: nhìn vào mắt người nói để thể hiện sự tôn trọng, sự tập trung 

chú ý lắng nghe, tránh sao nhãng và không quan tâm đến những gì xung 

quanh. 

2. Gật đầu đồng tình và biểu lộ nét mặt: để thể hiện sự thiện chí, quan tâm đến 

vấn đề của người nói nhằm khuyến khích họ nói. 

3. Tránh những hoạt động, cử chỉ lơ đễnh: đang nghe người khác nói mà thể 

hiện những cử chỉ như quay mặt đi chỗ khác, nhìn đồng hồ, sắp xếp giấy, 

lắc lư người,… khiến người nói cũng thấy bất an, không còn hứng thú muốn 

nói nữa. 

4. Đặt câu hỏi: Lắng nghe có phân tích, đánh giá và đặt lại câu hỏi khi nghe 

chưa rõ hoặc chưa hiểu vấn đề giúp người nghe hiểu thấu đáo vấn đề  

5. Làm rõ ý: Có thể dùng những câu như: “Có phải ý anh là…” hay “Anh nói 

rằng…” để kiểm tra độ chính xác của những thông tin nghe được. 

6. Tránh không cắt lời người nói: Để người nói trình bày xong ý tưởng hoặc 

nói hết ý, hết câu rồi người nghe mới nên hỏi lạ i hỏi phản hồi lạ i. Không 

nên chen ngang, ngắt giữa chừng, phỏng đoán trước ý tưởng của người nói. 

7. Phối hợp nghe và nói: Người nghe tích cực là người biết phối hợp nhẹ 

nhàng giữa nghe và nói, vừa giúp mình hiểu rõ vấn đề vừa thể hiện sự khích 

lệ, động viên người nói, rút ngắn khoẳng cách giữa người nghe và người nói.    

 

2.4 Giải quyết xung đột trong nhóm 

2.4.1 Quan niệm mới về xung đột  

Xung đột là điều không thể tránh khỏi và nó là một phần tất yếu của bất cứ môi 

trường nhóm nào. Xung đột được hiểu là sự bất đồng, sự đối nghịch hay tranh chấp 

giữa hai hay nhiều phía (cá nhân với nhau, cá nhân với nhóm, các nhóm với nhau). 

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, dù xung đột diễn ra ở mức độ nào thì việc công 

nhận nó có tồn tại hay không thuộc về vấn đề nhận thức của mỗi người. có nghĩa là 
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nếu chúng ta không nhìn thấy và không nhận thấy xung đột thì nó không tồn tại và 

ngược lại. Có những xung đột tưởng chừng như cực kì gay gắt nhưng mọi người lại 

không nhận thức đó là xung đột thì sẽ chẳng có xung đột nào cả. Ngược lại, có nhiều 

sự việc đơn giản, nhỏ nhặt nhưng lại trở thành xung đột lớn. 

Vậy xung đột là điều tốt hay xấu? Theo quan điểm truyền thống, xung đột gắn 

với nghĩa tiêu cực, có hại, ảnh hưởng xấu đến các tác nhân khiến họ trở nên bực tức, 

giận dữ, cáu gắt, khó chịu, gây gổ, đụng độ,… Xung đột làm giảm năng lực và tinh 

thần của mỗi cá nhân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tai hại,… Đối với nhóm, xung 

đột làm hủy hoại mỗi quan hệ nhóm, giảm thành tích nhóm và nguy cơ tan rã nhóm. 

Vì vậy, thông thường không ai muốn có xung đột xảy ra, nhiều người e ngại hoặc lo 

sợ, không dám đối mặt với xung đột.Trong các môi trường như gia đình, lớp học, nơi 

làm việc,… người ta đều khuyến khích các giá trị hòa bình, đồng thuận, hòa hợp, nhất 

trí, đồng thời cố gắng loại bỏ xung đột, thậm chí người ta sử dụng hình thức khen 

thưởng nếu như mọi người giữ gìn được sự ổn định, trật tự, không có xung đột xảy ra. 

Mấy thập niên trở lại đây, các nhà quản trị và khoa học nghiên cứu về vấn đề 

này đã phát hiện ra rằng xung đột có tác động tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào bản 

chất của xung đột và cách thức xứ lý xung đột. Một người không có kinh nghiệm hoặc 

chưa từng được đào tạo về kỹ năng giải quyết xung đột thường có xu hướng né tránh 

xung đột hoặc giải quyết xung đột một cách chủ quan. Ngược lại, nếu được hiểu một 

cách thấu đáo và xử lý tốt sẽ mang lại những hiệu quả tích cực . Thậm chí, theo 

Kenwyn Smith và David Berg trong cuốn sách “Paradoxes of Life”, thì xung đột cần 

thiết cho bất cứ loại hình nhóm nào. Những nhà nghiên cứu cho rằng xung đột là 

nguồn nhựa sống mạnh mẽ khuấy động môi trường làm việc nhàm chán, kích thích sự 

sáng tạo, thúc đẩy tư duy đổi mới, cải thiện mỗi cá nhân. Xung đột thực chất là một 

khía cạnh của sự tương tác. Nó giúp củng cố nhóm, tăng cường trao đổi, thảo luận, 

thúc đẩy ý tưởng mới. Nó còn là động lực tích cực giúp nhóm biết phê bình và tự phê 

bình, có khả năng cạnh tranh, sáng tạo và đổi mới. Nếu không có xung đột, sẽ không 

có cạnh tranh, áp lực, không có những thông tin độc đáo. Nếu trong nhóm các thành 

viên quá đồng nhất, luôn có xu hướng nhìn nhận vấn đề giống nhau, đưa ra cùng một 

cách giải quyết như nhau thì nhóm đó sẽ thiếu sự sáng tạo và đổi mới, khó thích nghi 

với điều kiện môi trường thay đổi liên tục. Và không có xung đột nghĩa là mọi người 
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chấp nhận mọi thứ xung quanh, bằng lòng với hiện tại, thậm chí tự mãn với những gì 

đang có khiến họ thấy không cần phải cải thiện, đổi mới dẫn đến tình trạng trì trệ, 

giẫm chân tại chỗ. Vì vậy không nên loại bỏ hoặc triệt tiêu xung đột, tốt hơn hết là cần 

nhận diện xung đột, xác định nguyên nhân và từ đó chủ động kiểm soát, quản lý xung 

đột theo hướng tích cực.  

Như vậy, chúng ta thấy xung đột không phải lúc nào cũng xấu, hay lúc nào 

cũng tốt. Chính xác hơn, nó trở nên xấu hay tốt phụ thuộc vào bản chất của xung đột 

và cách thức giải quyết xung đột.  

 

2.4.2 Nguồn gốc của xung đột 

Các nhà khoa học đã phân chia nhiều loại xung đột khác nhau đến từ nhiều 

nguyên nhân khác nhau. Có thể tổng hợp lại thành hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến 

xung đột là: 

a) Nguyên nhân chủ quan (do sự khác biệt giữa các cá nhân): Nguồn gốc phổ 

biến của mọi xung đột là luôn tồn tại sự khác biệt giữa các cá nhân. Nhóm cho dù là 

một tập hợp những con người có cùng chung mục tiêu, hành động cùng nhau để cùng 

đạt đến thành quả cuối cùng nhưng nhóm bao gồm những cá nhân có sự khác biệt về 

tính cách, sở thích, quan điểm, nền tảng văn hóa-giáo dục, kinh nghiệm, kỹ năng, nghề 

nghiệp, vai trò, quyền lực, điều kiện kinh tế,… là những yếu tố tạo nên xung đột. Sự 

bất đồng quan điểm trong một sự việc rất đơn giản hay một va chạm nhỏ cũng có thể 

bùng nổ thành một cuộc cãi vã không có hồi kết khi không đánh giá chính xác ai đúng 

ai sai. Nhiều người cho rằng xung đột xuất phát từ những nhược điểm của cá nhân hay 

của nhóm. Người ta còn chứng minh một số tính cách không tốt như thói ích kỷ, tính 

hợm hĩnh và sự chuyên quyền, độc đoán, gia trưởng,… thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra 

xung đột rất lớn.  

 Vì vậy sự khác biệt giữa các cá nhân có thể gây ra những rắc rối lớn. Nền tảng 

văn hóa, các giá trị, các quan điểm,… ăn sâu vào máu thịt mỗi con người, là niềm tin 

mãnh liệt, là lý tưởng sống của mỗi người khó có thể phá vỡ hay vứt bỏ để chấp nhận 

niềm tin, lý tưởng của người khác. Vì vậy chúng ta thấy dễ hiểu khi có những điều cực 

kỳ quan trọng đối với người này lại chẳng có nghĩa lý gì đối với người khác. Cái mà 

mình cho là đúng lại thật ngớ ngẩn với người khác. Vì vậy, trong quá trình tương tác 
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nhóm, hiểu lầm, nghi ngờ, chế nhạo, phản bác, …là điều tất yếu xảy ra. Và thực tế cho 

thấy, xung đột bắt nguồn từ sự khác biệt về những giá trị bao giờ cũng khó giải quyết 

nhất. Bởi giá trị là những quan điểm của cá nhân về tầm quan trọng của những yếu tố 

như tự do, công bằng, hạnh phúc, dân chủ, đạo đức, tự trọng, lao động,… Từ những 

quan điểm này có thể thấy biểu hiện hành vi của một cá nhân và sự đóng góp của 

người đó đối với tập thể (xã hội). Ví dụ, đối với anh A, giá trị của cuộc đời là được tự 

do : tự do trong suy nghĩ, trong hành động. Từ đó, anh A luôn tự mình quyết định mọi 

việc, anh A không thích kết hôn, say mê đi khắp đó đây để khám phá cuộc sống. Anh 

B lại có quan niệm khác về giá trị của cuộc sống, anh cho rằng làm việc là niềm vui, là 

sự say mê, là khám phá, là chinh phục, là được đóng góp,…vì vậy hầu hết thời gian 

của anh dành cho công việc, kể cả khi đã về nhà, khi đã đêm khuya, anh vẫn tiêp tục 

làm việc và nghiên cứu. Ngược lại, đối với cậu sinh viên C, học tập và làm việc thật 

nặng nhọc và vất vả, sống thì phải biết hưởng thụ, “trẻ không chơi già hối tiếc”, thế 

nên cậu bỏ bê việc học hành, lười lao động, ham chơi game, thích rủ rê bạn bè nhậu 

nhẹt, chơi bời, lêu lổng.  

Giá trị là một đặc điểm vững chắc và lâu bền nhất của mỗi cá nhân. Nó được 

xem như là nền tảng cơ bản để hình thành nên hệ thống những quan điểm và sở thích 

riêng của từng người, từ đó tạo ra những quyết định và định hướng sống . Cũng nhờ 

đó, chúng ta có thể xác định được điều nào là đúng, là lẽ phải, là hợp đạo lý để chúng 

ta theo đuổi và tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa. Đây là vấn đề cơ bản nhất của việc 

tự nhân thức. Từ việc tìm hiểu sự khác biệt giữa các cá nhân giúp chúng ta thấy được 

nguồn gốc của sự hiểu lầm, bất đồng, mâu thuẫn; từ đó giúp ta nắm được đầu mối để 

giải quyết xung đột một cách triêt để. Hơn nữa, theo quan niệm mới, chúng ta không 

loại bỏ xung đột mà quản lý xung đột bằng cách chấp nhận sự khác biệt, kiểm soát 

cảm xúc để hướng tới mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững. Không nên xem sự 

khác biệt cá nhân tạo ra khoảng cách hay là nguyên nhân không thể hòa hợp mà đó là 

sự bổ sung cần thiết làm cho nhóm trở nên hoàn thiện.  

Đối với người quản lý hay lãnh đạo nhóm trong trường hợp giải quyết mâu 

thuẫn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan cần phải thể hiện sự khôn ngoan và tầm hiểu 

biết bằng cách đẩy mạnh văn hóa chung của nhóm, tìm kiếm những giá trị mà các bên 

có thể hiểu và chia sẻ, nhấn mạnh những lợi ích có được từ sự khác biệt, đa dạng và có 
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thể vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp, những phần thưởng xứng đáng nếu các bên hóa 

giải được xung đột.  

b) Nguyên nhân khách quan (nguyên nhân đến từ tổ chức, môi trường xung 

quanh): Có nhiều nhân tố đến từ môi trường tác động mối quan hệ và kết quả làm việc 

của nhóm gây ra xung đột trong nhóm. Có thể kể ra những nhân tố phổ biến nhất sau 

đây: 

- Các nguồn lực bị giới hạn: Trong điều kiện khan hiếm về nguồn lực như tiền 

bạc, thời gian, không gian, trang thiết bị, quyền lực, vị trí xã hội, … nên tranh chấp 

xảy ra nhằm giành ưu thế cho riêng mình hoặc cho nhóm của mình.những cuộc giằng 

co, tranh giành nguồn lực dễ khiến các bên rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng, bất 

mãn. Xu hướng của mỗi cá nhân thường là suy giảm niềm tin, gia tăng sự ích kỷ, giảm 

hợp tác với các thành viên khác. Những xung đột kiểu này đôi khi khiến sự việc trở 

nên rối rắm, trì trệ khi giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu công việc và những đòi hỏi 

về nguồn lực không được đáp ứng. 

- Đặc điểm của nhóm: Mỗi nhóm có những đặc trưng riêng về mục tiêu, quy 

mô, nguyên tắc, chuẩn mực, thông tin, mức độ rõ ràng, mức độ phụ thuộc, hệ thống 

khen thưởng, phong cách lãnh đạo,…Và bất cứ đặc trưng nào cũng có thể là mầm 

mống của xung đột khi nó không làm thỏa mãn nhu cầu của các cá nhân hoặc đối 

nghịch với giá trị của các cá nhân trong nhóm. Theo các nhà nghiên cứu, những yếu tố 

sau có khả năng gây ra xung đột nhiều nhất:  

+ Quy mô nhóm: càng lớn càng dễ tạo ra sự chia rẽ, bất đồng, bè phái thành 

các nhóm nhỏ, khó đạt được thống nhất. 

+ Tuổi tác: tuổi đời các thành viên càng trẻ xung đột càng dễ xảy ra khi cái tôi 

của mỗi người còn quá lớn, họ chưa học được cách lắng nghe, thương lượng hay đàm 

phán. 

+ Chuyên môn: Hoạt động chuyên môn hóa càng cao càng dễ xảy ra những 

tranh luận 

+ Phong cách lãnh đạo: quá nghiệm ngặt và có kiểm soát chặt chẽ hành vi của 

người khác. 

+ Hệ thống khen thưởng chưa toàn diện, thiếu công bằng. 
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+ Vị trí xã hội: có người là giám đốc, là doanh nhân thành đạt, có người là công 

nhân, là người bán hàng… dẫn đến sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động. 

- Thiếu hụt thông tin: Những xung đột đến từ sự thiếu hụt thông tin hoặc thông 

tin không chính xác cũng rất phổ biến trong nhóm. Trên thực tế, thông tin trao đổi 

không đầy đủ, thông điệp truyền tải bị hiểu sai,… gây cản trở cho quá trình thực hiện 

nhiệm vụ và làm giảm hiệu quả của sự hợp tác dẫn đến xung đột giữa các bên liên 

quan. Chẳng hạn một thông điệp quan trọng không được truyền đúng chỗ, chỉ thị của 

cấp trên bị hiểu sai lệch, người truyền tin không nắm rõ vấn đề và không giải thích rõ 

ràng, … Để giải quyết được vấn đề này, cần phải làm sáng tỏ, rõ ràng các thông điệp; 

bổ sung những thông tin cần thiết, giải thích nguồn dữ liệu bị hiểu sai. Đây là loại 

xung đột dễ giải quyết hơn vì nó ít liên quan đến cảm xúc cá nhân. 

 

2.4.3  Các biện pháp giải quyết xung đột 

Các chuyên gia đã đưa ra năm biện pháp giải quyết xung đột phổ biến và mô tả 

bằng năm biểu tượng con vật sau: 

- Rùa (Rút lui): Khi gặp xung đột, Rùa thường rút lui nhằm tránh sự đối đầu, 

va chạm. Họ tránh xa những tình huống tiềm ẩn xung đột. Nếu xung đột xảy ra, họ né 

tránh, rút lui hoặc phó mặc cho đối phương định đoạt, chấp nhận mọi kết quả, kể cả 

việc từ bỏ mục đích để được yên ổn. Biện pháp này nên áp dụng khi vấn đề không 

quan trọng, hậu quả giải quyết vấn đề lớn hơn lợi ích đem lại (ví dụ mất thời gian giải 

quyết một việc nhỏ không cần thiết). 

- Cá mập (Áp đảo): Kiểu này thường dùng cách trấn áp, đè bẹp, phủ đầu, thậm 

chí đe doạ người khác nhằm buộc họ phải tuân thủ theo biện pháp của anh ta. Đối với 

kiểu người này, giải quyết vấn đề quan trọng hơn giữ gìn mối quan hệ các bên. Vì vậy 

đây được coi là cuộc canh tranh một mất một còn. Cách thức này thường được các nhà 

quản lý sử dụng nhiều nhất khi họ biết rằng họ có khả năng áp đặt mệnh lệnh của 

mình đối với người khác. Như vậy, lựa chọn biện pháp này có hiệu quả khi vấn đề cần 

được giải quyết nhanh chóng, người áp đặt hoàn toàn tin tưởng vào quyết định đúng 

đắn của mình.  

- Gấu bông (Xoa dịu): Thích sự nhẹ nhàng tình cảm nên mẫu người này coi 

trọng việc gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp hơn là đạt được mục đích hay quyền lợi. Vì vậy 

72



 39 

người thường chấp nhận thiệt thòi để làm hài lòng người khác, giữ hòa khí đôi bên. 

Áp dụng biện pháp này khi mong muốn mang lại sự hài lòng cho người khác và để 

được người khác yêu thương, quý mến mình đồng thời nhận thấy vấn đề quan trọng 

với người khác hơn với bản thân mình. Gấu Bông khác với Rùa: Rùa thờ ơ không 

quan tâm đến vấn đề hay người khác, Gấu Bông xuất phát từ sự quan tâm đến đối 

phương. 

- Chồn (Thỏa hiệp): Trong những tình huống khá quan trọng, thời gian giới 

hạn nhưng cả hai bên đều muốn đạt được mục tiêu và duy trì mối quan hệ thì biện 

pháp thỏa hiệp là phù hợp. Người sử dụng biện pháp này phải chấp nhận hy sinh một 

phần quyền lợi và vận động đối phương cùng hành động như mình, nếu không hậu 

quả sẽ nghiệm trọng hơn sự nhượng bộ của đôi bên. Ví dụ Ban lãnh đạo Công ty và 

Công đoàn sử dụng biện pháp thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán, thương lượng, mỗi 

bên cần từ bỏ một phần lợi ích riêng để đạt được thỏa thuận trong Hợp đồng lao động. 

- Chim Cú (Hợp tác): Giải quyết xung đột bằng cách cố gắng để làm thỏa mãn 

các bên liên quan. Mẫu người này coi trọng cả mục đích và quan hệ. Vì vậy, anh ta 

tìm kiếm những giải pháp làm giảm căng thẳng các bên, có thể là những cuộc gặp mặt 

có sự tham gia của các bên và/hoặc của bên thứ ba nhằm bàn luận một cách công khai, 

thẳng thắn, thiện chí cho đến khi đạt được quyết định chung. Đối với những xung đột 

xuất phát từ sự hiểu lầm hay rào cản ngôn ngữ, đặc trưng riêng biệt của nhóm thì biện 

pháp này đem lại hiệu quả cao. Những xung đột quan trọng nhưng không khẩn cấp về 

mặt thời gian cũng nên áp dụng biện pháp này vì các bên liên quan có nhiều thời gian 

để ngồi lại với nhau, tập hợp và làm rõ các quan điểm, các nguồn thông tin nhằm đưa 

ra cách giải quyết tối ưu.  

 Với cách giải quyết Hợp tác (Chim Cú), các chuyên gia khuyên rằng mỗi bên 

cần phải tuân thủ các bước sau đây để quá trình hợp tác hiệu quả và nhanh chóng, đạt 

được các mục tiêu và mối quan hệ lâu dài: 

• Bước 1: Phân tích : Xác định nội dung xung đột càng cụ thể càng tốt, không 

dãn nhãn, không tố cáo.  

• Bước 2: Trao đổi: Lắng nghe, đánh giá ý kiến của nhau  

• Bước 3: Hiểu hoàn cảnh: Cố gắng hiểu hoàn cảnh của bên kia, đặt vị trí mình là 

họ  
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• Bước 4: Thỏa thuận: Tìm ra giải pháp khôn ngoan. Uyển chuyển và sẵn sàng 

hợp tác. 

 

2.5  Tăng cường động lực làm việc nhóm 

2.5.1 Một số vấn đề chung về động lực làm việc 

Rất nhiều thanh niên ngày nay mong muốn sớm đạt những thành quả trong học 

tập cũng như công việc nhưng lại cảm thấy thiếu động lực để hành động một cách 

mạnh mẽ và quả quyết. Vì vậy họ thường tự hỏi: “Làm thế nào để hăng say học tập/ 

làm việc?”, “làm gì để thúc đẩy được chính mình và những người cùng nhóm đóng 

góp hết mình cho mục tiêu chung?”. Đây cũng là những trăn trở hàng thế kỷ nay của 

các nhà quản lý khi họ muốn tăng cường động lực làm việc cho người lao động. Để 

hiểu được vấn đề này, ngoài sự nhạy bén còn cần phải đi sâu tìm hiểu thực chất động 

lực của con người bắt nguồn từ đâu? Mỗi người có một điều kiện khác nhau, những 

giá trị khác nhau tạo ra những mối quan tâm, sở thích và nhu cầu khác nhau. Chúng ta 

có thể nhận thấy động lực mạnh mẽ xuất hiện khi con người có nhu cầu cấp thiết, 

mãnh liệt về một thứ gì đó. Chính những nhu cầu cấp bách thôi thúc con người phải 

hành động nhanh chóng để thỏa mãn nhu cầu. Ví dụ anh A có nhu cầu lớn về tiền bạc 

nên anh ta tìm mọi cách để có thật nhiều tiền, anh B có mong muốn thầm kín nhưng 

mãnh liệt là được thăng chức nên …   

Theo các nhà nghiên cứu, mỗi thế hệ có một có một giá trị cốt lõi riêng, vì vậy 

họ thể hiện những phong cách, sở thích và nhu cầu riêng. Để đánh giá về hệ thống 

động lực một cách đầy đủ thì cần phải nhận thức được sự giống và khác nhau về giá 

trị của từng thời kì. Chẳng hạn, ở Mỹ, những người vốn là cựu chiến binh sinh năm 

1922-1945 tin vào sự làm việc chăm chỉ, sự cống hiến, sự hy sinh và tôn thờ quyền 

lực. Thế hệ những người sinh năm 1946-1964 có đặc điểm nổi bật là tính lạc quan, 

tinh thần đồng đội, lối sống lành mạnh và thỏa mãn bản thân. Những con người này 

sẵn sàng “làm thêm tý nữa” để hoàn thành công việc và vì sự yêu thích công việc. Thế 

hệ những người sinh năm 1965-1976 thân mật, vui vẻ, tự lập, biết cân bằng giữa công 

việc và cuộc sống, nắm bắt được tầm quan trọng của tính đa dạng. Tuy nhiên họ tỏ ra 

bi quan và hoài nghi hơn các thế hệ khác khi quan niệm rằng: “công việc chỉ là công 

việc”. Dòng người đông đảo ra đời vào những năm 1977-1997 lại đề cao những vấn 
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đề như : một lãnh đạo công bằng, niềm tin vào công ty, nơi làm việc an toàn, công 

việc có ý nghĩa, cơ hội đào tạo và học tập, hệ thống lương bổng, tiền thưởng hợp lý, 

sự phản hổi-góp ý có tính xây dựng, thời gian linh hoạt. Hiểu được các giá trị khác 

nhau giữa các thế hệ là bước quan trọng để tạo ra môi trường làm việc có động lực cao.  

Chúng ta nhận thấy trong xã hội tại sao có những người luôn luôn hành động 

để đạt được một vị trí cao trong xã hội, có người xoay xở bằng nhiều cách khác nhau 

để thu về thật nhiều tiền của, có người bằng mọi giá phải trở thành người “số 1”, có 

bạn sinh viên nỗ lực hết mình để ra trường được bằng giỏi, có bạn luôn tranh thủ thời 

gian để chơi games, có những người lại chỉ thích ăn và ngủ,…Các nhà nghiên cứu về 

động lực đã cố gắng giải thích mối quan hệ giữa nguyên nhân tạo ra hành vi và kết 

quả. Bởi vì mỗi người có động lực khác nhau thôi thúc họ hành động theo những 

hướng khác nhau. Vậy đông lực là gì? Động lực chỉ sức mạnh tác động lên một 

người hoặc sức mạnh nảy sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đẩy người đó hành 

động hướng tới một mục tiêu nhất định. Trong cuộc sống thường ngày, người có 

động lực làm một việc gì đó có biểu hiện thực sự muốn tham gia vào hoạt động, định 

hướng theo đuổi và quyết tâm thực hiện hoạt động. Một nhân viên có động lực làm 

việc cao là một người năng động, chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công 

việc của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra . 

 Động lực là sức mạnh tác động bên trong hay từ bên ngoài mỗi cá nhân làm 

khởi phát và dẫn dắt hành vi của cá nhân đó. Như vậy có 2 nhóm nhân tố tạo nên động 

lực: nhân tố (sức mạnh) bên trong và bên ngoài. 

- Nhân tố bên ngoài: như đặc điểm nhóm, cơ cấu nhóm, mục tiêu nhóm, vă hóa 

nhóm, quan hệ nhóm, nguồn lực nhóm, các nguyên tắc nhóm, cơ chế nhóm, yêu cầu 

về năng lực,… 

- Nhân tố bên trong: Tập trung vào các nhân tố bên trong con người như thái 

độ, quan điểm, tính cách, nhu cầu cá nhân, tự nhận thức, năng lực, kỹ năng, kinh 

nghiệm,… 

Những nhân tố bên ngoài và bên trong thúc đẩy, chỉ dẫn, điều khiển, duy trì và 

ngăn chặn hành vi của mỗi cá nhân. Chẳng hạn áp lực nhóm hay sự khích lệ từ nhóm 

tạo nên động lực làm việc cho mỗi người. Hay chính những mong muốn được khẳng 

định bản thân, được đóng góp, được cống hiến là những động lực từ bên trong mỗi cá 
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nhân thôi thúc họ làm việc. Mỗi lại động lực lại tạo nên những hành vi khác nhau 

nhằm đạt đến một kết quả nào đó. Những hành vi và kết quả đó thực chất có mối quan 

hệ chặt chẽ với nhu cầu. Bởi vì mọi hành vi đều tạo nên những kết quả nhất định, và 

những kết quả đó cũng đều nhằm thỏa mãn một nhu cầu nào đó . Chúng ta hãy xem 

quá trình hình thành động lực được thể hiện bằng mô hình sau: 

 

 

 

 

  

Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng: có một điểm chung là tất cả mọi người cho 

dù quốc tích hay nền tảng văn hóa khác nhau thì đều bị thôi thúc hành động nhằm thỏa 

mãn những nhu cầu của cá nhân. Như vậy động cơ hay động lực xuất phát từ việc nhu 

cầu không được thỏa mãn. Nhu cầu được hiểu là cảm giác thiếu hụt (hay không có) về 

vật chất hay tinh thần tại một thời điểm nhất định của con người. Khi có nhu cầu, con 

người sẽ khởi phát những phản ứng hành vi nhằm tìm cách thỏa mãn nhu cầu của 

mình. Các nhà lý luận giải thích về quá trình hình thành động cơ rằng khi nhu cầu 

không được thỏa mãn dẫn đến sự căng thẳng, sự căng thẳng thường kích thích những 

động cơ bên trong của mỗi cá nhân làm khởi phát hành vi tìm kiếm mục tiêu nhằm 

thỏa mãn nhu cầu và khi đạt được tất sẽ giảm căng thẳng.  

Quan sát trong đời sống thực tế, mỗi con người đều bị cuốn hút vào một số 

mục đích (mục tiêu ) nào đó. Mục đích (mục tiêu) lại có cội nguồn sâu xa từ nhu cầu 

bên trong của mỗi người. Vì vậy, để tạo được động lực cho mình hay cho người khác, 

cần phải nắm bắt được nhu cầu của từng cá nhân. Trong lịch sử, vấn đề này đã xuất 

hiện từ năm 1789 nhưng cho tới ngày nay dường như nó vẫn còn là vấn đề chưa có lời 

giải đáp một cách thỏa đáng. Có nhiều học thuyết về tạo động lực ra đời, tuy nhiên 

một trong những học thuyết được công nhận rộng rãi nhất là Thuyết phân cấp nhu cầu 

của Abraham Maslow.  

Thuyết phân cấp nhu cầu của A. Maslow được biểu thị bằng hình vẽ dưới đây: 
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Học thuyết Maslow cho rằng trong mỗi người đều tồn tại một hệ thống nhu cầu 

năm cấp bậc, từ cấp bậc thấp nhất là nhu cầu sinh lý đến cấp bậc cao nhất là nhu cầu 

tự hoàn thiện. Năm nhu cầu được biểu đạt cụ thể như sau: 

1. Nhu cầu sinh lý: gồm ăn, uống, ngủ, mặc, chỗ ở, đi lạ i và các nhu cầu thể 

xác khác. 

2. Nhu cầu an toàn: nhu cầu an ninh cuộc sống và được bảo vệ khỏi những 

nguy hại hay các mối đe dọa về thể chất và tinh thần. 

3. Nhu cầu xã hội bao gồm tình yêu thương, tình bạn, sự hòa nhập, giao tiếp 

và xây dựng các mối quan hệ xã hội. 

4. Nhu cầu về danh dự: Lòng tự trọng, tự tôn và được người khác tôn trọng 

5. Nhu cầu tự hoàn thiện mình: mong muốn và nỗ lực phát huy hết khả năng, 

tiềm năng để được tiến bộ, được công nhận, được khẳng định bản thân, được cống 

hiến, được thành đạt và tự chủ. 

Con người trước hết tìm cách thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất như nhu cầu sinh 

lý, an toàn. Khi một nhu cầu được thỏa mãn thì sẽ ngừng thúc đẩy những hành vi tìm 

kiêmđối với nhu cầu đó. Khi những nhu cầu cơ bản được thỏa mãn thì nhu cầu khác 

cao hơn lại nảy sinh và lại bắt đầu điều khiển những mẫu hành vi mới của con người. 

Nhu cầu nào mạnh mẽ nhất sẽ chế ngự những nhu cầu khác. Vì vậy nhu cầu nào mãnh 

liệ t nhất sẽ khiến con người có nhiều động lực nhất để thúc đẩy hành vi đồng thời đối 

với những nhu cầu khác sẽ giảm hoặc mất hoàn toàn động lực. Mặc dù không có nhu 

cầu nào có thể thỏa mãn một cách triệt để nhưng về căn bản nhu cầu đã được thỏa 

Nhu cầu tự khẳng định 

Nhu cầu được tôn trọng 

Nhu cầu xã hội 

Nhu cầu an toàn 

Nhu cầu sinh lý 
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mãn thì không còn tạo ra động lực nữa. Vì vậy, để tăng cường động lực cho chính 

mình cũng như cho người khác, cần phải tìm hiểu nhu cầu thực sự của mình (người 

đó) là gì và/hoặc định hướng cho mình (cho họ) theo đuổi những nhu cầu phù hợp, 

lành mạnh và phát triển đồng thời hạn chế những nhu cầu tiêu cực. 

Lý thuyết này đặc biệt được các nhà quản lý quan tâm và áp dụng trong việc 

điều chỉnh, giải quyết sự thiếu hụt về nhu cầu của người lao động.  

 

2.5.2 Một số cách thức tạo động lực phổ biến. 

 Ở Việ t nam, vấn đề động lực và tạo động lực đối với một cá nhân cũng như các 

nhà quản lý, lãnh đạo còn chưa được hiểu biết và quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, 

khả năng và tiềm lực của mỗi cá nhân và tập thể chưa được khám phá và phát huy một 

cách tối ưu khiến hiệu quả công việc còn thấp. Những nghiên cứu về động lực cho 

phép chúng ta rút ra một số cách thức để tạo động lực trong lao động như sau: 

+ Tìm hiểu, nhận biết nhu cầu của mỗi người 

+ Tạo ra các hoạt động cho con người nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó 

+ Nếu nhu cầu chưa cao, cần kích cầu. Nếu trình độ tư duy và hành động còn 

thấp, cần nâng cao trình độ. 

  + Mỗi hoạt động phải có cơ chế ràng buộc rõ ràng về mức độ tham gia đóng 

góp và hưởng thụ. Ràng buộc càng chặt chẽ, có ý nghĩa thiết thực và thông minh càng 

tăng cường động lực mạnh mẽ.  

Con người có một đặc điểm là chỉ làm việc hoặc tham gia vào một hoạt động nào đó 

mà họ cảm thấy và tin tưởng rằng công việc (hoạt động) đó sẽ đem lại những lợi ích 

nhất định cho mình. Lợi ích càng lớn thì mức độ thỏa mãn càng cao, càng kích thích 

lòng say mê sáng tạo, hăng hái hoạt động. Như vậy, đối với một nhóm làm việc, để 

tạo động lực cho các thành viên nhóm tích cực tham gia hoạt động nhằm gặt hái được 

những thành quả lớn hơn, nhóm cần phải đưa ra những cơ chế, chính sách mang lại lợ i 

ích cho mỗi cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của họ. Dưới đây là những 

nhu cầu được người lao động lựa chọn nhiều nhất : 

+ Được trả lương bổng cao 
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+ Được ghi nhận công lao và sự đóng góp 

+ Có nhiều cơ hội phát triển bản thân 

+ Được làm công việc thú vị, có ý nghĩa 

+ Được nâng cao trình độ và năng lực 

+ Được làm việc trong bầu không khí lành mạnh, tích cực, thân thiện, chia sẻ 

+ Được tham gia quyết định 

+ Được đảm bảo môi trường lao động thuận lợi, không nguy hiểm và độc hại 

Nếu đảm bảo đáp ứng được những nhu cầu, nguyện vọng tối thiểu của người lao động, 

chắc chắn chúng ta sẽ có những con người làm việc chăm chỉ, hăng hái, tích cực, sáng 

tạo, và gắn bó lâu dài với tập thể.   
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CHƯƠNG 3: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NHÓM 

3.1  Những vấn đề chung về lãnh đạo 

3.1.1 Khái niệm  

Khi tham gia một nhóm nào đó, chúng ta đều nhận thấy có sự tồn tại của một 

người có quyền lực hơn những người khác. Khi người này nói, những người khác trật 

tự lắng nghe; khi người này đề xướng, những người khác ủng hộ; khi người này phân 

công nhiệm vụ, những người khác tuân thủ,… Đó là sự ảnh hưởng đặc biệt của một 

người tới những định hướng và hành vi của người khác, khiến họ chấp nhận và làm 

theo hướng dẫn, chỉ đạo của anh ta. Người này thường được suy tôn là lãnh đạo, chỉ 

huy, người dẫn dắt, người phụ trách. Ở đây, chúng ta gọi là người lãnh đạo vì tính phổ 

biến của nó (nó được dùng trong hầu hết mọi tình huống đời thường cũng như công 

việc, trong các nhóm nhỏ hay nhóm lớn) và ý nghĩa đặc biệt của nó. Người lãnh đạo là 

người có khả năng tập hợp các cá nhân lại với nhau, kết nối họ và thúc đẩy hợp tác 

cùng nhau. Người lãnh đạo không nhất thiết phải sử dụng đến quyền lực hay chức vụ 

để yêu cầu hay ra lệnh cho người khác làm việc bởi vì điều đó khiến người khác thực 

hiện theo một cách miễn cưỡng, không tự nguyện, không thoải mái, không hào hứng 

nên hiệu quả công việc giảm sút đáng kể và mối quan hệ trong nhóm cũng không mấy 

tốt đẹp. 

Trong thế giới hiện đại, người ta khám phá ra rằng người lãnh đạo giống như 

một chất xúc tác mạnh mẽ, như một kẻ châm ngòi, như một ngọn lửa làm bùng cháy 

cả đám lá khô. Sự so sánh như vậy cho thấy tầm quan trọng và sức mạnh của người 

lãnh đạo là ở chỗ họ có khả năng khơi mào, lôi kéo, liên kết, thúc đẩy,… khiến cho 

một nhóm hoạt động nhiệt tình, gắn kết, mạnh mẽ, nổi bật và mang lại nhiều ý nghĩa 

hơn. Phát biểu một cách ngắn gọn và chính xác hơn, lãnh đạo là một quá trình gây ảnh 

hưởng đến các hoạt động của một cá nhân hay một nhóm nhằm đạt được mục đích 

trong tình huống nhất định. 

Vậy khả năng lãnh đạo là do bẩm sinh hay nhờ sự rèn luyện? Từ những quan 

sát hành vi của người lãnh đạo, chúng ta có thể khẳng định rằng bất kì ai trong số 

chúng ta cũng đã từng hoặc sẽ là một người lãnh đạo khi thể hiện vai trò của một 

người gây ảnh hưởng hoặc tác động mạnh mẽ đến người khác khiến họ nghe và hành 

động theo chỉ dẫn của mình. Như vậy, làm lãnh đạo không phải là quá khó đến nỗi chỉ 
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có một số người mới có thể đảm đương được, cái khó nhất là ở chỗ người lãnh đạo có 

đủ những kỹ năng cần thiết, khả năng và tâm nhìn để dẫn dắt nhóm của mình đạt được 

thành công trong tương lai khi phải đối mặt với thách thức của thế kỉ: những thay đổi 

nhanh đến chóng mặt, những kỹ năng ngày càng tinh xảo, sự toàn cầu hóa mạnh mẽ. 

Với đòi hỏi ngày càng nhiều về số lượng và cao về chất lượng đối với nhà lãnh đạo, 

các khóa huấn luyện đào tạo kỹ năng lãnh đạo đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. 

Đây được coi như một nghề mới đòi hỏi sự dày công học tập và rèn luyện.  

 

3.1.2 Những tố chất cần thiế t của một người lãnh đạo 

Người lãnh đạo cần có các đặc điểm cá nhận sau đây: 

- Khát vọng và nghị lực 

- Có khả năng gây ảnh hưởng đối với người khác 

- Nhạy cảm: nhận biết về bản thân và những gì đang/sẽ diễn ra 

- Chính trực: để tạo sự tin cậy  

- Tự tin: Tin vào chính mình mới làm cho người khác tin tưởng mình được.  

- Thông minh: chỉ cần ở mức khá  

- Hiểu biết rộng về chuyên môn: mức vừa phải 

 

3.1.3 Vai trò của người lãnh đạo 

- Là người khởi xướng  

- Người làm gương  

- Người biết thương thảo  

- Người biết lắng nghe  

- Giữ vai trò người huấn luyện  

- Là một thành viên của nhóm. 

 

3.2  Một số kỹ năng cần thiế t của người lãnh đạo nhóm 

3.2.1 Kỹ năng lập kế hoạch  

Bạn đã có những ý tưởng tuyệt vời, những mục tiêu lớn lao, những lời khuyên 

xác đáng, những phân tích căn bản đều đã nằm trong đầu bạn, bạn đang rất tự tin và 

sẵn sàng khởi động bắt tay vào cuộc. Nhưng bạn hãy tạm dừng lại đã, bây giờ là lúc 
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bạn phải thực hiện một công việc hết sức quan trọng : viết ra một bản kế hoạch rõ ràng 

và mạch lạc. Kế hoạch là một tài liệu súc tích về những việc bạn phải làm và cách mà 

bạn định làm. Francis Bacon đã nói: “Viết lách giúp người ta làm chính xác”. Đặt bút 

viết ra một bản kế hoạch sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sát hơn vào công việc, đánh giá 

chính xác hơn mục tiêu bạn đang nhắm tới và vạch ra con đường đi đúng đắn nhất cho 

cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Trong mọi vấn đề chúng ta đều cần tìm kiếm cách 

thức thực hiện. Ví dụ trong lĩnh vực thể thao, các huấn luyện viên bao giờ cũng vẽ sơ 

đồ và hoạch định chiến thuật để đánh bại đối phương. Trong lĩnh vực kinh doanh, bản 

kế hoạch kinh doanh giống như người dẫn đường chỉ lối giúp cho công ty đạt được 

thành quả ở mức tối đa. Trong việc viết lách, chẳng hạn viết một bài văn, bài báo, bài 

thuyết trình,… trước hết cần phải lập dàn ý, tạo bố cục hợp lý, cân đối cho cả bài viết, 

nếu không sẽ dẫn đến tình trạng lộn xộn, lung tung, “rối như tơ vò”. Khả năng làm 

chủ kỹ năng lập kế hoạch và hoàn thành công việc theo kế hoạch cho phép bạn đạt 

được nhiều thứ hơn người khác. Một kế hoạch tốt đặt nền móng tốt cho bất kỳ một 

công việc nào hay một dự án nào cho tương lai.  

a) Các yếu tố cần thiế t để lập kế hoạch  

Có những người thích thú với việc lập kế hoạch tổng thể, dài hạn nhưng nhiều 

người lại hài lòng với những kế hoạch nhỏ diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Tốt hơn hết 

là bạn nên lập kế hoạch cho cuộc đời mình với một danh sách những mục tiêu và dự 

án dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Bạn hãy lên kế hoạch trước cho từng ngày, tuần, 

tháng. Chẳng hạn để chuẩn bị cho ngày mai thì tối nay bạn đã phải lên kế hoạch các 

công việc phải làm, chuẩn bị cho tuần tới thì bạn nên lập kế hoạch vào ngày chủ nhật 

tuần này,… Kế hoạch tháng, năm hay những kế hoạch dài hạn thì bạn lập càng sớm 

càng tốt, tất nhiên là phải thường xuyên cập nhập cho phù hợp với điều kiện mới. Bạn 

sẽ đạt được những mục tiêu lớn lao của mình nếu bạn chuyển hóa nó thành một dự án 

“đa tác vụ” với những hoạch định cụ thể cho từng bước đi. Ngay cả việc dọn dẹp nhà 

cửa cũng là một công việc “đa tác vụ” đòi hỏi bạn phải sắp xếp, bố trí việc nào làm 

trước, việc nào làm sau sao cho kết quả đạt được là nhanh nhất, khả quan nhất (Ví dụ: 

sắp xếp lại đồ đạc, vứt bỏ những thứ không cần thiết, lau chùi đồ đạc, quét nhà, lau 

sàn nhà,…). Bạn hãy cố gắng cụ thể hóa trên giấy bất kỳ việc gì bạn cần phải làm, liệt 
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kê từng đầu mục công việc, từng bước tiến hành trong cả quá trình. Để có một kế 

hoạch hoàn hảo nhất, bạn hãy sử dụng 5 yếu tố W dưới đây để hoạch định những công 

việc hiện tại cũng như tương lai của bạn : 

- Why (Tại sao?): Tại sao cần làm việc này? Chúng ta cần hiểu mục đích của 

từng nhiệm vụ hay công việc là gì để có động lực thực hiện. 

- What (Làm gì?): Cần phải làm gì để đạt được mục tiêu? Chúng ta phải xem 

xét, cân nhắc, lựa chọn cách thức thực hiện hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu đã đề 

ra. 

- Who (Ai?) : Ai sẽ là người thực hiện những công việc này? Ai là người chịu 

trách nhiệm? Có ai khác liên quan đến những công việc này không? Mình có thể tìm 

nguồn hỗ trợ từ người khác không?  

- When (Khi nào?): Mọi công việc đều phải có giới hạn về thời gian, chúng ta 

cần phải lên lịch trình cho nó khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc, trong khoảng bao lâu 

công việc sẽ hoàn thành? 

- Where (Ở đâu?): Công việc được thực hiện ở đâu? Hoặc chúng ta có thể tìm 

nguồn hỗ trợ ở đâu?  

Đó là 5 câu hỏi bắt đầu bằng 5 chữ cái W trong tiếng anh giúp bạn trả lời 

những vấn đề cơ bản của một kế hoạch hoàn chỉnh.  

b) Mô hình bản kế hoạch  

Một bản kế hoạch thường được kẻ bảng, chia cột để đảm bảo sự rõ ràng, súc 

tích, dễ hiểu, dễ theo dõi. Bạn có thể tiến hành việc lập kế hoạch theo những mô tả 

sau: Bạn viết ngày, tuần, tháng theo hàng ngang ngay trên đầu trang giấy. Nếu đây là 

một kế hoạch kéo dài 12 tháng, bạn hãy viết ra từng tháng một bắt đầu từ thời điểm 

lập kế hoạch. Dọc theo cột bên trái, bạn hãy liệt kê tất cả những công việc cần phải 

thực hiện theo trình tự hợp lý (ví dụ trình tự theo thời gian, trình tự theo mức độ ưu 

tiên). Bạn phải cân nhắc và suy tính xem khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi 

công việc là bao nhiêu, từ ngày nào đến ngày nào và lần lượt ghi vào các ô tương ứng 

trong bản kế hoạch.  
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Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mô hình đơn giản hơn cho kế hoạch một năm, 12 

tháng. Bạn chỉ cần một trang giấy kẻ làm 12 ô, mỗi ô ghi một tháng với những thông 

tin liên quan đến mục tiêu bạn muốn thực hiện trong thời gian đó. Đây là kế hoạch 

trung hạn sẽ là những bước tiến để bạn thực hiện kế hoạch dài hạn. Kế hoạch dài hạn, 

5 năm hay 10 năm trở lên dành cho những ý tưởng, những ước mơ, hoài bão, khát 

vọng của bạn. Và để đạt được những kế hoạch dài hạn đó, bạn hãy tiến hành từng kế 

hoạch nhỏ. Thành công sau mỗi kế hoạch sẽ giúp bạn có những bước tiến dài trong 

cuộc đời và sự nghiệp. 

Đối với kế hoạch ngày hay tuần bạn cũng có thể thực hiện theo cách trên. Hoặc 

đơn giản hơn, bạn hãy sắp xếp danh mục các công việc theo thứ tự ưu tiên. Lúc này, 

kế hoạch trở thành một danh sách tất cả các công việc mà bạn phải thực hiện từ đầu 

đến cuối. Vậy thì, khi bạn có ý tưởng về một loạt các công việc trong ngày, bạn hãy 

sắp xếp theo thứ tự quan trọng nhất, bắt đầu từ công việc số 1 rồi đến những công việc 

kém quan trọng hơn. Sự ràng buộc về thời gian đối với những công việc cốt lõi trong 

từng bước đi của kế hoạch buộc bạn phải xem xét cẩn thận và đôi khi phải điều chỉnh 

toàn bộ kế hoạch chung khi cần thiết. Có thể bạn sẽ hơi tiếc một chút khi không làm 

được hết mọi việc đúng như kế hoạch đề ra nhưng bạn sẽ hài lòng khi thấy nhiệm vụ 

cốt lõi của mình đạt được kết quả khả quan.   

Mô hình một bản kế hoạch quý/tháng/tuần: 

TT Nội dung 
công việc 

Phương hướng thực 
hiện 

Bắt đầu Kết thúc Kết quả thực 
tế 

Ghi chú 

       
       
       
       

Mô hình một bản kế hoạch năm:  

Tháng 1 

 

 

Tháng 2 Tháng 3 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 
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Tháng 7 

 

 

Tháng 8 Tháng 9 

Tháng 10 

 

 

Tháng 11 Tháng 12 

Ví dụ kế hoạch ngày thứ 7 của một doanh nhân: 

Thứ 7 

- 6h: Ghi chép 

- 8h30: Nguyệt san Golf Monthly phỏng vấn về tình hình môn thể thao Golf 

- 11h: ITV News phỏng vấn về hình ảnh trước công chúng của gia đình hoàng 
gia 

- 11h30: Lái xe tới Salisbury dùng bữa trưa tại nhà Edward Heath. 

- 16h30: Họp lãnh đạo tại văn phòng London về các hoạt động của công ty tại 
Mỹ. 

- 19h: Đáp máy bay đi New York 

- 20h: Thưởng thức pizza với vợ tại bờ Đông Manhattan. 

 

3.2.1 Kỹ năng tổ chức công việc  

a) Xác định quy trình, khối lượ ng công việc và phân công lao động 

- Xác định quy trình: Quy trình là một chuỗi các hoạt động đều đặn hay liên tục 

được thực hiện theo một trình tự nhất định nhằm đạt được hiệu quả công việc. Hay nói 

một cách đơn giản, quy trình là trình tự các bước cần phải thực hiện lần lượt nhằm giải 

quyết công việc một cách hiệu quả. Ví dụ khi bạn muốn thưởng thức một quả táo, quy 

trình các bước cần phải làm là: rửa sạch táo, lấy dao gọt vỏ, bổ quả, cắt bỏ túi chứa hạt, 

ăn từng miếng. Giữa các hoạt động này có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và việc 
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thực hiện cần phải tuân theo trình tự nhất định. Tất nhiên chúng ta có thể bỏ qua một 

bước nào đó, hoặc trộn lẫn giữa các bước với nhau, tuy nhiên lúc đó sẽ không còn ý 

nghĩa của việc thưởng thức trái táo nữa. Tương tự như vậy, đối với bất cứ mục tiêu 

nào của nhóm, người lãnh đạo nhóm phải biết xác định quy trình công việc để làm cơ 

sở tiến hành công việc và kiểm soát các hoạt động trong nhóm. Ví dụ hãng xe A lập 

kế hoạch sản xuất một loại xe khách mới. Đây là một dự án lớn. Vì vậy để đạt được 

mục tiêu này, quy trình các bước quan trọng nhất cần phải làm là:  

Yêu cầu về xe � Thiết kế xe � Chế tạo xe �Kiểm tra thử xe 

- Xác định khối lượng công việc và phân công lao động:  

Việc xác định khối lượng công việc phân công nhiệm vụ thông thường được tiến hành 

bởi người lãnh đạo nhóm, nhà quản lý hoặc chuyên gia nòng cốt – những người am 

hiểu tường tận về công việc và có khả năng giao phó công việc cho các nhóm viên. 

Chẳng hạn với một dự án lớn như trên sản xuất loại xe khách mới thì tưởng chừng 

công việc vô cùng khó khăn và phức tạp. Vấn đề này đã được đề cập đến trong phần 

2.1-Xác định mục tiêu, phân công nhiệm vụ; tuy nhiên ở đây chúng ta cụ thể hóa cách 

thức xác định khối lượng công việc và phân công nhiệm vụ một cách chi tiết. 

 Với dự án sản xuất mẫu xe mới như trên, công việc tiếp tục được triển khai như 

sau:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu về xe 

Công ty Ô tô ABC 
Mẫu Luxyry Sedan 2003 

Yêu cầu về xe Thiế t kế  xe Chế tạo xe Kiểm tra thử  
xe 

Hoạt động 
A 

Hoạt động 
B 

Hoạt động 
C 

Hoạt động 
D 

Lập biểu đồ 
động cơ 

Bản vẽ phần 
trong xe 

Lập biểu đồ 
ống xả 

Bản vẽ 
khung xe 

ngoài 

Hoạt động 
A 

Hoạt động 
C 

Hoạt động 
B 

Hoạt động 
D 

Hoạt động 
A 

Hoạt động 
C 

Hoạt động 
B 

Hoạt động 
D 
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b) Kiểm tra, đánh giá 

Kiểm tra là quá trình xem xét lại các hoạt động đang diễn ra, đối chiếu với mục 

tiêu, xác định những việc còn phải tiếp tục thực hiện để đạt được các mục tiêu. Kiểm 

tra nhằm biết được kế hoạch hành động đã đúng chưa, những việc đã thực hiện nếu 

chưa đạt yêu cầu thì cần phải xem xét, tính toán làm thế nào để đạt kế hoạch.  

Đánh giá là so sánh kết quả với mục tiêu xem mức độ đạt được đến đâu để thấy 

được hiệu quả hoạt động của nhóm trong quá trình hoàn thành mục tiêu chung.   

Đối với những mục tiêu ngắn hạn hay những công việc chỉ diễn ra trong 

khoảng thời gian rất ngắn thì việc kiểm tra, đánh giá có thể tiến hành ở giai đoạn kết 

thúc. Nhưng với những dự án dài hơi thì cần phải tiến hành kiểm tra, đánh giá thường 

xuyên, định kỳ trong cả quá trình thực hiện. Bởi vì nếu thực hiện một dự án quan 

trọng chiếm nhiều thời gian và công sức, nhưng chúng ta chỉ kiểm tra đánh giá khi dự 

án kết thúc sẽ dẫn đến những tổn thất về nguồn lực khi xuất hiện bất kì một sai lầm 

hay thiếu sót nào. Vì vậy biện pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc là cần 

thiết, nó đảm bảo rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Để làm tốt công việc này, tốt 

nhất nên chia nhỏ mục tiêu thành nhiều giai đoạn có đánh dấu bằng những điểm mốc 

quan trọng. Cũng giống như chúng ta đi một quãng đường dài thì phải thường xuyên 

theo dõi các cột mốc trên đường để biết mình đang ở đâu và còn bao xa nữa mình sẽ 

đi đến đích. Cuộc đời của mỗi người cũng thường được đánh dấu bởi những bước 

ngoặt quan trọng như ngày sinh nhật, ngày tốt nghiệp phổ thông hay đại học, ngày 

cưới, ngày thành lập công ty riêng, ngày mua nhà mới,… Trong công cuộc chinh phục 

mục tiêu cũng vậy, mỗi người nên xác định những thời điểm quan trọng, đó là khi 

những mục tiêu nhỏ được hoàn tất. Chẳng hạn, bạn An mới chỉ bắt đầu học tiếng anh 

cơ bản trình độ B ở Trung tâm Ngoại ngữ, bạn đề ra cho mình một mục tiêu là sau hai 

năm nữa bạn sẽ đạt được 600 điểm Toefl. Bạn An sẽ khó đạt được mục tiêu hơn nếu 

cứ cắm cúi học suốt hai năm, sau đó đi thi với hi vọng đạt ngay 600 điểm. Bạn An nên 

đặt ra các mốc để mình từng bước vươn tới như : 6 tháng đầu bạn đi học lại chương 

trình tiếng anh cơ bản, 6 tháng tiếp theo bắt đầu ôn luyện chương trình để đạt mốc 400 

điểm, 6 tháng nữa cố gắng vươn tới mốc 500 điểm và 6 tháng cuối cùng của kế hoạch 
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là bạn sẽ “cán đích” 600 điểm. Sau mỗi chặng đường đi qua, bạn nhất thiết phải kiểm 

tra, đánh giá lại trình độ của bạn xem có “lỗ hổng kiến thức” nào thì “bù đắp” lạ i và 

tiếp tục hoàn thiện. Nếu thấy mình còn quá xa so với “điểm mốc” chứng tỏ bạn chưa 

có phương pháp học tập hiệu quả, như vậy bạn cần phải điều chỉnh kế hoạch và thay 

đổi phương pháp. Nếu bạn vượt qua “điểm mốc” một cách nhẹ nhàng, bạn hãy vui 

mừng vì điều đó và tiếp tục phát huy phương pháp hiệu quả mà bạn đang sử dụng.  

Việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc thông qua những điểm mốc quan 

trọng còn mang lại một ý nghĩa lớn lao về mặt tâm lý. Nó sẽ là động lực để chúng ta 

tiếp tục tiến lên phía trước hoặc chúng ta sẽ được khích lệ bởi ý nghĩ: “Mình đang tiến 

gần đến mục tiêu. Nếu cứ duy trì nhịp độ này mình sẽ hoàn thành tốt mục tiêu đã đề 

ra”. Có một sự liên hệ so sánh thú vị giữa người thực hiện tốt khâu kiểm tra, đánh giá 

chất lượng công việc với “bộ điều nhiệt” dùng để kiểm tra và điều hòa nhiệt độ trong 

nhà. Bộ điều nhiệt này có thể nhận biết nhiệt độ vượt ra khỏi phạm vi đã định trước. 

Nếu nhiệt độ quá cao, bộ điều nhiệt sẽ báo hiệu để hệ thống lạnh làm việc; nếu nhiệt 

độ quá thấp, hệ thống sưởi ấm sẽ khởi động. Bộ điều nhiệt liên tục kiểm tra nhiệt độ 

để có những tín hiệu phù hợp. Và một người muốn đạt được mục tiêu của mình đúng 

thời hạn với chất lượng cao thì cũng cần phải có “bộ cảm biến” để sử dụng trong việc 

kiểm tra, đánh giá các hoạt động. Nó sẽ giúp chúng ta có những phản ứng kịp thời, 

những điều chỉnh hợp lý để tránh được những rắc rối trong quá trình hành động. 

 

3.2.3 Kỹ năng điều hành cuộc họp-thảo luận 

a) Đánh giá chung về vấn đề họp-thảo luận 

Ai cũng đã từng tham gia vào những cuộc họp hay thảo luận nhóm ở các môi 

trường khác nhau như trong gia đình, ở khu phố, ở trường lớp, ở cơ quan với nhiều 

mục đích khác nhau. Có những người tham gia một cách bắt buộc, miễn cưỡng, có 

người tham gia một cách thờ ơ, hời hợt, có người tham gia cho vui,…Tương tự như 

vậy, cũng có nhiều cuộc họp-thảo luận diễn ra một cách nhạt nhẽo, hình thức, không 

rõ mục tiêu hoặc vô bổ. Do vậy hội họp nhiều khi gây lãng phí thời gian, tiền bạc của 

các cá nhân, của nhóm hay tổ chức trong xã hội. Tuy nhiên, nhìn vào mặt tích cực của 
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việc họp - thảo luận thì rõ ràng ai cũng thu nhận được không ít lợi ích hay những hiệu 

quả nhất định mà họp-thảo luận mang lại. Đó là:  

- Thỏa mãn nhu cầu của mỗi người được tham gia và đóng góp vào công việc 

chung. 

- Thỏa mãn nhu cầu nắm bắt được những thông tin cần thiết mà cuộc họp đề 

cập đến, theo dõi tiến trình cuộc họp và quan sát sự tham gia đóng góp của người khác. 

- Đẩy mạnh tính chủ động, tích cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các 

thành viên. 

- Tìm được lời giải đáp cho những thắc mắc, nghi vấn hoặc những ý kiến 

chưa rõ ràng. Bổ sung thêm nhiều ý kiến, quan điểm mới. Làm sáng tỏ vấn đề. 

- Đưa ra những quyết định mang tính khách quan và đúng đắn hơn. 

- Thôi thúc các thành viên tương tác với nhau nhiều hơn, tạo sự cởi mở, 

thẳng thắn, trung thực và tin tưởng lẫn nhau 

- Giúp các thành viên dễ dàng và nhanh chóng tiếp thu ý kiến đồng thời thúc 

đẩy họ thay đổi thái độ và hành vi theo hướng tích cực.  

Một cuộc họp - thảo luận được coi là thành công khi đáp ứng được 4 yếu tố 

sau: 

- Đạt được mục tiêu: Những thông tin được truyền đạt thông suốt, mục tiêu 

được xác định rõ ràng, những quyết định mang tính khả thi, giao nhiệm vụ hợp lí và 

nhận được sự cam kết thực hiện, mâu thuẫn được giải quyết ổn thỏa,… Tránh lan man, 

ôm đồm, làng nhàng. 

- Bầu không khí thoải mái, tích cực, cởi mở, dân chủ. Tránh không khí ngột 

ngạt, bức bối, gượng gạo, bóng bẩy, khách sáo, dè bỉu, … 

- Sự thỏa mãn của nhóm viên: vì đã thu nhận được một cái gì đó như thông 

tin, kiến thức, sự chia sẻ, sự trao đổi, đóng góp, … 

- Đúng giờ: không nên bắt đầu muộn hoặc kéo dài thêm. 

b) Tiến hành các bước trong cuộc họp-thảo luận 

- Bước 1: Chuẩn bị 

+ Xác định nội dung: mục đích cuộc họp-thảo luận, chuẩn bị dữ kiện và tư liệu 

+ Xác định khung cảnh (địa điểm, vật dụng xung quanh): bố trí chỗ ngồi thuận lợi và 

trang bị những vật dụng cần thiết. 
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+ Thời gian: xác định chính xác giờ bắt đầu và giờ kết thúc 

- Bước 2: Bắt đầu cuộc họp 

+ Giới thiệu và làm quen các thành viên  

+ Tạo bầu không khí vui vẻ, thân thiện 

+ Thống nhất mục đích cuộc họp và cách thức làm việc. 

- Bước 3: Điều hành cuộc họp 

+ Lần lượt đưa ra từng chủ đề quan trọng để các thành viên cùng trao đổi, thả luận 

+ Người lãnh đạo nhóm phải biết cách đặt vấn đề, đưa ra nhiều câu hỏi, khích lệ sự 

tích cực đóng góp ý kiến, phân tích làm sáng tỏ vấn đề, tóm lược vấn đề, lấy biểu 

quyết hoặc ra quyết định cuối cùng cho từng vấn đề. 

+ Sau khi ra quyết định cuối cùng, cần chắc chắn rằng tất cả các nhóm viên đã nắm rõ, 

nhất trí và cam kết chấp hành đúng như quyết định cuối cùng. Thông thường sau cuộc 

họp mọi người sẽ nắm rõ thông tin, biết những nhiệm vụ cần phải làm, được giao cho 

ai, thời gian hoàn thành, kết quả mong muốn.  

+ Kết thúc cuộc họp: Đánh giá về kết quả cuộc họp, các vấn đề đã được giải quyết và 

vấn đề còn tồn đọng. 
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CHUYÊN ĐỀ 8: 

KỸ NĂNG QUẢN LÝ STRESS VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN 

 MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, người học sẽ có thể:

 Trình bày các nguyên nhân gây Stress và cách quản lý Stress

 Đối phó Stress

 Xác định các cách quản lý tài chính cá nhân

 Quản lý tài chính cá nhân

 Làm chủ cảm xúc và hành vi khi ứng phó với các sự việc

 Có ý thức trong chi tiêu

 NỘI DUNG:

I. Kỹ năng quản lý Stress 

1. Stress là gì?

Stress là một khái niệm khó giải

thích và chưa có một định nghĩa

nhất quán về nó. Dưới đây là một

số khái niệm hoặc định nghĩa về

Stress:

 Stress là sự trải nghiệm khi

chúng ta đối mặt với tình huống

mà việc đối phó đầy thách thức và chúng ta thường mất kiểm soát trong

tình huống đó (Richard S. Lazarus).
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 Stress là phản ứng của cơ thể với mọi tác động của môi trường, do đó nó

là phản ứng không thể thiếu được ở động vật nói chung cũng như ở con

người nói riêng (Hans. Selye).

 Stress là trạng thái căng thẳng về tâm lý xuất hiện ở người trong quá trình

hoạt động ở những điều kiện thách thức, khó khăn.

2. Các ảnh hưởng của Stress

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các rối loạn (hay bệnh tật) 

liên quan đến Stress đang gia tăng rất nhanh, tỷ lệ chung trong dân số có thể từ 

5% - 10% và thậm chí ở một số nước phát triển con số này còn lên đến 15% - 

20%. 

Stress có thể ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ cuộc sống của bạn, nó có thể 

gây ra: 

 Nỗi đau tinh thần

 Sự than phiền về sức khoẻ cơ thể

 Sự thay đổi thái độ ứng xử

 Những rắc rối trong mối quan hệ với những người khác

 Những rắc rối tại nơi làm việc

Tuy nhiên, những ảnh hưởng của Stress tùy thuộc vào nhận thức của bạn đối với 

tình huống là tích cực hay tiêu cực (Hanse Selye). 

“Hãy mỉm cười với Stress vì Stress có thể là một động cơ để ta phấn đấu!” 

3. Các nguyên nhân gây Stress
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Có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên Stress cho mỗi con người, 

chẳng hạn: 

 Cái chết của người thân 

 Vấn đề sức khỏe: bị thương, bệnh tật 

 Sự thay đổi trong gia đình: cha mẹ (vợ chồng) li dị, lập gia đình, sinh con 

 Gặp vấn đề về tình dục: bị cưỡng hiếp 

 Sự thay đổi về cơ thể: thiếu ngủ, làm việc nhiều 

 Gặp vấn đề về tài chính: không đủ tiền chi tiêu, mắc nợ  

 Sự không thuận tiện, thoải mái hoặc thay đổi về môi trường sống, học tập 

và làm việc. 

 Sự gia tăng trách nhiệm: được giao công việc mới,  

  Mối quan hệ với người thân, bạn bè và đồng nghiệp 

 Sự kiểm soát khắt khe của người quản lý về cách thức và thời gian làm 

việc 

 Yêu cầu cao từ người thân hoặc người quản lý trong khi khả năng hoặc 

năng lực của bản thân không đủ đáp ứng. 

  Áp lực học tập hoặc công việc: phải học hoặc làm việc nhiều  

4. Các biểu hiện của Stress 

Người đang bị Stress có thể có bất kỳ biểu hiện nào trong số những biểu hiện 

dưới đây: 

a) Về cảm xúc, tâm trí 

o Lo âu, hay sợ hãi và dễ nổi cáu 

o Cảm xúc thay đổi nhanh chóng 

o Giảm khả năng tập trung chú ý 

o Dễ nóng giận 

o Cảm thấy vô vọng 

o Cảm thấy mất phương hướng, chán chường không muốn làm gì 

b) Về cơ thể 
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o Mệt mỏi 

o Đau đầu 

o Tức ngực 

o Mất ngủ 

o Cảm giác căng thẳng cơ bắp 

o Ăn kém ngon miệng 

o Cảm giác đau không có nguyên nhân (đau lưng, đau mỏi vai gáy…) 

o Rối loạn kinh nguyệt 

c)  Về hành vi 

o Lạm dụng chất gây nghiện bao gồm cả nghiện rượu 

o Khó tập trung chú ý vào một công việc nào đó 

o Phản ứng quá mức/ khó kiềm chế bản thân/ tự gây thương tích bản 

thân 

o Dễ gây sự với người khác 

o Dễ “nổi khùng”, có thể đập phá đồ đạc 

o Ngại tiếp xúc với người khác 

5. Cách đối phó hoặc phòng ngừa Stress 

a) Những cách ứng phó Stress có hại cho sức khỏe 

Những chiến lược sau đây có thể tạm thời làm giảm Stress, nhưng về lâu dài 

chúng sẽ gây ra nhiều nguy hiểm hơn:  

 Hút thuốc  

 Uống rượu, bia nhiều 

 Ăn quá nhiều hoặc bỏ ăn 

 Xem TV hoặc sử dụng máy vi tính 

nhiều 

 Từ bỏ bạn bè, gia đình và các hoạt 

động khác 

 Sử dụng thuốc có chất gây 

nghiện/kích thích  

 Ngủ quá nhiều  

 Thể hiện Stress lên người khác 

(trút cơn giận, hành động bạo 

lực)  
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Do đó, không nên sử dụng những cách trên để đối phó Stress. Hãy học 

những cách hiệu quả hơn để ứng phó Stress, chẳng hạn: 

b) Giải quyết những tình huống Stress: chiến lược 4A 

Thay đổi tình huống:  

 Tránh Stress (Avoid the Stressor) 

 Biến đổi Stress (Alter the Stressor) 

Thay đổi phản ứng của bạn:  

 Thay đổi để thích ứng với Stress 

(Adapt to the Stressor) 

 Chấp nhận Stress (Accept the 

Stressor) 

Chiến lược 1: Tránh những căng thẳng không cần thiết (Avoid unnecessary 

Stress) 

Không phải tất cả Stress đều có thể tránh được; tuy nhiên, một số Stress trong 

cuôc sống bạn có thể loại bỏ. 

 Học làm thế nào để nói “KHÔNG” –  Hãy xác định những giới hạn 

của bạn và hãy tập trung vào chúng. Trong cuộc sống cá nhân hoặc 

chuyên môn, việc đảm nhiệm nhiều việc hơn khả năng của bạn là một 

nguyên nhân chắc chắn gây Stress.  

 Tránh những người gây Stress cho bạn – Nếu ai đó gây nên Stress 

cho bạn và bạn không thể thay đổi mối quan hệ với họ, hãy hạn chế 

thời gian gặp gỡ hoặc cắt đứt mối quan hệ với người đó.  

 Kiểm soát môi trường của bạn – Nếu tin tức buổi tối làm bạn tức 

giận, hãy tắt Tivi. Nếu đi chợ là điều không vui, hãy mua sắm qua 

mạng.  

 Tránh những chủ đề nóng – Nếu bạn tranh luận lặp đi lặp lại cùng 

một chủ đề với cùng một/nhóm người, hãy dừng việc thảo luận. 

 Giảm danh sách các việc cần làm của bạn – Hãy phân tích lịch biểu, 

những nhiệm vụ, và công việc hàng ngày. Nếu bạn có quá nhiều việc, 
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hãy phân biệt giữa “nên làm” và “phải làm”. Hãy để những việc không 

cần thiết phía dưới danh sách các công việc hoặc loại bỏ chúng ra khỏi 

danh sách.  

Chiến lược 2: Thay đổi tình huống (Alter the situation) 

Nếu bạn không thể tránh một tình huống căng thẳng, hãy cố gắng thay đổi nó. 

Thường, điều này bao gồm việc thay đổi cách mà bạn ứng xử trong cuộc sống.  

 Thể hiện những cảm xúc của bạn thay vì kiềm chế chúng.  Nếu 

điều gì đó hoặc ai đó đang quấy rầy bạn, hãy thể hiện những quan tâm 

của bạn theo hướng cởi mở và tôn trọng. Nếu bạn không thể hiện 

những cảm xúc ra, sự bực bội sẽ hình thành và tình huống đó sẽ duy 

trì. 

 Sẵn lòng thỏa hiệp. Khi bạn yêu cầu ai đó thay đổi hành vi của họ, 

hãy sẵn lòng làm giống như thế.  

 Quyết đoán hơn. Đừng nhìn lại những gì đã qua trong cuộc sống. Hãy 

giải quyết các vấn đề phía trước, hãy làm tốt nhất để ngăn chặn chúng. 

Nếu bạn đang học bài cho kỳ thi và bạn cùng phòng muốn tán ngẫu 

với bạn, hãy nói với bạn ấy là bạn chỉ có 5 phút để nói chuyện.  

 Quản lý thời gian của bạn tốt hơn. Quản lý thời gian không hiệu quả 

là nguyên nhân gây nhiều căng thẳng.  Nhưng, nếu bạn có lập kế hoạch 

và đảm bảo rằng bạn không làm quá sức, bạn có thể khống chế một 

lượng Stress 

Chiến lược 3: Thay đổi để thích ứng với Stress (Adapt to the Stressor) 

Nếu bạn không thể thay đổi tình trạng cẳng thẳng, hãy thay đổi bản thân mình. 

Bạn có thể thay đổi để đáp ứng với những tình huống Stress và lấy lại sự kiểm 

soát của bạn bằng cách thay đổi những điều mong đợi và thái độ của bạn.  

 Diễn đạt lại vấn đề. Hãy cố gắng nhìn các tình huống căng thẳng từ 

một quan điểm tích cực. Ví dụ, thay vì buồn rầu với một bài kiểm tra 
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điểm thấp, hãy xem nó như là bài học kinh nghiệm cho các lần kiểm 

tra sau.  

 Hãy nhìn vào bức tranh tổng thể. Hãy nhìn vào bối cảnh của tình 

huống căng thẳng. Hãy tự hỏi bạn: Nó quan trọng như thế nào? Nó sẽ 

ảnh hưởng bạn trong một tháng? Một năm? Nó thật sự có giá trị để 

buồn không? Nếu câu trả lời “Không”, hãy tập trung thời gian và năng 

lượng của bạn cho việc khác. 

 Điều chỉnh các tiêu chuẩn của bạn. Hãy thiết lập các tiêu chuẩn phù 

hợp cho bạn và cho người khác, và học để hài lòng với “đủ tốt”.  

 Tập trung vào điểm tích cực. Khi Stress đang quật ngã bạn, hãy nhìn 

vào những điều tích cực mà bạn trân trọng trong cuộc sống, bao gồm 

những chất lượng tích cực và những món quà.  

Do đó, hãy thay đổi thái độ của bạn để thích ứng với Stress 

Chiến lược 4: Chấp nhận những điều mà bạn không thể thay đổi (Accept 

the things you can’t change) 

Bạn không thể ngăn chặn hoặc thay đổi vài nguyên nhân gây Stress, ví dụ như 

cái chết của một người yêu mến, một bệnh nguy hiểm, … Trong những trường 

hợp này, cách tốt nhất để đối phó với Stress là chấp nhận chúng. Việc chấp nhận 

có thể khó khăn, nhưng dễ dàng hơn nếu chống lại tình huống không thể thay 

đổi. 

 Đừng cố gắng kiểm soát điều không thể kiểm soát.  Nhiều thứ trong 

cuộc sống nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta – đặc biệt là hành vi của 

người khác. Thay vì thể hiện Stress đối với những thứ đó, hãy tập trung 

vào những thứ mà bạn có thể kiểm soát được. 

 Tìm kiếm những điều tích cực hoặc yêu thích. Có câu nói “điều gì 

không khuất phục chúng ta sẽ làm chúng ta mạnh mẽ hơn”. As the 

saying goes, “What doesn’t kill us makes us stronger.” Khi đối mặt với 
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những thách thức/khó khăn lớn, hãy cố gắng xem chúng như những cơ 

hội để phát triển cá nhân.  

 Chia sẻ cảm xúc của bạn. Hãy nói chuyện trực tiếp với một người 

bạn mà bạn tin tưởng về những gì mà bạn đang trải qua. Điều này sẽ 

giúp bạn giảm Stress. 

 Học cách tha thứ. Hãy chấp nhận thực tế là chúng ta đang sống trong 

một thế giới không hoàn hảo và mọi người có thể mắc sai lầm. Bạn có 

thể giải phóng mình ra khỏi những tình huống tiêu cực bằng việc tha 

thứ và hướng đến những điều tốt đẹp phía trước.  

Chiến lược 5: Dành thời gian cho giải trí  

Nếu bạn thường xuyên dành thời gian cho điều vui hoặc nghỉ ngơi, thư giãn thì 

bạn sẽ đối phó Stress tốt hơn.  

 Thiết lập thời gian giải trí. Hãy bao gồm việc nghỉ ngơi thư giãn vào 

lịch biểu hàng ngày của bạn. Đừng cho phép các nhiệm vụ khác xâm 

chiếm thời gian dành cho việc nghỉ ngơi thư giãn. Đây là thời gian bạn 

nghỉ giải lao và nạp lại năng lượng cho mình sau những nhiệm vụ đã 

làm.  

 Kết nối với người khác. Hãy dành thời gian cho những người có ảnh 

hưởng tích cực đến cuộc sống của bạn. Một hệ thống hỗ trợ mạnh sẽ 

bảo vệ bạn khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của Stress. 

 Làm điều bạn thích mỗi ngày. Hãy dành thời gian cho các hoạt động 

rảnh rỗi/ thư giãn mà bạn thích. 

 Giữ tính hài hước. Điều này bao gồm khả năng cười chính mình. 

Hành động cười sẽ giúp bạn chống lại Stress.  

Chiến lược 6: Chọn lối sống lành mạnh 
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 Tập thể dục đều đặn. Những hoạt động thể chất đóng vai trò quan 

trọng trong việc làm giảm hoặc ngăn chặn những ảnh hưởng của 

Stress. Hãy dành ít nhất 30 phút để tập, 3 lần/tuần.  

 Chất độ ăn hợp lí, cân bằng. Một cơ thể được nuôi dưỡng tốt sẽ là sự 

chuẩn bị tốt để đối phó Stress, do đó hãy quan tâm đến những gì bạn 

ăn. Hãy bắt đầu một ngày của bạn bằng bữa ăn sáng và duy trì năng 

lượng cũng như đầu óc tỉnh táo của bạn bằng những bữa ăn dinh 

dưỡng và cân bằng. 

 Giảm café và đường. Bằng việc giảm lượng café, nước ngọt, sô-cô-la 

trong bữa ăn của bạn, bạn sẽ cảm thấy thư giãn hơn và ngủ ngon hơn. 

 Tránh rượu bia, thuốc lá và các loại thuốc gây nghiện/kích thích. 

Việc tự kê toa với các loại thuốc có thể cung cấp một cách trốn Stress 

dễ dàng, nhưng sự thuyên giảm Stress chỉ là tạm thời. Hãy đối phó 

những vấn đề với cái đầu minh mẫn. 

 Ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc sẽ nạp năng lượng cho bộ não của bạn cũng 

như cơ thể bạn. Việc cảm thấy mệt mỏi sẽ làm tăng Stress bởi vì nó có 

thể làm bạn suy nghĩ một cách không tích cực. 

“Hãy nghỉ ngơi trước khi bạn mệt mỏi vì mệt mỏi sẽ sinh ra Stress”. 

Ngoài ra các chiến lược ứng phó Stress nêu trên, bạn có thể sử dụng một số mẹo 

để đối phó Stress như sau: 
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Ảnh: vnexpress.net 

Một số điều nên và không nên làm khi Stress: 

 

 Ảnh: vnexpress.net 
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II. Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân 

1. Quản lý tài chính cá nhân là gì?  

Đơn giản là: 

c) Biết mình thu nhập được bao nhiêu tiền 

d) Biết số tiền mình chi tiêu 

e) Biết kế hoạch tiết kiệm tiền cho tương lai 

2. Các cách để kiếm tiền 

Có nhiều cách mà sinh viên có thể kiếm được tiền một cách chân chính, chẳng 

hạn: 

 Rửa xe,  

 Mở quầy bán nước giải khát, bán hàng trực tuyến 

 Phụ bán hàng,  

 Làm gia sư, 

 Chăm sóc trẻ thuê 

 Dọn dẹp nhà thuê 

 ….. 

 

 

3. Các cách để tiết kiệm tiền 

Để có thể tiết kiệm tiền, bạn có thể thực hiện một số cách như sau: 

 Tiết kiệm điện, nước. Hãy “tắt khi không sử dụng” 

 Nạp thẻ điện thoại vào dịp khuyến mãi 

 Hạn chế ăn uống bên ngoài hoặc hạn chế ăn vặt 
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 Tập thể dục, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe sẽ tiết kiệm tiền 

đi gặp bác sĩ 

 Bỏ tiền vào heo đất hoặc tiết kiệm trong ATM 

 Tái sử dụng các vật dụng nếu có thể 

 Hạn chế mua sắm khi không cần thiết 

 …. 

4. Lập kế hoạch chi tiêu tiết kiệm 

Theo ông T. Harv Eker: 

 Người nghèo:  

Tiết kiệm = Thu nhập – Chi phí 

 Người giàu:  

Chi phí = Thu nhập – Tiết kiệm 

Ngoài ra, ông T. Harv Eker đã đưa ra phương pháp quản lý tiền được gọi là 

phương pháp JARS – phương pháp 6 cái hũ. Với phương pháp này, số tiền thu 

nhập được chia thành 6 tài khoản như sau: 

 FFA (Financial Freedom) – Tài khoản tự do tài chính - 10%:  Tài khoản 

này dùng để đầu tư sinh lợi nhuận. Bạn có thể dành dùm để có thể hùn 

vốn làm ăn với bạn bè hay mở một cửa hàng nhỏ, … 

 LTSS (Long Term Saving for Spending) – Tài khoản tiết kiệm tiêu 

dùng cho tương lai -10%: Tài khoản này để cho những chi tiêu lớn trong 

tương lai, chẳng hạn: khi còn đi học, bạn để dành để mua chiếc laptop hay 

điện thoại mới, hoặc khi đi làm, bạn để dành để sắm xe, mua nhà hay chi 

cho đám cưới… Ví dụ: hiện tại là tháng 10/2015, với thu nhập 3 triệu 

đồng/tháng,  bạn  lập kế hoạch cho mục tiêu mua sắm 1 cái laptop như 

sau: 
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Mục tiêu Tổng 

chi phí 

Tiết kiệm 

hàng tháng  

(LTSS = 10% 

x thu nhập) 

Số tháng để 

tiết kiệm 

Tiết kiệm 

hàng tuần 

Mua 01 cái laptop 

trị giá khoảng 9 

triệu vào tháng 

02/2018 để thuận 

tiện cho công việc 

và việc học tiếng 

Anh IELTS 

9 triệu 300.000  30 tháng 113.000 

 Ghi chú: Mục tiêu trong ví dụ trên được lập theo tiêu chuẩn mục tiêu 

SMART (mục tiêu Thông minh). Bạn xem lại nội dung Lập mục tiêu 

SMART trong bài Kỹ năng Quản lý thời gian và tổ chức công việc. 

 EDU (Education) – Tài khoản giáo dục - 10%: Đây là tài khoản để bạn 

“nâng cấp” bản thân. Bạn có thể sử dụng tài khoản này vào các việc như 

tham gia các khóa học hay mua sách hoặc tài liệu để học tập … 

 NEC (Neccessities) - Tài khoản chi tiêu cần thiết - 55%: Tài khoản này 

dùng cho chi phí cần thiết của bạn như ăn uống, đi lại… Với số tiền trong 

tài khoản NEC, bạn nên lập kế hoạch chi tiêu cụ thể để kiểm soát. Ví dụ: 

Tháng 10/2015 

Nội dung Dự kiến chi Thực tế chi 
Khoảng cách 

(giữa thực tế chi 
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và dự kiến chi) 

1/. Số tiền chi tiêu 

(55% x thu nhập) 

1.650.000   

2/. Chi tiêu     

Lưu thông, đi lại  250.000   

Ăn uống  1.350.000   

Điện thoại, Internet 50.000   

Quyết toán (1/ – 2/) 0.0   

Ghi chú: Kế hoạch chi thường được lập vào đầu tháng, và chỉ ghi 

thông tin cho cột Nội dung và cột Dự kiến chi; đến cuối tháng tổng kết kế 

hoạch và ghi thông tin cho cột thực tế chi và cột Khoảng cách.  

 PLAY - Tài khoản hưởng thụ - 10%: Bạn có thể dùng tài khoản này để ăn 

uống với bạn bè hay đi du lịch, và đây là tài khoản Bắt Buộc. Đây là tài 

khoản để bạn tự thưởng cho bản thân vì chỉ khi bạn được hưởng thụ tiền 

mình kiếm ra thì bạn sẽ có nhiều động lực hơn nữa để kiềm thêm nhiều 

tiền. 

 GIVE - Tài khoản từ thiện - 5%: Tài khoản này được dùng để giúp đỡ 

người khác như quyên góp từ thiện, giúp các trẻ em nghèo, giúp người 

thân và bạn bè … 

5. Những điều cân nhắc khi chi tiêu 

Khi chi tiền cho một món hàng, bạn cần xem xét: 

 Bạn có thật sự cần món hàng đó không? 
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 Giá cả có hợp lý để bạn quyết định mua chưa? 

 Nếu bạn mặc cả thì bạn có trả đúng giá chưa? 

 Bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để bạn mua món hàng đó 

không? 

 Nếu đó là hàng giảm giá, thực sự giá có giảm không? 

 Bạn có thể mua món hàng khác rẻ hơn để thay thế không? 

 Bạn có chắc rằng sẽ không có bất lợi lớn gì khi mua món hàng đó? 

 Món hàng đó có thực sự đáp ứng nhu cầu của bạn hay không?  

 Bạn có kiểm tra và nghiên cứu kỹ món hàng chưa? 

 Bạn có biết gì về tiếng tăm của người bán hàng không? 

6. Những cách cắt giảm chi tiêu không cần thiết 

 Khảo sát nhiều cửa hàng và so sánh giá. 

 Lập danh sách và dựa vào đó để mua sắm.  

 Nấu ăn và chuẩn bị hộp thức ăn trưa tại nhà.  

 Đừng mua sắm chỉ vì muốn tiêu khiển – bạn có thể bị mê hoặc mua 

những thứ không cần thiết 

 Câu hỏi và bài tập: 

1. Theo bạn, Stress là gì? 

2. Có những nguyên nhân nào gây nên Stress ? 

3. Hãy liệt kê ít nhất 3 biểu hiện về cơ thể, ít nhất 3 biểu hiện về cảm xúc 

và ít nhất 3 biểu hiện về hành vi có thể có của một người khi bị Stress. 

4. Theo bạn, bạn có thể phòng ngừa hoặc đối phó Stress bằng những cách 

nào ? 

5. Quản lý tài chính cá nhân là gì ? 

6. Thu nhập của bạn có từ đâu ? 

7.  Bạn có thể tiết kiệm tiền bằng những cách nào ? 
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8. Hãy vận dụng phương pháp JARS để tính toán số tiền cho 6 tài khoản 

(TK) của bạn (gồm: TK tự do tài chính, TK tiết kiệm tiêu dùng cho 

tương lai, TK giáo dục, TK chi tiêu cần thiết, TK hưởng thụ và TK từ 

thiện).  

9. Hãy lập kế hoạch chi tiêu cần thiết trong tháng tới của bạn theo biểu 

mẫu sau: 

Tháng ….năm…. 

Nội dung Dự kiến chi Thực tế chi 

Khoảng cách 

(giữa thực tế chi 

và dự kiến chi) 

1/. Số tiền chi tiêu 

(55% x thu nhập) 

…..   

2/. Chi tiêu     

…………….. …..   

……………. …..   

…………….. ….   

Quyết toán (1/ – 2/) …..   

 

10.  Bạn hãy lập kế hoạch cho mục tiêu mua sắm một món hàng có giá trị 

tương đối lớn trong tương lai, sử dụng biểu mẫu sau :  
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Mục tiêu 
Tổng 

chi phí 

Tiết kiệm 

hàng tháng 

(LTSS = 10% 

x thu nhập) 

Số tháng để 

tiết kiệm 

Tiết kiệm 

hàng tuần 

…………… …… ……….. ………. ………. 
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nhieu-nguyen-nhan-va-cach-khac-phuc-17.html 
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9. http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/bi-quyet-lam-

giau/phuong-phap-quan-ly-tai-chinh-ca-nhan-hieu-qua-nhat-

a89795.html 
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PGS, TSKH Bùi Loan Thùy
PGS, TS Phạm Đình Nghiệm

Kỹ năng mềm

TP HCM, năm 2010
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LỜI NÓI ĐẦU

Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang 
tính chuyên môn, không thể sờ nắm được. Đây là một khái niệm rộng. Kỹ năng mềm bao hàm 
trong nó rất nhiều kỹ năng như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tư 
duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản 
lý thời gian, tổ chức công việc v.v….

Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu giáo dục Việt Nam công bố trên báo Sài gòn giải 
phóng ngày 14/12/2009 cho thấy: cứ trong 100 sinh viên tốt nghiệp có 83 trường hợp bị đánh 
giá thiếu kỹ năng mềm, 37 sinh viên không tìm được việc làm thích hợp vì nguyên nhân thiếu 
kỹ năng mềm. Theo Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, cứ 2000 hồ sơ xin việc chỉ có 40 hồ 
sơ đạt yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng mà doanh nghiệp cần.
Đây là con số báo động đỏ về sự khiếm khuyết trong nền giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. 

Giáo trình “Kỹ năng mềm”được biên soạn nhằm góp phần khắc phục các hạn chế chính của 
sinh viên Việt Nam hiện nay là thiếu kỹ năng thực hành xã hội. Do bị giới hạn về thời lượng 
trong chương trình học nên chúng tôi lựa chọn các kỹ năng cơ bản sinh viên cần phải đặc biệt 
chú trọng trau dồi và rèn luyện trong quá trình học đại học để trình bày trong giáo trình. Đó là 
các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề 
khoa học, kỹ năng thuyết trình.

Nội dung giáo trình bao gồm 6 chương:
Chương 1. Khái quát về kỹ năng mềm: chương này làm rõ khái niệm kỹ năng và kỹ năng mềm, 
đưa ra cơ sở khoa học của việc huấn luyện kỹ năng, các loại kỹ năng và tầm quan trọng của kỹ 
năng mềm trong cuộc sống và sự nghiệp đối với sinh viên. 
Chương 2. Kỹ năng làm việc nhóm: trình bày các vấn đề chung về nhóm, bản chất, vai trò của 
nhóm, cách thức tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, các khó khăn thường gặp khi làm việc nhóm 
và cách nâng cao hiệu quả làm việc nhóm, cách giải quyết các xung đột giữa các thành viên 
trong nhóm.
Chương 3. Kỹ năng tư duy phản biện: trình bày bản chất, các yêu cầu của tư duy phản biện, tinh 
thần phản biện, cách thức lập luận hợp logic, cách chống ngụy biện, cách xem xét vấn đề một 
cách khách quan, toàn diện.
Chương 4. Kỹ năng phát hiện vấn đề và đặt vấn đề một cách chính xác: đề cập cách thức phát 
hiện vấn đề, đặt vấn đề khoa học một cách chính xác, cách thức đặt tên hay cho vấn đề.
Chương 5. Các kỹ năng giải quyết vấn đề: trình bày cách đặt các giả thuyết cho vấn đề, các 
phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề, cách thức chứng minh giả thuyết, kỹ năng lọc thông tin 
cốt lõi khi đọc các tài liệu tham khảo, kỹ năng phỏng vấn để thu thập thông tin, kỹ năng quan 
sát để thu thập thông tin, kỹ năng phân tích và tổng hợp vấn đề.
Chương 6. Kỹ năng thuyết trình: trình bày về ba giai đoạn của kỹ năng thuyết trình trước công 
chúng: chuẩn bị thuyết trình, thuyết trình và hậu thuyết trình. 
Trong từng chương có mục tiêu nghiên cứu, cuối chương có các câu hỏi, bài tập thực hành và 
tài liệu tham khảo để giúp sinh viên có thể tự trả lời và chuẩn bị các bài thuyết trình, thảo luận, 
thực hành.
Các chương 1, 4, 5 do PGS, TSKH Bùi Loan Thùy biên soạn, các chương 2, 3, 6 do PGS, TS 
Phạm Đình Nghiệm biên soạn. 

Những kỹ năng thực hành xã hội quyết định rất lớn đến thành công trong sự nghiệp và tương lai 
của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng, giáo trình Kỹ năng mềm
sẽ cung cấp các kiến thức bổ ích cho sinh viên về các kỹ năng mềm không thể thiếu trong cuộc 
sống nói chung và trong nghiên cứu khoa học nói riêng, giúp họ có thể dễ dàng hơn trong việc 
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phát hiện vấn đề, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, trình bày vấn đề khi học tập, nghiên cứu, tham 
gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa và có kỹ năng tư duy tốt, kỹ năng làm việc 
nhóm hiệu quả theo yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Việc nắm vững kiến thức, thực hành tốt các kỹ năng mềm sẽ hỗ trợ sinh viên khả năng làm chủ
cuộc sống, hiểu được bản thân mình và nhu cầu của xã hội, tạo cầu nối rút ngắn khoảng cách 
giữa việc học tập tại trường đại học và thực tế công việc ngoài đời, giúp cho việc chuyển tiếp dễ 
dàng, nhanh chóng hơn. Sinh viên sẽ biết cách thích nghi với xã hội, chọn lựa được cách ứng
xử cá nhân phù hợp trong cộng đồng.

Do khái niệm kỹ năng mềm khá rộng, trong khuôn khổ một giáo trình không thể chứa đựng đầy 
đủ hết, vì vậy những khiếm khuyết là không thể tránh khỏi cả về nội dung và hình thức. Chúng 
tôi rất mong nhận được sự góp ý, phê bình của các giảng viên và các bạn sinh viên để sửa chữa, 
bổ sung trong lần xuất bản sau.

 Xin chân thành cảm ơn về những ý kiến đóng góp quý báu. 
Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: thuybl@uef.edu.vn

Nhóm biên soạn
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Chương 1

KHÁI QUÁT VỀ KỸ NĂNG MỀM

Mục đích nghiên cứu:

- Nắm vững khái niệm kỹ năng và kỹ năng mềm.
- Nhận biết được cơ sở khoa học của việc huấn luyện kỹ năng.
- Phân biệt rõ ràng các loại kỹ năng.
- Giải thích được tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống và sự nghiệp. 

1.1. Khái niệm kỹ năng

Kỹ năng tiếng Anh là skill, tiếng Pháp là capacité. Cho đến nay có nhiều quan niệm khác nhau 
về kỹ năng. 
- “Kỹ năng là khả năng vận dụng những kiến thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào 
thực tế”1.
- “Kỹ năng về cơ bản là một dấu hiệu chung và bao quát của sự sẵn sàng đạt được một thành 
tích với trình độ và cường độ phù hợp ở một thời điểm nhất định trong những điều kiện nhất 
định hoặc là của sự sẵn sàng học được các kiến thức và hành động cần thiết cho việc đạt được 
thành tích đó. Mức độ đạt thành tích có cơ sở ở hoặc là giáo dục và luyện tập, hoặc ở các yếu tố
bẩm sinh, ở các tố chất cơ bản không phụ thuộc vào kinh nghiệm. Như vậy kỹ năng được hiểu 
là sự sẵn sàng học tập và đạt thành tích và cần dẫn tới việc giải quyết được các vấn đề thông 
qua lao động có suy nghĩ”2.
- “Kỹ năng là năng lực vận dụng có kết quả những tri thức về phương thức hành động đã được 
chủ thể lĩnh hội để thực hiện những nhiệm vụ tương ứng”3.
- “Kỹ năng là hoạt động quan sát được và những phản ứng mà một người thực hiện nhằm đạt 
được mục đích; Kỹ năng là khả năng thực hiện công việc một cách có hiệu quả trên cơ sở tính 
đến điều kiện thời gian nhất định, dựa vào tri thức và kỹ xảo đã có”4. 

Các quan niệm trên tuy khác nhau nhưng có cùng một điểm chung: kỹ năng là khả năng vận 
dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề thực tế. Ở mức độ kỹ năng con người có thể hoàn 
thành được công việc với những thao tác nhất định, thực hiện một cách thuần thục hoặc có thể 
chưa được thuần thục lắm tùy thuộc vào sự tập trung chú ý của từng người.

1.2. Cơ sở khoa học của việc huấn luyện kỹ năng

Tại các trường học, với các môn học mang tính thực hành, học sinh, sinh viên chỉ có thể đảm 
bảo thực hành tốt trên cơ sở được trang bị sự hiểu biết cơ bản về lý thuyết và kỹ năng thực 
hành.
Khi bỏ công sức ra để học tập một lĩnh vực nào đó con người thường có những động cơ khác 
nhau, có người học đơn giản chỉ để “biết”, để tự nâng cao trình độ cho mình, có người học vì 
hứng thú, say mê lĩnh vực đó, có người học để vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tế…. 
Đối với những người học để vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tế, ngoài kiến thức, bắt 
buộc phải được huấn luyện kỹ năng. 

1 Từ điển tiếng Việt. Viện ngôn ngữ học.  Đà nẵng.: NXB Đà Nẵng, 1998.- Tr. 501.
2 Nguyễn Tiến Đạt. Khái niệm kỹ năng và khái niệm kỹ xảo trong đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp//Tạp chí phát triển 
giáo dục. Số 6/2004.- Tr.18-20.
3 Mai Hữu Khuê. Kỹ năng giao tiếp trong hành chính/Kết quả nghiên cứu khoa học.  H.: Học viện hành chính quốc 
gia,1997.- Tr. 21.
4 http://baigiang.violet.vn
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Việc huấn luyện kỹ năng trong đào tạo con người có cơ sở khoa học trong các nghiên cứu của 
khoa học tâm lý. Nhà tâm lý học người Mỹ Benjamin Bloom và nhà tâm lý học người Anh 
Dave khi đề cập đến mục đích học tập đã chỉ ra ba lĩnh vực của mục đích học tập với các mức 
độ cao thấp khác nhau:
- Lĩnh vực nhận thức: mục đích học tập liên quan đến kiến thức.
- Lĩnh vực cảm xúc: mục đích học tập liên quan đến hứng thú, các thái độ và giá trị.
- Lĩnh vực tâm vận: mục đích học tập liên quan đến các kỹ năng thực hành.

Lĩnh vực tâm vận liên quan đến các kỹ năng thao tác chân tay dùng đến cơ bắp hoặc những sự 
đáp ứng vận động hoặc đòi hỏi có sự phối hợp giữa cơ bắp và hệ thần kinh, bao gồm 5 mức độ 
sau:
- Bắt chước: làm theo một hành động đã được quan sát nhưng thiếu sự phối hợp giữa cơ bắp và 
hệ thần kinh;
- Thao tác: làm theo một hành động đã được quan sát thường theo sự chỉ dẫn, thể hiện một số 
sự phối hợp giữa cơ bắp và hệ thần kinh;
- Làm chuẩn xác: thực hiện một hành động thể lực với sự chuẩn xác nghĩa là làm đúng, cân đối 
và chính xác nhưng chưa nhanh;
- Liên kết: thực hiện thành thạo một hành động thể lực có sự phối hợp của một loạt các hành 
động khác nghĩa là làm đúng, cân đối và chính xác, nhanh, thạo;
- Tự nhiên hóa: biến một hành động thể lực thành công việc thường làm để mở rộng nó ra và 
làm cho nó trở thành một sự đáp ứng tự động, không gò bó và cuối cùng thành một sự đáp ứng 
thuộc về tiềm thức hay bản năng, nghĩa là đã trở thành thói quen nên có thể làm nhanh, đúng, 
chuẩn xác.

Cách thức dạy kỹ năng tâm vận là cung cấp các kiến thức cần thiết liên quan tới việc thực hiện 
kỹ năng. Sinh viên thực hành các bài tập quy trình thực hiện kỹ năng với các bài tập trình bày 
và giải quyết vấn đề để áp dụng các kỹ năng đã học.

Nội dung dạy kỹ năng tâm vận bao gồm: 
- Bối cảnh hoặc điều kiện thực hiện kỹ năng 
- Quy trình các bước thực hiện kỹ năng. 
- Tín hiệu hoặc dấu hiệu cho biết khi nào cần thực hiện kỹ năng. 
- Tiêu chí và tiêu chuẩn thực hiện trong từng bước cũng như toàn bộ kỹ năng. 
- Những vấn đề về an toàn lao động và an toàn kỹ thuật khi thực hiện kỹ năng. 
- Các lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục.
- Những phẩm chất cần có khi thực hiện kỹ năng.

1.3. Các loại kỹ năng

Muốn thích nghi nhanh với cuộc sống, trở thành người có năng lực, ứng xử một cách văn hóa 
và làm việc có hiệu quả, đạt nhiều thành tích cao, con người cần học tập và rèn luyện rất nhiều 
kỹ năng, trong đó quan trọng nhất là các kỹ năng “cứng” và kỹ năng “mềm”.

Kỹ năng “cứng” là khả năng học vấn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn. Kỹ năng 
“cứng” được tích lũy, rèn luyện từ nhóm các kỹ năng trí tuệ, kỹ năng giao tiếp căn bản (nghe, 
nói, đọc, viết), kỹ năng tự học,….
Ví dụ: 
- Kỹ năng nghe là khả năng tiếp nhận “thông điệp”  thông qua thính giác và hiểu nội dung 
“thông điệp” đó qua các từ chủ chốt nhất, qua các ý chính. 
- Kỹ năng nói là khả năng dùng âm thanh ngôn ngữ để chuyển tải một nội dung “thông điệp” 
đến người nghe có cùng một tín hiệu âm thanh - ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp. Kỹ năng 
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nói đòi hỏi khả năng phản ứng tức thời dựa trên vốn kiến thức, có tác động tích cực đến người
nghe, có thể gây ra sự biến đổi tâm lý, nhận thức, tình cảm rất nhanh.
- Kỹ năng đọc là khả năng vận dụng khả năng thị giác đồng thời phát ra âm thanh - ngôn ngữ 
tương ứng với từ, ngữ, câu có trên văn bản.
- Kỹ năng viết là khả năng lựa chọn từ ngữ, đúng khuôn mẫu ngữ pháp, dùng từ, đặt câu để biểu 
đạt đúng, chính xác nội dung “thông điệp” theo một mục đích nhất định.
Cả 4 kỹ năng trên đều hình thành trên cơ sở hiểu nội dung thông điệp.
- Kỹ năng tự học là khả năng biết cách tự tìm kiếm kiến thức cần thiết, tự phát hiện vấn đề và 
giải quyết vấn đề đặt ra, biết ứng dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống cụ 
thể.  
- Kỹ năng trí tuệ là khả năng tư duy sáng tạo, khả năng suy luận, khả năng diễn đạt trình bày 
kiến thức, kinh nghiệm.

Bên cạnh những kỹ năng “cứng”, các kỹ năng “mềm” là những nhân tố quan trọng đối với sự 
thành công trong cuộc sống và nghề nghiệp. 
Kỹ năng mềm là một khái niệm rộng. Đây là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, 
không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm được. Ví dụ: sự tận tâm, sự dễ chịu, tính lạc 
quan, khả năng hài hước, khả năng giao tiếp hiệu quả, khả năng ứng xử trước những lời phê 
bình….
Kỹ năng mềm cũng là khả năng, là cách thức tiếp cận và phản ứng với môi trường xung quanh, 
không phụ thuộc vào trình độ chuyên môn. 

Có thể ví dụ một số kỹ năng mềm quan trọng như:
- Kỹ năng hợp tác: là khả năng hòa đồng với tập thể, sẵn sàng hợp tác trong công việc, chủ 
động dàn xếp sự xung đột xuất hiện trong tập thể, khả năng xoay chuyển tình huống căng thẳng 
thành tình huống bớt căng thẳng hoặc dễ chịu.
- Kỹ năng làm việc nhóm: là khả năng biết cách chung sức cùng người khác hoàn thành một 
công việc, cùng phối hợp hành động nhằm một mục đích chung. Biết cách xây dựng mục tiêu 
và hoạt động nhóm, xây dựng và phát triển tinh thần nhóm, giải quyết các xung đột trong nhóm, 
lãnh đạo nhóm. Kết hợp với nhau để phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu của từng người,
tạo thành một sức mạnh tập thể. 
- Kỹ năng đồng cảm: là khả năng biết cách quan tâm, trân trọng tình cảm, ý kiến của người 
khác, biết cách lắng nghe, chia sẻ tâm tư, tình cảm với họ.
- Kỹ năng kiềm chế, tự kiểm soát bản thân: là khả năng biết cách kiềm chế trong các tình huống 
xung đột, kiềm chế được xúc cảm của mình, không để người khác chi phối, tự làm chủ được 
tình cảm, xúc cảm.

Các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm nếu được kết hợp với nhau sẽ giúp con người kỹ năng sống 
có hiệu quả và là bí quyết thành công của nhiều người thành đạt. Đó chính là năng lực của mỗi 
người, giúp họ lựa chọn được những phương án tối ưu để giải quyết những nhu cầu và thách 
thức của cuộc sống một cách có hiệu quả nhất, tự tin vào bản thân nhưng không kiêu ngạo, 
không nản chí trước thất bại, không đầu hàng trước những khó khăn, thử thách. 

1.4. Tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống và sự nghiệp

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, năng lực tâm lý xã hội là khả năng ứng phó một cách có hiệu 
quả với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống. Đó cũng là khả năng của một cá nhân để 
duy trì một trạng thái khoẻ mạnh về mặt tinh thần, biểu hiện qua hành vi phù hợp và tích cực 
khi tương tác với người khác, với nền văn hóa và môi trường xung quanh. Năng lực tâm lý xã 
hội có vai trò quan trọng trong việc phát huy sức khoẻ theo nghĩa rộng nhất về mặt thể chất, 
tinh thần và xã hội. Kỹ năng sống là khả năng thể hiện, thực thi năng lực tâm lý xã hội này.  
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Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, kỹ năng sống là khả năng chuyển đổi kiến thức 
(phải làm gì) và thái độ (ta đang nghĩ gì, cảm xúc như thế nào, hay tin tưởng vào giá trị nào) 
thành hành động (làm gì và làm như thế nào). 

Muốn thành công trong công việc và cuộc sống, con người cần được trang bị kiến thức và rất 
nhiều kỹ năng. Khi đánh giá năng lực của người lao động, người sử dụng lao động cũng thường 
căn cứ vào các tiêu chí liên quan đến kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với công việc. 

Ở nước ngoài, ví dụ tại Úc, kỹ năng hành nghề (employability skills) được quan niệm là các kỹ 
năng cần thiết không chỉ để có được việc làm mà còn để tiến bộ trong tổ chức thông qua việc 
phát huy tiềm năng cá nhân và đóng góp vào định hướng chiến lược của tổ chức. Các kỹ năng 
này bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc đồng đội, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng 
sáng tạo và mạo hiểm, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, kỹ năng quản lý bản thân, kỹ 
năng học tập, kỹ năng công nghệ.
Tại Canada, vào năm 2000 tổ chức Conference Board of Canada chuyên nghiên cứu và phân 
tích các xu hướng kinh tế đã đưa ra danh sách các kỹ năng hành nghề cho thế kỷ XXI bao gồm 
các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy và hành vi tích cực, kỹ năng 
thích ứng, kỹ năng làm việc với con người, kỹ năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và toán. 

Kỷ nguyên thông tin và tri thức hiện nay đòi hỏi từng thành viên trong xã hội phải tự học suốt 
đời, trau dồi khả năng tư duy độc lập và thích ứng nhanh với những biến động thường xuyên, đa 
dạng, phức tạp của xã hội. Muốn làm được điều này cần phải học tập và rèn luyện các kỹ năng 
mềm để có thể trở thành những con người vừa có năng lực chuyên môn vừa có kỹ năng tốt. Đối 
với sinh viên, được trang bị các kỹ năng mềm trong môi trường học tập sinh viên sẽ tham gia 
chủ động, tích cực hơn các hoạt động xã hội, biết cách tổ chức chuyên nghiệp và sáng tạo các 
hoạt động ngoại khóa, sẽ có kết quả học tập các môn học tốt hơn, biết cách thiết lập các mối 
quan hệ thân thiện với mọi đối tượng, có nhiều hơn các cơ hội nghề nghiệp và chắc chắn rằng 
sẽ giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống của mình hiệu quả hơn. 

Những người sử dụng lao động coi trọng các kỹ năng mềm vì đây là một nhân tố đánh giá con 
người rất hiệu quả bên cạnh kỹ năng cứng. Người có các kỹ năng mềm sẽ dẫn dắt được những 
người khác theo cùng một hướng để đạt một mục đích chung. Như vậy, kỹ năng mềm là hành 
trang không thể thiếu của sinh viên để phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Câu hỏi chương 1

1. Kỹ năng mềm là gì?
2. Liệt kê tên các loại kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống.
3. Tại sao phải kết hợp kỹ năng cứng và kỹ năng mềm?
4. Tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống và sự nghiệp. 

Tài liệu tham khảo chương 1

1. Nguyễn Tiến Đạt. Khái niệm kỹ năng và khái niệm kỹ xảo trong đào tạo kỹ thuật và nghề 
nghiệp//Tạp chí phát triển giáo dục. Số 6/2004.- Tr.18-20.
2. Mai Hữu Khuê. Kỹ năng giao tiếp trong hành chính/Kết quả nghiên cứu khoa học.  H.: Học 
viện hành chính quốc gia,1997.- Tr. 21.
3. http://baigiang.violet.vn
4. http://www.kynang.edu.vn
5. http://foreman.nexo.com/kynang
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Chương 2
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

Mục đích nghiên cứu: 

- Hiểu được bản chất và vai trò của nhóm. 
- Biết cách tổ chức hoạt động nhóm, có kỹ năng xác định mục đích, chuẩn mực nhóm. 
- Biết cách giải quyết các xung đột giữa các thành viên trong nhóm.

2.1. Nhóm – Vai trò và các đặc điểm

2.1.1. Định nghĩa nhóm

Nhóm là một tập hợp người làm việc cùng nhau, có cùng cách tiếp cận công việc và có cùng 
mục đích.

Chúng ta gặp nhóm khắp mọi nơi, trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. 
Một đội bóng đá chẳng hạn, là một nhóm. Nhóm này có nhiều người: huấn luyện viên, bác sĩ, 
các cầu thủ, … Họ làm việc cùng nhau, phối hợp với nhau và đều theo đuổi cùng một mục đích 
là chiến thắng trong các trận đấu mà họ tham gia. Khi làm việc như vậy, họ có cùng một cách 
tiếp cận công việc. Chẳng hạn, trong một trận đấu cụ thể họ tuân thủ cùng một chiến thuật, và 
nếu sơ đồ chiến thuật đó không mang lại kết quả mong muốn thì cả đội - chứ không phải chỉ 
một số cá nhân trong đội - cùng chuyển sang thi đấu theo một chiến thuật khác. 

Các bác sĩ và nhân viên y tế cùng thực hiện một ca phẫu thuật xơ vữa động mạch vành cũng tạo 
thành một nhóm. Trong số họ có bác sĩ gây mê, có bác sĩ phẫu thuật chính, có bác sĩ phụ mổ, … 
Trong công việc họ phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Họ có mục đích chung là giải quyết được 
đoạn động mạch vành bị hẹp do xơ vữa, cuối cùng là cứu sống bệnh nhân. 

Một ví dụ khác của nhóm là nhóm sinh viên thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. Các sinh 
viên này đều có mục đích là hoàn thành tốt công trình nghiên cứu của mình. Họ phối hợp công 
việc với nhau, phân công nhau làm các phần việc, chẳng hạn như đi phỏng vấn sâu một số 
người nào đó, hay thiết kế bảng hỏi và tiến hành điều tra, … Họ có cùng cách tiếp cận công 
việc như nhau, thể hiện qua việc thống nhất với nhau kế hoạch làm việc và cách phối hợp với 
nhau khi thực hiện đề tài.

Không phải một tập hợp người bất kỳ cùng làm việc với nhau nào cũng là một nhóm. Một vài 
người bán hàng và một vài người mua hàng đang họp bàn một thương vụ nhất định nào đó cũng 
không phải là một nhóm. Họ đang cùng làm một công việc – đó là thực hiện thương vụ đã nói. 
Nhưng mục đích của họ khác nhau.

Mấy người bạn ngồi đánh bài với nhau cũng không phải là một nhóm. Ở đây rõ ràng là họ “làm 
việc” cùng nhau. Họ cũng có sự phối hợp theo một nghĩa nhất định. Nhưng sự phối hợp này 
không phải là phối hợp theo nghĩa của nhóm. Sự phối hợp của các thành viên nhóm giúp cho 
công việc của nhóm và cho công việc của từng thành viên, còn sự phối hợp trong đánh bài chỉ 
giúp cho trò chơi được tiếp tục, chứ không giúp cho từng thành viên chơi tốt hơn. Ngoài ra rõ 
ràng mỗi người trong họ có mục đích riêng, họ không có cùng một mục đích. 

Trong các xí nghiệp may người ta thường tổ chức công việc theo dây chuyền. Mỗi chuyền như 
vậy có thể có đến 33 công nhân. Các công nhân trong cùng một dây chuyền thực hiện các công 
đoạn khác nhau như may cổ áo, may tay áo, làm khuy, đơm nút áo, … để có được sản phẩm 
may mặc cuối cùng. Các công nhân này cũng không tạo thành một nhóm. Trên thực tế các công 
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nhân này chỉ lo làm công đoạn của mình, không quan tâm đến sản phẩm cuối cùng của cả dây 
chuyền (và họ được trả lương theo số lượng sản phẩm mà họ làm được).

Ngay cả khi một số người cùng làm một công việc, cùng nhắm đến một mục đích chung, nhưng 
người quản lý của họ giao công việc và kế hoạch làm từng phần công việc cho từng người rất tỉ 
mỉ, vì thế ai trong số họ cũng chỉ lo làm phần việc của mình, không phối hợp với những người 
còn lại, và không giúp đỡ những người còn lại, thì đó cũng không phải là một nhóm.

2.1.2. Vai trò của nhóm

“Một cây làm chẳng nên non. 
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”
Câu ca dao này xưa đã có giá trị, và nay lại càng có giá trị. Làm việc nhóm chính là trường hợp 
“chụm cây” lại để nên hòn núi cao.
Các cá nhân đơn lẻ nói chung là không thể chiến thắng các con thú to lớn như sư tử, hổ, báo, 
hay voi rừng. Tuy nhiên một nhóm thợ săn thì, - ngay cả khi họ chỉ dùng các dụng cụ thô sơ 
như cha ông chúng ta đã dùng từ thời xa xưa - cũng có thể khống chế các con thú đó. 

Mỗi người có một khả năng nhất định, một số niềm đam mê nhất định, một số lĩnh vực quan 
tâm nhất định. Và vì thế mà có thể hoàn thành tốt một số loại công việc nhất định. Không ai -
kể cả những người xuất chúng - có được khả năng làm tốt mọi loại công việc. Hợp nhau lại, làm 
việc chung, tương trợ cho nhau trong công việc, vì thế, giúp mọi người một mặt bổ sung cho 
nhau, mặt khác, tạo điều kiện cho nhau phát huy được sở trường của mình. Được như vậy là 
nhờ với nhóm, ai giỏi việc gì thì sẽ làm việc ấy, trong khi nếu cá nhân đơn lẻ làm trọn vẹn một 
công việc thì anh ta phải làm cả những phần việc anh ta không giỏi. Chẳng hạn như khi một 
người giỏi câu cá đi cắm trại một mình, anh ta muốn ăn cá, liền xuống suối câu - việc anh ta 
làm rất giỏi -, sau đó phải tự nấu nướng số cá câu được để ăn. Rất tiếc, nấu nướng lại là việc 
anh ta làm rất dở. Kết quả là anh ta chẳng hài lòng với món cá tươi của mình. Trong khi đó, nếu 
là một nhóm cùng đi với nhau, người giỏi câu sẽ đi câu, người giỏi tìm nấm sẽ tìm nấm, người 
giỏi nấu nướng sẽ nấu,... thì kết quả cuối cùng là bữa ăn sẽ có chất lượng rất cao.

Trong công việc, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra dễ dàng. Có nhiều khi chúng ta 
gặp những khó khăn lớn. Nếu làm việc đơn lẻ thì nhiều khi ta cảm thấy chán nản, bỏ dở. Nếu 
làm việc nhóm thì cả nhóm sẽ cùng nhau giải quyết, hoặc có người chia sẻ tình cảm, khuyên 
nhủ, ... nên ta dễ vượt qua khó khăn hơn.

Sinh viên Việt Nam, đặc biệt là sinh viên các ngành kinh tế đã hiểu và đánh giá rất cao vai trò 
của làm việc nhóm. Chẳng hạn, điều tra của một nhóm sinh viên khoá 48, lớp chất lượng cao 
Đại học Ngoại thương, cơ sở II, thực hiện vào tháng 11 năm 2009, cho thấy trong 324 sinh viên 
của trường có đến hơn 90% đánh giá kỹ năng mềm (trong đó có kỹ năng làm việc nhóm) là 
quan trọng và rất quan trọng, và chỉ có gần 1% trả lời là không quan trọng5.

Đây là một điều dễ hiểu, vì ngay khi đang học đại học, sinh viên đã phải liên tục làm việc nhóm 
để thực hiện các bài tập, các công trình nghiên cứu khoa học. 
Điều tra của nhóm sinh viên KT28 khoa Kinh Tế Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 
thực hiện vào tháng 12/2009, cho thấy trong số 190 sinh viên khoa này được hỏi  ý kiến thì “có 
đến hơn 60% sinh viên Khoa Kinh Tế-Luật thường xuyên và liên tục làm việc nhóm trong học 
tập, trong khi chỉ có chưa tới 10% sinh viên là ít và không làm việc nhóm trong học tập”6. 

                                               
5 Kỹ năng mềm của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp (Tiểu luận môn học Phương pháp 
nghiên cứu khoa học)/Nguyễn Lê Thảo Nguyên, Chiêm Hoàng Long …và những người khác.-TP HCM, 2009.- tr 24.
6 Vấn đề làm việc nhóm của sinh viên khoa Kinh tế - Luật (Tiểu luận môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học)/ Lê 
Ngọc Hạnh, Đoàn Quốc Huy và những người khác….-TP HCM, 2009.- tr.25
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2.1.3. Các loại nhóm

Ta có thể chia nhóm theo nhiều tiêu chí khác nhau. 
Một tiêu chí thường được chọn để phân chia nhóm là cách thành lập nhóm. Theo tiêu chí này ta 
có nhóm chính thức và nhóm phi chính thức. 

Nhóm chính thức là nhóm do một tổ chức nào đó, chẳng hạn như một doanh nghiệp, lập để thực 
hiện những công việc nào đó vì mục đích của tổ chức. Nhóm chính thức, vì thế thường có mục 
đích trùng với mục đích của tổ chức lập ra nó. Nhóm trưởng trong các nhóm kiểu này thường 
cũng được tổ chức lựa chọn từ trước, mà không do các thành viên nhóm bầu ra. Các thành viên 
nhóm có thể được tổ chức chỉ định cùng với quyết định thành lập nhóm, có thể do nhóm trưởng 
lựa chọn. Với vị trí thường được xác định ngay từ đầu như vậy, các thành viên nhóm thường 
không thật sự bình đẳng với nhau. Điền này góp phần quy định phương cách làm việc, cách 
giao tiếp trong nhóm. Nhóm chính thức thường có độ ổn định cao và bền vững. Nhóm do một 
công ty thương mại lập ra để tìm cách phát triển một thị trường mới là một nhóm chính thức. 
Nhóm các nhà giáo và nhà khoa học do một trường đại học lập ra để nghiên cứu một vấn đề đời 
sống của người dân các vùng mới đô thị hoá cũng là một nhóm chính thức.

Nhóm không chính thức là nhóm không do một tổ chức nào đó lập ra, mà một số người, với một 
số điểm chung như quan điểm sống, niềm đam mê, nghề nghiệp ... cùng nhau lập ra để thực 
hiện một công việc nào đó, hoặc để cùng tổ chức một hoạt động, một sự kiện nào đó. Nhóm 
được lập theo kiểu này thường tự bầu ra nhóm trưởng. Sự tham gia nhóm của các thành viên là 
hoàn toàn tự nguyện và họ tương đối bình đẳng với nhau. Đặc điểm này của nhóm phi chính 
thức giúp cho việc giao tiếp trong nhóm có nhiều thuận lợi vào thời gian đầu. Nhóm loại này 
thiếu ổn định hơn nhóm chính thức. Một số người bạn cùng đam mê robốt họp lại cùng nhau để 
nghiên cứu chế tạo robot là một nhóm phi chính thức. Một số người họp với nhau để thực hiện 
một dự án nào đó cũng là một nhóm phi chính thức.

Dựa vào cách tồn tại của nhóm trong thời gian ta có thể chia nhóm thành nhóm thường xuyên 
và nhóm không thường xuyên. Nhóm thường xuyên tồn tại liên tục trong thời gian, họ giải 
quyết hết công việc này thì chuyển qua công việc khác. Loại nhóm này thường ổn định. Các 
thành viên nhóm hiểu biết nhau rất tốt, các quy tắc, chuẩn mực của nhóm cũng được các thành 
viên hiểu rõ và thành thạo trong việc chấp hành, tuân thủ. Nhóm do một công ty lữ hành thành 
lập để phát triển các tour mới là một nhóm thường xuyên. Nhóm không thường xuyên thì, như 
tên gọi của nó đã cho thấy, tồn tại không liên tục trong thời gian. Nhóm thường giải tán sau khi 
thực hiện xong một, hoặc một số công việc nào đó, và khi có nhu cầu nhóm sẽ tái hợp lại. Tính 
ổn định của loại nhóm này không cao, thành phần nhóm có thể thay đổi tử đợt này qua đợt 
khác.

2.1.4. Các vai trò trong nhóm

Trong một nhóm hoạt động có nhiều vai trò khác nhau. Mỗi thành viên nhóm có thể có một 
hoặc nhiều vai trò. 

Người lãnh đạo

Người lãnh đạo nhóm có nhiệm vụ tìm kiếm bổ sung các thành viên mới, thay đổi thành viên 
nhóm, định hướng phát triển nhóm, hướng dẫn giao tiếp trong nhóm, nâng cao tinh thần làm 
việc của các thành viên. Người lãnh đạo nhóm phải là người hiểu rõ nhất nhiệm vụ, mục đích 
của nhóm, hướng phát triển nhóm. Người này cũng phải có khả năng phán đoán những năng lực 
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và cá tính của các thành viên trong nhóm, có tính quyết đoán, biết lắng nghe, không độc đoán, 
biết động viên, khích lệ người khác, biết tạo bầu không khí hưng phấn và lạc quan trong nhóm.
Thông thường vai trò này do nhóm trưởng đảm nhận. Nếu vai trò lãnh đạo nhóm không thuộc 
về nhóm trưởng thì nhóm trưởng trên thực tế rơi vào tình trạng “có danh mà không có thực”. 
Điều này gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của nhóm.

Người điều phối

Người điều phối là người sắp xếp, phân công các công việc cho các thành viên, tổ chức cho các 
thành viên đó phối hợp với nhau. Người điều phối phải hiểu rõ khả năng chuyên môn của các 
thành viên. Anh ta cũng phải hiểu rõ quan hệ trong nội bộ nhóm: những ai thích làm việc với 
nhau, những ai không hứng thú lắm khi làm việc với nhau, những người nào bổ sung cho nhau 
tốt nhất, ... Người điều phối cũng cần nắm chắc tất cả các phần công việc của nhóm và các yêu 
cầu của chúng. Người điều phối cũng phải là người giỏi lập kế hoạch, có khả năng ứng biến tốt, 
có khả năng giải quyết các khó khăn. 

Trong các nhóm nhỏ thông thường vai trò này do nhóm trưởng đảm nhiệm. Chẳng hạn trong 
các nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, hay nhóm học tập của sinh viên thì 
vai trò này thường do trưởng nhóm đảm nhiệm. Nhưng trong các nhóm lớn vai trò này có thể 
được một người, với chức danh xác định rõ trong nhóm – ví dụ “thư ký nhóm”, hay “điều phối 
viên” – đảm nhiệm. Cũng có những trường hợp vai trò này không do một người nào cố định 
đảm nhiệm, mà luân chuyển từ thành viên này sang thành viên khác trong suốt thời gian hoạt 
động của nhóm. Điều này cũng giống như vai trò tiền đạo trong một đội bóng nói chung là ổn 
định, tuy nhiên người ta cũng có thể thay cầu thủ này bằng cầu thủ khác bằng cách hoán chuyển 
vị trí của họ trên sân bóng. Có trường hợp khác nữa là khi vai trò điều phối được một số thành 
viên cùng nhau thực hiện, và số thành viên này cũng không cố định, mà thay đổi theo thời gian, 
theo hoạt động cụ thể của nhóm trong các thời điểm khác nhau.

Người giám sát

Người giám sát là người đảm bảo cho nhóm giữ vững mục đích của nhóm, đảm bảo để các 
thành viên hoàn thành công việc đúng thời hạn và có chất lượng tốt. Người giám sát cũng đảm 
bảo để sự giao tiếp, phối hợp, giữa các thành viên nhóm phù hợp với văn hoá nhóm, với các 
quy tắc, chuẩn mực của nhóm. Người giám sát phải nghiêm túc, đôi khi còn cần tỏ ra mô phạm, 
chuẩn mực, thẳng thắn, không rụt rè. Người này phải có khả năng phát hiện vấn đề, phát hiện 
những điều lệch chuẩn, chệch hướng, tìm ra sai sót, ... và không chần chừ đưa vấn đề ra. Nói 
ngắn gọn, vai trò này đòi hỏi khả năng của một quan ngự sử.

Người góp ý

Người góp ý là chuyên gia sáng kiến, sáng tạo của nhóm. Người này không bao giờ thoả mãn 
với những cách làm kém hiệu quả, là người có khả năng đưa ra các đề nghị thay đổi, chỉnh sửa. 
Người này phải có khả năng nhận biết được các nhược điểm, khiếm khuyết trong công việc. 
Nhưng điều quan trọng nhất là người này phải có khả năng đưa ra được cách làm mới, hiệu quả 
hơn. Bất cứ ai trong nhóm cũng có thể đảm nhiệm vai trò này. Nhóm càng có nhiều người có 
khả năng đóng vai trò người góp ý thì hoạt động càng có hiệu quả.

Người giao dịch

Người giao dịch là “bộ trưởng ngoại giao” của nhóm. Nhiệm vụ của người giao dịch là tạo 
dựng và duy trì, phát triển các mối quan hệ của nhóm với bên ngoài. Người giao dịch phải hiểu 
rõ nhu cầu và khả năng của nhóm về mặt quan hệ với các tổ chức, cá nhân khác. Người này 
phải có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng ngoại giao, có khả năng nắm bắt, phán đoán nhu cầu 
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của người khác. Đây phải là người chín chắn, đáng tin cậy, không thể là người bộp chộp, nói 
năng thiếu suy nghĩ chín chắn. 
Ai cũng có thể đóng vai trò này, nhưng nhóm trưởng nên là một trong những người đóng vai trò 
này.

Người khích lệ, động viên

Người khích lệ, động viên là người giữ vững sự lạc quan, khích lệ sáng tạo của nhóm. Đây phải 
là người có tinh thần lạc quan, có cách nhìn, tư duy tích cực, có phong cách sinh động, có khả 
năng lôi cuốn, ảnh hưởng đến người khác. Người này cần có khả năng đưa ra ý kiến thú vị, và 
nếu có khiếu hài hước thì rất tốt. Đây cũng phải là người biết lắng nghe người khác. Đây là 
người có tư duy tích cực, nhìn các vấn đề như những cơ hội đổi mới đầy triển vọng chứ không 
là những tai hoạ. Sẽ rất tốt cho nhóm nếu nhóm trưởng là một trong những người có thể đảm 
nhận vai trò người động viên, khích lệ.

2.1.5. Các giai đoạn hình thành nhóm

Theo Don Hellriegel và John W.Slocum, các nhóm phát triển qua năm giai đoạn: Hình thành, 
xung đột, củng cố, hoạt động, kết thúc7. 

Hình thành:
Nhóm có thể hình thành theo các cách rất khác nhau. Các nhóm chính thức thường được hình 
thành trên cơ sở những quyết định nào đó của những người có trách nhiệm trong tổ chức mà 
nhóm đó phục vụ.
Trong giai đoạn này các thành viên nhóm còn chưa quen biết nhau, chưa hiểu rõ tính cách và 
khả năng của nhau. Họ còn rụt rè, thăm dò nhau, vì thế thường là họ khép kín, các mâu thuẫn, 
vì thế, cũng ít khi bộc lộ.

Xung đột:
Ở giai đoạn này các thành viên nhóm đã hiểu nhau nhiều hơn, biết được tính cách và khả năng 
của nhau, họ cố gắng tự khẳng định mình trong nhóm. Họ cũng bắt đầu thể hiện và bảo vệ các 
quan điểm, mục đích, phương pháp làm việc, thói quen ứng xử, ... của mình. Người ta cũng có 
thể tạo lập các bè phái. 

Đây là giai đoạn nổ ra các mâu thuẫn trong nhóm. 
Các mâu thuẫn này có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Người ta có thể xung đột về lợi ích, 
về tính cách, về địa vị, về vai trò lãnh đạo, về ảnh hưởng lên các thành viên khác. Người ta 
cũng có thể mâu thuẫn với nhau về phương pháp làm việc. 
Không chỉ những vấn đề bên trong nhóm làm phát sinh mâu thuẫn giữa các thành viên, mà cả 
những vấn đề bên ngoài nhóm cũng có thể gây mâu thuẫn giữa họ. Trong trường hợp này thật ra 
nhóm chỉ là nơi mâu thuẫn đó, vốn có từ trước, bộc lộ ra hoặc tăng cường hơn mà thôi. Chẳng 
hạn, hai người A và B trong một công ty đang cùng nhắm đến một chức vụ trong công ty và cố 
gắng loại trừ nhau. Khi công ty lập một nhóm làm việc - không liên quan đến việc lựa chọn 
người cho chức vụ đã nêu - thì cả A và B đều tham gia nhóm này. Khi đó mâu thuẫn của họ bộc 
lộ ra trong nhóm.

Củng cố:
Ở giai đoạn này nhóm đã đề ra được các chuẩn mực của mình. Các vị trí, vai trò trong nhóm đã 
được xác định. Các thành viên đã, có thể với nhiều nhượng bộ lẫn nhau, thoả thuận được các 
vấn đề liên quan đến lợi ích, ảnh hưởng, phương pháp làm việc, ... Giao tiếp trong nhóm trở nên 

                                               
7 Nhiều tác giả chỉ nói đến bốn giai đoạn đầu, tuy nhiên đã nói đến giai đoạn hình thành thì cũng cần nói đến giai đoạn 
kết thúc, hay tan rã của nhóm.
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dễ dàng, hiệu quả hơn. Họ cởi mở hơn trong việc chia sẻ ý kiến. Họ tôn trọng nhau và sẵn sàng 
hợp tác hơn. 

Hoạt động trôi chảy:
Đây là giai đoạn nhóm làm việc hiệu quả nhất. Lúc này các thành viên nhóm đã hoàn toàn chấp 
nhận vị trí, vai trò của mình và của các thành viên khác. Văn hoá nhóm đã được hình thành, các 
ý kiến, sáng kiến dễ dàng được đưa ra, các thành viên nhóm không còn e dè, giữ kẽ với nhau, 
giao tiếp trong nhóm hiệu quả, nhóm hỗ trợ nhau hiệu quả trong công việc.

Kết thúc:
Đây là giai đoạn kết thúc sự tồn tại của nhóm. Thông thường nhóm kết thúc sự tồn tại của mình 
khi hoàn thành các công việc mà nó được lập nên để thực hiện. Nhóm cũng có thể kết thúc sự 
tồn tại của mình khi nó không vượt qua được những khủng hoảng nào đó, chẳng hạn như mâu 
thuẫn không thể giải quyết giữa các thành viên, hoặc hoạt động không hiệu quả trong thời gian 
dài.

Các tác giả Don Hellriegel và John W.Slocum đưa ra sơ đồ sau đây về sự phát triển của nhóm 
qua các giai đoạn8.

 Hình thành  Hỗn loạn  Định hình  Hoạt động  Kết thúc

Hình 1. Các giai đoạn phát triển của nhóm

2.2. Tổ chức nhóm làm việc hiệu quả

2.2.1. Lựa chọn thành viên nhóm

Thành viên nhóm cần được lựa chọn theo những tiêu chí nhất định.

Tiêu chuẩn đầu tiên là phải có những khả năng thực hiện nhiệm vụ, hoặc các nhiệm vụ của 
nhóm. Việc nhận những người không có khả năng thực hiện các nhiệm vụ, hoặc các phần nào 
đó của các nhiệm vụ của nhóm chẳng những không giúp nhóm trong công việc của mình, mà 
còn tạo ra gánh nặng không cần thiết. Nhóm các kiến trúc sư, kỹ thuật viên đồ họa, kỹ sư xây 
dựng với nhiệm vụ thiết kế một khu nhà cao tầng sẽ không thể nhận vào nhóm mình các cầu thủ 

8 Organizational behavior/Don Hellriegel và John W.Slocum. Nhóm sinh viên KT28 khoa Kinh Tế ĐHQG TP.HCM 
dịch.- Thomsom - South - Western, 2004, tr.203.
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bóng đá vì các cầu thủ này không giúp được nhóm, hơn thế nữa, sự tham gia của anh ta có thể 
làm tăng thêm thời gian hội họp, cản trở công việc của các thành viên khác của nhóm. 

Nếu được lựa chọn một số trong một tập hợp người cụ thể nào đó vào nhóm thì cần ưu tiên khả 
năng chuyên môn phù hợp. Không nên vì thấy tính cách, quan điểm sống của người nào đó 
không phù hợp với mình (người tuyển chọn) mà gạt anh ta ra, chọn người khác. Trong trường 
hợp này người tuyển chọn phải biết vượt qua chính mình. Câu nói của người xưa “ngựa hay trái 
chứng” chính là dùng cho những trường hợp này. Các ông vua, hay rộng ra là các nhà quản lý, 
các nhà tuyển chọn phải ý thức được rằng những người giỏi chuyên môn nhiều khi có tính khí 
không bình thường - đó có thể chỉ là theo con mắt của người bình thường.  Nhưng chọn họ thì 
sẽ có lợi cho đất nước, cho công việc. Còn ngược lại, nếu chỉ đi tìm những người hợp với mình 
theo kiểu thụ động, bảo gì nghe nấy, thậm chí hay nịnh nọt, ... thì có thể làm hỏng công việc.

Tiêu chuẩn thứ hai là có tinh thần hợp tác với các thành viên khác trong công việc. 
Một người có khả năng làm việc tốt nhưng không có tinh thần hợp tác với người khác trong 
công việc không thể là thành viên tốt của nhóm được, vì như đã nói ở trên, công việc của nhóm 
không phải là phép cộng các công việc của các thành viên của nó, mà là một tổ hợp hữu cơ các 
công việc đó. Các huấn luyện viên bóng đá sẽ loại những cầu thủ giỏi nhưng không biết cách 
hoặc không muốn phối hợp với các cầu thủ khác trong đội. Có những sinh viên giỏi, nhưng 
không chịu hợp tác với các bạn khác cũng thường bị các sinh viên khác tránh không mời vào 
nhóm học tập của mình.

Các tiêu chuẩn đánh giá khả năng làm việc nhóm mà tiến sĩ M.Ballot thuộc trung tâm tư vấn 
việc làm ở Massachuset đưa ra sau đây giúp ta hiểu thêm về những đòi hỏi đối với thành viên 
nhóm.
“Có 15 tiêu chuẩn để đánh giá khả năng làm việc theo nhóm.
1. Lòng tin: Bạn có tin tưởng vào khả năng hoàn thành công việc của đồng nghiệp không?
2. Bình tĩnh: Trong thời gian vô cùng gấp rút, bạn có khả năng giải quyết tình huống một
cách bình tĩnh không?
3. Tôn trọng: Ý kiến của đồng nghiệp có được bạn quan tâm không? Bạn có rút ra được
những ý tưởng của bản thân từ những ý kiến đó? 
4. Hợp tác: Khả năng hoà nhập của bạn như thế nào với đồng nghiệp từ những lĩnh vực, khả
năng, thậm chí quốc tịch khác nhau?
5. Tổ chức: Bàn làm việc của bạn có gọn gàng không? Bạn có làm việc theo kế hoạch đã
vạch?
6. Khả năng làm việc dưới áp lực: Bạn có phát huy được tốt nhất khả năng khi làm việc dưới
áp lực không?
7. Khả năng giao tiếp: Bạn thích tiếp xúc với nhiều người? Bạn luôn luôn thu hút được sự
chú ý của mọi người trong mọi câu chuyện.
8. Khả năng kiểm soát tình huống: Khi một tình huống ngoài dự kiến xảy ra, bạn luôn luôn
đưa ra được những bước cần thiết để giải quyết.
9. Khả năng thuyết phục: Bạn có đưa ra được những lý lẽ thích hợp để bảo vệ ý kiến của
mình?
10. Lạc quan: Bạn có luôn tin rằng mình có khả năng tìm ra giải pháp khi “bị dồn đến chân
tường”?
11. Trách nhiệm: Bạn luôn sẵn sàng tiên phong cho việc chung?
12. Kiên trì: Khi công việc đình trệ bạn sẽ cố gắng tiếp tục được bao lâu?
13. Quyết tâm: Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi kết quả không được như mong muốn? Từ bỏ
hay tìm một hướng giải quyết khác.
14. Nhạy bén: Bạn có dự tính được những tình huống khác nhau có thể xảy ra trong công việc?
Bạn có khả năng giải quyết linh hoạt những tình huống đó không?
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15. Lắng nghe: Bạn không ngắt lời đồng nghiệp khi họ đang muốn đưa ra ý kiến? Bạn có luôn 
khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến của riêng mình?”9

2.2.2.  Chọn nhóm trưởng

Nhóm trưởng có thể do tổ chức thành lập nhóm chỉ định, có thể do các thành viên trong nhóm 
bầu chọn. Nhưng dù nhóm trưởng được chọn bằng cách nào thì cũng phải thoả mãn được một 
số yêu cầu.

Cũng là một thành viên nhóm, nên những điều đã nói trong mục 2.2.1 cũng đúng đối việc chọn 
nhóm trưởng. Ngoài ra, nhóm trưởng là người lãnh đạo nhóm trực tiếp (trừ phi đó là nhóm 
trưởng chỉ trên danh nghĩa), vì thế phải là người có tố chất lãnh đạo. Nhóm trưởng phải có tính 
cách quyết đoán, khả năng ra quyết định nhanh, có tinh thần chịu trách nhiệm với các quyết 
định của mình. Nhóm trưởng phải biết lắng nghe, không có phong cách độc đoán. Nhóm trưởng 
phải là người có trách nhiệm cao. Rất nhiều nhóm sinh viên hoạt động không hiệu quả vì lý do 
nhóm trưởng của họ không có tinh thần trách nhiệm cao.

Nhóm trưởng cần lãnh đạo nhóm một cách dân chủ. Nhóm trưởng cần tạo điều kiện để cả nhóm 
tham gia phát biểu ý kiến, bàn bạc các vấn đề, nghe ý kiến các thành viên khác trong nhóm 
(ngay cả khi ý kiến đó trái ý mình). 
Phong cách lãnh đạo độc đoán chỉ có lợi cho công việc trong một số trường hợp hãn hữu, và khi 
nhóm trưởng có khả năng cũng như kinh nghiệm vượt xa so với các thành viên khác của nhóm. 
Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp này thì cách lãnh đạo đó cũng không làm cho nhóm phát 
triển tốt, vì các thành viên khác sẽ không được thử thách, “không được học”, và vì thế không 
nâng cao được trình độ. 
Nhóm trưởng phải giao công việc cho các nhóm viên một cách rõ ràng: công việc cụ thể, thời 
hạn hoàn thành, nguồn lực để giải quyết công việc đó, phối hợp với ai để giải quyết, chế độ báo 
cáo tiến độ, ....

Khi giao công việc cho các nhóm viên, nhóm trưởng có thể làm theo một trong các tiêu chí sau:
 Xung phong nhận.
 Phù hợp với khả năng.
 Để thử thách, đào tạo, huấn luyện thêm.
Người ta thường xung phong nhận làm một việc nào đó vì những lý do như: thứ nhất, có hứng 
thú với công việc đó; thứ hai, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận công việc khó khăn, 
nhường việc dễ hơn cho bạn bè, đồng nghiệp; thứ ba, muốn thử thách mình, muốn học hỏi 
thêm, rèn luyện thêm; thứ tư, nhận vì đó là công việc dễ làm so với các công việc khác; thứ 
năm, vì những lợi ích vật chất gắn liền với công việc đó.

Nhóm trưởng chỉ nên giao việc cho người xung phong vì lý do thứ nhất, hoặc thứ ba nêu trên 
đây. Khi người ta hứng thú với công việc thì người ta có khả năng vượt qua nhiều khó khăn, 
thậm chí vượt qua chính mình, nhờ thế hoàn thành tốt công việc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến 
khả năng giải quyết nhiệm vụ của người xung phong. Người ta có hứng thú, người ta sẽ cố 
gắng, nhưng nếu mức độ khó khăn của công việc vượt quá xa khả năng của người ta thì cũng 
không nên giao việc.

Nếu ưu tiên lớn nhất là hoàn thành tốt công việc thì giao việc cho người có khả năng phù hợp là 
cách làm đúng nhất, nên được ưu tiên. Chẳng hạn, một nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên 
cứu khoa học nên phân công thành viên có khả năng giao tiếp tốt, có xe máy để đi lại, tiến hành 
phỏng vấn sâu ai đó mà nhóm cần. Nên phân công những người cẩn thận chịu trách nhiệm nhập 

                                               
9 http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/78549 cac tieu chuan danh gia kha nang lam viec nhom.html
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dữ liệu vào máy tính, ... Tuy nhiên, vì khả năng của các thành viên trong nhóm là khác nhau, có 
người giỏi, có kinh nghiệm hơn, và có người khác không giỏi bằng, không có kinh nghiệm 
bằng, nên nếu luôn luôn giao việc theo cách này thì sẽ thiếu công bằng. Trong thực tế có nhiều 
người lãnh đạo giao việc theo kiểu này (sau khi người nào đó không hoàn thành tốt công việc 
được giao vài lần thì không giao việc cho người đó nữa, chỉ giao cho những ai “được việc”), 
hậu quả là tạo ra hiệu ứng “nước chảy chỗ trũng”, ai càng làm được việc thì càng phải làm 
nhiều việc. 

Mục đích đào tạo, rèn luyện thêm cho các thành viên trong nhóm cũng đòi hỏi phải giao việc 
cho những thành viên có khả năng chưa phù hợp với công việc. Cách làm tốt nhất ở đây là giao 
cho họ làm việc với sự kèm cặp, hướng dẫn, giúp đỡ của một, hoặc một số thành viên khác có 
kinh nghiệm, khả năng hơn. Nếu điều kiện nhân lực không cho phép, bắt buộc phải giao cho 
thành viên đang cần huấn luyện làm việc một cách độc lập thì nhóm trưởng trực tiếp, hoặc giao 
cho thành viên khác có khả năng và kinh nghiệm trong nhóm, phải thường xuyên kiểm tra, giúp 
tháo gỡ khó khăn cho họ.  

Nhóm trưởng phải giao công việc cho các nhóm viên một cách công bằng. Cần tránh tình trạng 
có người được/bị giao rất nhiều công việc, có người khác lại được/bị giao rất ít công việc. Giao 
công việc như vậy làm lãng phí nguồn nhân lực, lãng phí thời gian của nhóm (do những người 
ít việc phải chờ những người nhiều việc), kéo dài thời gian hoàn thành công việc. Việc thiếu 
công bằng như vậy còn khiến cho các thành viên nhóm so bì, tị nạnh nhau, liên kết nhóm khó 
đảm bảo được, và gây nên hậu quả lớn cho công việc của nhóm.

Nhóm trưởng, - và cả các thành viên có khả năng, kinh nghiệm cao nhất trong nhóm -,  không 
được bao biện, làm thay công việc của các thành viên khác. Làm như vậy có nhiều hậu quả tai 
hại. Hậu quả đầu tiên là công việc thực hiện chậm, kém chất lượng, vì không sử dụng hết nguồn 
lực. Hậu quả thứ hai là làm nẩy sinh tâm lý ỷ lại ở những người được làm hộ. Hậu quả thứ ba là 
làm cho những người nhóm trưởng hay nhóm viên có khả năng, kinh nghiệm nêu trên bị quá 
tải, mệt mỏi, và còn sinh ra so bì. Và còn hậu quả khác nữa là những thành viên được (hay bị) 
làm hộ công việc sẽ không có cơ hội học hỏi, rèn luyện thêm.

Trong đề tài nghiên cứu “Vấn đề làm việc nhóm của sinh viên khoa Kinh tế - Luật” trường Đại 
học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có đưa ra một số minh họa về cách làm việc của trưởng nhóm: 

“Hương, ĐH KHXH&NV cảm thấy thật xui xẻo khi phải cùng nhóm với một nhóm trưởng 
“quá giỏi”. Nhóm trưởng của Hương vừa học vừa làm nên có kinh nghiệm thực tế về ngành 
đang học. Khi phân nhóm, mặc cho các thành viên khác gửi e-mail, gọi điện để biết kế hoạch 
làm việc, cô trưởng nhóm chẳng nói một lời. Đến ngày nộp bài, chỉ nghe trưởng nhóm nói ngắn 
gọn: "Bài này chả có gì nên tớ làm luôn cho đỡ mất thời gian!".

“Cả học kỳ làm việc nhóm cùng nhau nhưng các thành viên khác chưa bao giờ liên lạc được với 
bạn ấy. Đến ngày cuối cùng bận quá không có thời gian làm mới chia việc cho người khác. Tất 
cả do bạn ấy sắp xếp và quyết định, chẳng tôn trọng ý kiến của ai cả. Có thể bạn ấy quá giỏi rồi 
nhưng các thành viên khác cần phải học chứ!” - Hương không giấu nổi sự bực mình”10. 

“Vân Khanh mang danh nhóm trưởng trong suốt những năm ngồi trên giảng đường, cô khá “đắt 
hàng” vì ai cũng muốn làm việc trong nhóm của Khanh. Đơn giản họ chỉ cần “ném” bài cho 
Khanh, cô sẽ lo biên tập từ A - Z, như thế thì ai chả muốn làm cùng. Nhưng đến khi đi làm, 
Khanh mới “vỡ” ra rằng, “ôm” hết phần việc của người khác là “dại”. Vì đôi khi có những vấn 
đề thuộc về chuyên môn, mình muốn “ôm” nhưng lại không hiểu đang “ôm” cái gì, tất dẫn đến 

                                               
10 http://eva.vn/oai oam/teamwork sinh vien lam noi oai oam.html
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hỏng việc, “thậm chí người ta thấy mình nhiệt tình thì lại càng hững hờ trước nhiệm vụ được 
phân”, Khanh bức xúc.” 11

Kinh nghiệm của những người tham gia hoạt động nhóm nhiều cho biết đối với nhóm trưởng thì 
điều quan trọng nhất là biết cách điều hòa các quan hệ trong nhóm. Để làm được điều này thì 
nhóm trưởng không nhất thiết là người giỏi chuyên môn nhất, nhưng phải là người công bằng, 
chính trực, có bản lĩnh, và hiểu biết về trình độ, tính cách, tâm lý của tất cả các thành viên khác. 

Ngoài việc kiểm tra, đốc thúc các nhóm viên làm việc, nhóm trưởng còn phải biết cách khích lệ, 
động viên các nhóm viên trong các thời điểm khó khăn của riêng họ, hoặc thời điểm khó khăn 
của cả nhóm. Nếu nhóm trưởng tỏ thái độ bi quan, buông xuôi khi gặp khó khăn thì sẽ chẳng có 
ai trong nhóm có thể vực dậy tinh thần của nhóm được.

Hoàn thành tốt công việc của một nhóm trưởng là việc rất khó. Kết quả nghiên cứu về vấn đề 
làm việc nhóm của sinh viên khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM cho thấy rằng chỉ có gần 50% sinh 
viên khoa này hài lòng với nhóm trưởng của mình12. Có lẽ cũng chính vì điều này nên chỉ có 
18% sinh viên khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM muốn làm nhóm trưởng trong các nhóm học tập 
của mình, mặc dù có đến 65% muốn làm thành viên tích cực.13

Nếu nhóm tìm được người có thể đảm nhận được nhiều vai trò trong số các vai trò đã phân tích 
ở mục 2.1.4 thì nhóm sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong công việc.

2.2.3. Xác định mục đích của nhóm

Các thành viên nhóm phải biết rõ mục đích của nhóm mình. Không biết rõ mục đích thì nhóm 
làm việc cũng giống như người đi đường không biết mình đang định đi đâu. Mục đích chính là 
cái định hướng cho toàn bộ hoạt động của nhóm, quy định các nhiệm vụ mà nhóm sẽ thực hiện. 
Nó cũng là cái liên kết các thành viên lại thành nhóm. 

Mục đích của nhóm có thể được tổ chức hay cá nhân lập ra nhóm xác định sẵn từ trước. Trường 
hợp này hay xảy ra với các nhóm chính thức. Mục đích của nhóm cũng có thể do một số hoặc 
toàn bộ các thành viên nhóm xác định. Trường hợp này thường xảy ra với các nhóm phi chính 
thức. 
Mục đích phải rõ ràng và khả thi. 
Các thành viên nhóm cần biết mục đích của nhóm ngay khi tham gia vào nhóm, hoặc chậm nhất 
là tại buổi họp đầu tiên của nhóm.

2.2.4.  Xác định các chuẩn mực của nhóm

Để nhóm có thể làm việc hiệu quả thì nhất định nhóm phải đề ra các chuẩn mực của mình. 
Chuẩn mực của nhóm là hệ thống các quy tắc làm việc, ứng xử, hay khuôn mẫu hành vi mà 
nhóm đòi hỏi đối với mỗi thành viên. Chuẩn mực nhóm đóng vai trò phương tiện quan trọng 
nhất điều chỉnh hành vi của các thành viên trong quan hệ tác động tương hỗ giao tiếp nhóm. 
Chẳng hạn nhóm quy định một quy trình bắt buộc trong việc thông báo tin tức cho nhau của các 
thành viên nhóm. Khi đó quy trình này là một chuẩn mực của nhóm. Cũng vậy, quy định về 
khen thưởng và kỷ luật của nhóm cũng là một chuẩn mực của nhóm.

                                               
11 Theo ViệtNamNet
12 Vấn đề làm việc nhóm của sinh viên khoa Kinh tế - Luật (Tiểu luận môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học)/ Lê 
Ngọc Hạnh, Đoàn Quốc Huy và những người khác….-TP HCM, 2009.- tr  45.
13 Theo ViệtNamNet.
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Nhóm sẽ làm việc tốt nếu các chuẩn mực rõ ràng, dễ hiểu đối với tất cả các thành viên. 
Các chuẩn mực nhóm được đề ra, thiết lập bằng một trong các con đường sau đây: 

 Được đại diện cơ quan quản lý (và cũng là tổ chức thành lập nhóm) lập ra. 
Đây là trường hợp rất hay gặp với các nhóm công việc do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
lập nên. Ở đây chuẩn mực được cấp trên ban hành, vì thế các nhóm viên có xu hướng tôn trọng, 
tuân thủ tốt. Những chuẩn mực này rất phù hợp với hệ thống quản lý chung của cơ quan, tổ 
chức, công ty, vì thế nhóm sẽ thuận tiện hơn khi giao tiếp với các nhóm, hoặc đơn vị khác thuộc 
cùng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên loại chuẩn mực này có thể không hoàn toàn 
thích hợp với tính chất, đòi hỏi của công việc của nhóm, và đặc biệt là nhiều khi không phù hợp 
với tính cách, thói quen của các thành viên trong nhóm. Điều này làm cho các thành viên nhóm 
có thể thấy bị trói buộc.

 Nhóm trưởng đề ra các chuẩn mực.
Điều này thường chỉ xảy ra với các nhóm chính thức. Nếu nhóm trưởng là người có uy tín, có 
khả năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc vượt trội hơn hẳn so với các thành viên khác 
của nhóm thì các chuẩn mực này sẽ được tuân thủ tốt. Trong các trường hợp khác, chuẩn mực 
được đề ra như thế này sẽ không được tuân thủ nghiêm túc. Hơn nữa, nó cũng gây nên cảm giác 
trói buộc đối với các thành viên khác trong nhóm và có thể tạo nên tâm lý phản đối ngầm.

 Nhóm trưởng cùng một số thành viên bàn bạc, đề ra. 
Uy tín của các chuẩn mực này cũng giống như trường hợp trên, nếu như số lượng các thành 
viên cùng bàn bạc với nhóm trưởng chỉ chiếm một thiểu số ít ỏi trong nhóm. Trong trường hợp 
số thành viên này chiếm đa số trong nhóm thì nó giống như cách đề ra chuẩn mực dưới đây.

 Chuẩn mực do tất cả các thành viên bàn bạc, thảo luận và đề ra. 
Các thành viên không những tán thành các chuẩn mực đó mà còn được tham gia xây dựng 
chuẩn mực cũng như góp ý kiến điều chỉnh nó. Sự tham gia của các thành viên vào việc xác 
định các chuẩn mực nhóm ảnh hưởng rất lớn đến sự tuân thủ các chuẩn mực đó. Khi được tham 
gia xây dựng hoặc/và góp ý kiến điều chỉnh chuẩn mực, các thành viên sẽ cảm thấy các chuẩn 
mực đó là của chính họ, không phải do người khác áp đặt. Điều này làm cho họ tuân thủ chuẩn 
mực một cách tự giác.

Các thành viên bắt buộc phải tuân thủ các chuẩn mực nhóm. Sự phục tùng các chuẩn mực của 
nhóm phụ thuộc vào các yếu tố:
* Sự hợp lý của các chuẩn mực.
* Sức ép của nhóm.
* Sự kiểm tra và bắt buộc phải thi hành của nhóm.
* Sự tham gia xác định chuẩn mực nhóm của các thành viên.

Việc đề ra chuẩn mực rõ ràng, hợp lý, đầy đủ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động nhóm. 
Chúng ta thường nghe đến hiệu quả làm việc nhóm rất cao của người Nhật Bản. Điều này là sự 
thật. Qua kinh nghiệm của những người đã từng làm việc nhóm với người Nhật (và người các 
nước khác nữa), ta thấy việc đưa ra các chuẩn mực đầy đủ và tuân thủ chúng cộng với việc giao 
tiếp hiệu quả chính là cái tạo nên sự khác biệt. Trong số các chuẩn mực người ta đặc biệt chú ý 
đến quy trình làm việc, chế độ báo cáo, liên lạc, bàn bạc. Điều này thể hiện rõ qua quy tắc 
HouRenSou của người Nhật. 

Quy tắc HouRenSou là gì ?
 Trước hết, có thể hiểu HourenSou là quy tắc giao tiếp cơ 
bản giữa các thành viên trong nhóm.

 Hou ( ) là viết tắt của  Houkoku ( ) : có nghĩa là báo cáo.
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 Ren ( ) là viết tắt của  Renraku ( ) : có nghĩa là liên lạc.
 Sou ( ) là viết tắt của Soudan ( ): có nghĩa là bàn bạc.

Có thể thấy, HourenSou đơn giản là : Báo cáo – Liên Lạc – Bàn Bạc.

HourenSou như thế nào ?

Báo cáo (Houkoku - ��):
 Khi gặp tình huống khó khăn ngay lập tức báo cáo cho người lãnh đạo có quan hệ gần nhất 
(trong nhóm thì trực tiếp lãnh đạo là nhóm trưởng).
 Báo cáo ngắn gọn tình huống đang gặp phải, tình trạng của vấn đề.
 Hướng giải quyết vấn đề đang gặp phải: đang xử lý như thế nào, xử lý đến đâu…. Nếu có 
nhiều hướng giải quyết thì báo cáo lại để cấp trên lựa chọn hướng giải quyết tốt nhất, và cả 
nhóm sẽ theo hướng giải quyết đó.

Liên lạc (Renraku - ��)
 Khi bạn gặp phải vấn đề, đồng thời với việc báo cáo với cấp trên, bạn cũng phải liên lạc với 
các bên liên quan để họ có thể nắm được tình hình công việc bạn đang làm. 
 Việc liên lạc ở đây có nội dung tương tự với việc báo cáo. 
 Nếu trong quá trình giải quyết vấn đề , việc liên lạc cá nhân giữa 2 người (liên lạc 1-1) và 
giữa cá nhân với những người khác trong nhóm (1-n), có thể là những trao đổi với những nội 
dung chi tiết hơn.

Bàn bạc (Soudan - ��)
 Khi đã báo cáo tình huống, liên lạc với các bên liên quan, vấn đề chưa được giải quyết, hay 
chưa có cách giải quyết ổn thỏa. Cả nhóm lúc này sẽ họp nhau lại, trực tiếp bàn bạc và đưa ra 
phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề, và tiếp tục hoàn thành công việc chung. 

Báo Cáo – Liên Lạc – Bàn bạc không phải lúc nào cũng phải hoàn thành tất cả các bước, hay 
theo trình tự cứng nhắc, mà có thể linh hoạt áp dụng. Có thể đơn giản, khi gặp vấn đề, bạn báo 
cáo ngay cho nhóm trưởng, đưa cách giải quyết, nếu hợp lý, nhóm truởng đồng ý, bạn giải 
quyết vấn đề đó luôn. Hay chính trong khi báo cáo, bạn và nhóm trưởng trao đổi, đó cũng chính 
là bàn bạc. Và có thể ngay trong khi báo cáo, bạn đã đồng thời cho các bên liên quan biết qua 
báo cáo của bạn với nhóm trưởng, vô hình chung bạn đã liên lạc với những người đồng đội của 
bạn trong nhóm.

Một số điều lưu ý về HourenSou 

 Điều làm nên tính hiệu quả của quy tắc HouRenSou, chính là việc bạn báo cáo vấn đề một 
cách nhanh chóng, và cả nhóm biết được công việc bạn đang làm. Vậy nên, khi làm việc nhóm 
cùng nhau, có lẽ điều tiên quyết đó là việc bạn thông báo cho nhóm trưởng, cũng như các thành 
viên khác về vấn đề bạn gặp phải trong thời gian sớm nhất. 
 Chính việc cả nhóm đều biết tiến trình công việc đang làm, dẫn tới việc cả nhóm có thể 
cùng nhau đổi hướng, đưa ra những phương pháp giải quyết vấn đề tốt hơn một cách dễ dàng và 
ăn khớp.
 Việc báo cáo, liên lạc trong nhóm nên ngắn gọn, và tuân theo quy tắc 5W1H đó là : cái gì 
(What), ở đâu (where), khi nào (when), vì sao (why), ai (who) và như thế nào (How). Như thế 
các thành viên của nhóm sẽ dễ dàng bao quát vấn đề và hướng đi một cách nhanh chóng nhất.
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 Trong nhóm có thể thống nhất 1 quy tắc ghi chép chung, hay công cụ ghi chép chung (ví dụ
sơ đồ tư duy – MindMap chẳng hạn), để có thể thuận tiện trong trao đổi14.

2.2.5. Có kế hoạch làm việc

Có ai đó đã nói rất đúng rằng thà không làm việc còn hơn làm mà không có kế hoạch. Điều này 
đặc biệt đúng với nhóm. Nhóm phải có kế hoạch rõ ràng và cụ thể khi thực hiện công việc. Kế 
hoạch này phải bao hàm kế hoạch tiến độ – công việc nào được làm vào thời gian nào, kế hoạch 
nhân sự – ai làm việc gì, nghĩa là sự phân công công việc và vai trò trong nhóm, kế hoạch tài 
chính – phân bổ kinh phí cho các công việc cụ thể như thế nào.

Mặc dù các thành viên nhóm phụ trách các phần công việc khác nhau chứ không phải toàn bộ 
các công việc của nhóm, nhưng họ cần nắm vững toàn bộ kế hoạch của nhóm. Chỉ khi đó họ 
mới có khả năng đánh giá tiến trình công việc của cả nhóm, của các thành viên khác và nhờ đó 
mới phối hợp tốt với các thành viên khác, mới tương trợ lẫn nhau được. 

Ví dụ: Anh Cường, một học viên cao học tại trường Đại học ngoại thương (cơ sở II tại TP. Hồ 
Chí Minh) có rất nhiều kinh nghiệm làm việc nhóm ở một công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước 
ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, cho biết anh rất ấn tượng với việc chia sẻ thông tin về kế 
hoạch làm việc của cả nhóm và tất cả các thành viên trong nhóm nơi anh làm việc. Theo anh, 
điều này đưa lại lợi ích rất lớn cho công ty của anh, vì các thành viên trong nhóm ngay lập tức 
có thể giúp đỡ các thành viên khác khi họ gặp khó khăn (sức khỏe không tốt, đột xuất bận việc 
riêng, quá tải cục bộ khi cùng lúc có nhiều khách hàng yêu cầu, ...).    

Trong thực tế thông thường nhóm trưởng hoặc nhóm trưởng cùng một số thành viên nhóm soạn 
thảo ra kế hoạch. Nhưng việc tham gia xây dựng kế hoạch của các thành viên nhóm rất đáng 
khuyến khích, vì lúc đó các thành viên am hiểu kế hoạch của nhóm một cách tốt nhất và họ có 
tinh thần làm việc tốt nhất.
Việc phân công công việc là một trong những nguyên nhân tiềm tàng của mâu thuẫn giữa các 
thành viên trong nhóm, chính vì thế phải phân công thật sự công bằng.

2.2.6. Sinh hoạt nhóm

Các buổi sinh hoạt nhóm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả làm việc nhóm nên cần được coi trọng. 
Nhóm cần có lịch sinh hoạt đều đặn và thực hiện sinh hoạt theo lịch đó. Mặc dù nhóm có lịch 
sinh hoạt thường xuyên, nhưng khi có vấn đề đột xuất, cần cả nhóm họp lại để giải quyết thì 
nhóm cần linh động thay đổi lịch sinh hoạt để giải quyết vấn đề đã nêu, không nên cứng nhắc 
chờ đến ngày sinh hoạt định kỳ. 

Có thể chia sinh hoạt nhóm thành hai loại. Loại thứ nhất để giải quyết công việc, loại thứ hai để 
tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên nhóm. Cách tiến hành hai loại sinh 
hoạt này nên khác nhau. 

Với loại thứ nhất, các buổi sinh hoạt cần tổ chức nghiêm túc: 

 Yêu cầu các thành viên nhóm tham gia đầy đủ và đúng giờ. Để đảm bảo điều này, nhóm nên
làm cho mỗi thành viên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia đúng giờ này. Hơn 
nữa, nhóm cần đề ra chế độ thưởng, phạt đối với thành viên trong việc này. 

14 http://ittip.co.cc/teamwork quy tac hourensou trong lam viec nhom
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 Buổi sinh hoạt có mục đích rõ ràng, nghĩa là các thành viên biết gặp nhau để làm gì, buổi 
sinh hoạt phải có kết quả gì. Nếu nhóm tiến hành buổi sinh hoạt chỉ vì đến thời điểm quy định 
phải sinh hoạt, chứ không có công việc làm nào cụ thể thì buổi sinh hoạt đó vô ích, thậm chí 
còn có hại, vì nhiều lần như vậy khiến cho người dự sinh hoạt thấy lãng phí thời gian, và sau đó 
không tôn trọng các buổi sinh hoạt nhóm. 

 Nội dung buổi sinh hoạt phải thiết thực, vấn đề đưa ra giải quyết trong buổi họp đó phải thật 
sự cần đến sự bàn bạc của các thành viên nhóm. Chẳng hạn họp để giải quyết khó khăn trong 
công việc mà một hoặc một số thành viên nào đó gặp phải. Hay là họp để bàn về một ý tưởng 
mới mà ai đó mới đưa ra, hoặc sinh hoạt bàn về một nhiệm vụ mới được giao phó, ... Nếu sinh 
hoạt chỉ để nhóm trưởng hoặc thành viên nào đó thông báo một số thông tin thì không nên tổ 
chức cuộc sinh hoạt, vì thông tin đó có thể được gửi tới các thành viên nhóm bằng cách khác đỡ 
tốn thời gian hơn (như sử dụng email, điện thoại). Cũng không nên họp chỉ để nghe nhóm 
trưởng điểm lại một số công việc đã làm, nếu như đó chưa phải là cuộc họp tổng kết một giai 
đoạn thực hiện công việc hoặc toàn bộ công việc, nghĩa là nếu như nó không bao hàm việc rút 
kinh nghiệm hoặc/và đánh giá công việc của từng người. Việc thường kỳ điểm lại các công việc 
đã làm này là có ích, nhưng nhóm trưởng có thể tiến hành rồi gửi cho các thành viên nhóm. 
Họp nhóm chỉ đơn giản là thông báo lịch làm việc tuần tới thì hoàn toàn không nên tiến hành.

 Khi sinh hoạt nhóm, các thành viên phải làm việc nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau. Các 
thành viên không được cười đùa, làm việc riêng, lơ đãng không để ý đến ý kiến người khác, 
hoặc bàn sang những chuyện khác không thuộc chủ đề buổi sinh hoạt. 

 Khi tranh luận cần lưu ý là mình đang xem xét ý kiến người khác, chứ không phải đang xem 
xét tư cách người ấy. Vì thế khi nói nên cẩn thận tránh dùng những câu, từ có hàm ý đánh giá cá 
nhân. Ví dụ, không nên nói: “chỉ những người không am hiểu thực tế mới có thể đưa ra đề nghị 
như bạn”; hoặc: “ý tưởng của anh rõ ràng là một sự ngụy biện”, ... Người có ý kiến đang bị phê 
phán cũng cần hiểu rằng các thành viên khác đang phê phán ý kiến của mình, chứ không phải 
đang phê phán bản thân con người mình. 

Các thành viên nhóm không nên vội vàng phê phán ý kiến các thành viên khác. Có thể một số ý 
kiến nào đó lúc mới nghe thấy rất vô lý, nhưng thật ra chúng rất đúng đắn. Có giai thoại nói 
rằng khi phát biểu về luận án tiến sĩ của Loui De Broglie – công trình đã đưa lại cho Loui De 
Broglie giải Nobel vật lý -, A. Einstein nói rằng nó “rất điên khùng, nhưng mà đúng đắn”. Vì 
vậy, chỉ phê phán ý tưởng của người khác sau khi đã xem xét kỹ lưỡng nó, xem xét các cơ sở 
của nó. Khi bàn bạc, các thành viên cần ý thức rằng mục đích tranh luận là để giải quyết vấn đề, 
giải quyết được vấn đề thì nhóm thắng, tức là tất cả các thành viên trong nhóm cùng thắng, chứ 
không phải người có ý kiến được chấp thuận là người thắng, còn người có ý kiến bị bác bỏ là 
người thua. 

Loại sinh hoạt thứ hai có thể tổ chức thoải mái hơn. Có thể chọn quán cafe, công viên, nhà riêng 
của một thành viên nào đó, hoặc một nơi khác thuận tiện để tiến hành sinh hoạt. Trong những 
buổi sinh hoạt này nhóm không xem xét công việc, mà tổ chức các hoạt động chung để tăng 
cường mối liên hệ giữa các thành viên, chẳng hạn như chơi thể thao, chơi trò chơi khác, ...

Trong buổi sinh hoạt đầu tiên, nhóm nên làm các công việc như chọn nhóm trưởng (nếu chưa 
có nhóm trưởng), đề ra các chuẩn mực, thỏa thuận thời gian sinh hoạt nhóm, thông qua kế 
hoạch làm việc. Trong buổi này các thành viên cũng cần tìm hiểu về các bạn cùng nhóm, trao 
đổi cho nhau địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ...  
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Để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nhóm có thể sử dụng công nghệ tin học để tổ chức sinh 
hoạt nhóm. Có thể sử dụng các diễn đàn trực tuyến, yahoo messenger, các phần mềm tin học 
khác để tiến hành trao đổi, bàn bạc công việc với nhau. Đây là cách mà nhiều nhóm sinh viên 
sử dụng hiện nay. Thế nhưng các nhóm không nên lạm dụng cách làm này, vì gặp mặt trực tiếp 
vẫn tốt hơn cho việc trao đổi thông tin cũng như khích lệ lẫn nhau.

2.2.7. Trao đổi thông tin trong nhóm

Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Calisto nhận thấy một nhược điểm của 
đội tuyển là trong khi thi đấu các tuyển thủ rất ít gọi nhau. Ông chỉ đạo họ gọi nhau nhiều hơn, 
kết quả là đội tuyển thi đấu thành công hơn. Ví dụ này cho ta thấy tầm quan trọng của việc trao 
đổi thông tin giữa các thành viên trong nhóm. 
Trong phần quy tắc HouRenSou ở trên chúng ta cũng đã thấy người Nhật – những người có 
cách làm việc nhóm rất tốt – đã rất coi trọng việc trao đổi thông tin. 

Là thành viên trong nhóm, bạn phải có được thông tin đầy đủ, rõ ràng về toàn bộ công việc 
cũng như về công việc cũng như tiến độ của từng người trong nhóm. Cần tránh tình trạng chỉ 
quan tâm đến phần việc của mình mà bỏ qua thông tin về phần của những người khác, vì lúc đó 
bạn không có khả năng phối hợp với các thành viên khác. Nếu không hiểu rõ công việc nói 
chung, hoặc phần việc của ai đó, bạn nên hỏi lại cho rõ, không nên e ngại, tránh né. Khi nghe ai 
đó trình bày ý kiến của họ, bạn cũng nên chất vấn. Có thể hỏi để hiểu rõ hơn ý kiến của họ. 
Cũng có thể dùng câu hỏi để mở rộng vấn đề. Câu hỏi còn giúp người đưa ra ý kiến biết thêm 
các vấn đề liên quan, chẳng hạn những hậu quả của việc áp dụng ý kiến của anh ta, để tìm cách 
giải quyết. 

Ví dụ, một thành viên nhóm bạn – một nhóm bán hàng – đưa ra đề xuất không bán một loại 
hàng tồn kho nữa, mà đem tặng cho người khác. Lúc đó bạn có thể hỏi lại để biết anh ta định 
làm gì cụ thể. Anh ta trình bày rõ hơn là đem hàng tồn kho – vốn rất khó bán, chi phí bán hàng 
quá lớn nên lợi nhuận sẽ rất thấp – đi làm từ thiện, cụ thể là phát không cho trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn. Khi đó có thể hỏi thêm là anh ta định làm cụ thể như thế nào? Làm sao để giải 
trình với lãnh đạo công ty về chuyện đã không thu được tiền bán hàng lại còn phải lo các thủ 
tục, tiền chuyên chở, và một đội ngũ nhân viên đi phát quà tặng? Điều này giúp người đưa ra ý 
kiến và các thành viên khác phát triển thêm ý tưởng, rằng cần kết hợp với các tổ chức từ thiện, 
hoặc các tổ chức xã hội hiện đang quan tâm giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn để họ họp tác 
trong công việc này. Và việc làm như vậy thể hiện vai trò xã hội của công ty, nâng cao uy tín 
của công ty. 

2.3. Các khó khăn thường gặp khi làm việc nhóm và cách khắc phục

2.3.1. Mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm

Các thành viên nhóm có khả năng, kinh nghiệm làm việc khác nhau. Họ còn khác nhau về tuổi 
tác, về tính cách, về tâm sinh lý. Họ cũng khác nhau về thu nhập và mong muốn lợi ích khi làm 
việc nhóm, … Vì thế giữa họ xảy ra các mâu thuẫn là chuyện bình thường trong nhóm.
Nếu xét về mặt ảnh hưởng tới nhóm thì ta có thể chia các mâu thuẫn này thành ba loại.

1. Loại mâu thuẫn không ảnh hưởng đến sự tồn tại và hoạt động của nhóm.
Loại này thường bao gồm những mâu thuẫn nhỏ, liên quan đến tính cách, lối sống, thói quen 
của các thành viên nhóm. Nó cũng có thể là các mâu thuẫn liên quan đến quan điểm, cách thức 
giải quyết công việc. Người ta có thể bực mình, công kích nhau, … nhưng thường được các bên 
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bỏ qua dễ dàng khi được các thành viên khác can gián, khuyên nhủ, và không ảnh hưởng đến 
nhóm và hoạt động của nó. 

2. Loại mâu thuẫn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động nhóm, nhưng không đe dọa đến sự tồn tại 
của nhóm. 
Loại này bao hàm trước hết những mâu thuẫn như loại thứ nhất, nhưng cấp độ cao hơn, căng 
thẳng hơn. Loại này còn có thể bao hàm những sự tị nạnh nhau về công việc, về nguồn lực được 
phân chia, về lợi ích. Loại mâu thuẫn này thường ảnh hưởng xấu đến hoạt động nhóm, vì chúng 
làm cho các thành viên nhóm ít giao tiếp với nhau; ít, thậm chí không bàn bạc với nhau khi làm 
việc; đặc biệt, chúng còn làm cho các thành viên nhóm không sẵn sàng giúp đỡ nhau. 

3. Loại thứ ba bao gồm các mâu thuẫn đã nêu, nhưng ở cấp độ rất nghiêm trọng, đến mức các 
thành viên không thể làm việc với nhau, dẫn đến việc nhóm tan rã, hoặc bị giải thể.

Khi thấy có mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm thì trước hết cần tìm hiểu xem mâu 
thuẫn đó thuộc loại nào trong ba loại đã nêu. Nếu mâu thuẫn đó thuộc loại thứ nhất thì có thể 
cho qua đi, vì sự tồn tại của nó không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động nhóm; mà thậm chí 
còn làm tăng thêm tính năng động, sự đa dạng, tính cạnh tranh trong nhóm. Các nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng nhóm làm việc tốt nhất nếu bên trong nó có những mâu thuẫn, nhưng ở mức độ vừa 
phải, nhóm làm việc kém khi trong nó không có mâu thuẫn, hoặc mâu thuẫn quá lớn15. Các mâu 
thuẫn thuộc hai loại còn lại cần phải được giải quyết. 

Để giải quyết mâu thuẫn, trước hết cần tìm hiểu kỹ lưỡng về mâu thuẫn. Phải tìm hiểu xem 
người ta đang bất đồng về cái gì, những hành động nào gây nên bất hòa. Cố gắng không làm 
trầm trọng thêm mâu thuẫn, và chính xác hơn là giảm thiểu các yếu tố mâu thuẫn (rủi củi dưới 
đáy nồi) bằng cách mô tả mâu thuẫn như là một vấn đề của nhóm, giải quyết nó là làm lợi cho 
cả nhóm. Chỉ nêu lại những lời nói, hành động của các bên, không suy diễn ra ý đồ, căn nguyên 
những câu nói hay hành động đó.  Cố gắng tìm hiểu kỹ lưỡng xem nguyên nhân của mâu thuẫn 
là gì. Sau đó xem xét lại quy trình hoạt động của nhóm, sự phân công trong nhóm xem có cần 
phải thay đổi để triệt tiêu mâu thuẫn này và những mâu thuẫn khác tương tự trong tương lai hay 
không. 

Nếu mâu thuẫn có nguyên nhân là sự phân chia lợi ích trong nhóm thì cần giải thích rõ ràng cho 
mọi thành viên trong nhóm rõ về sự phân chia đó. Hiển nhiên là nếu nhận thấy sự phân chia đó 
là thiếu công bằng thì cần điều chỉnh lại. Cũng vậy, nếu thấy nguyên nhân là sự tị nạnh nhau 
trong việc được phân công công việc thì nếu như sự phân công đó thực sự hợp lý thì giải thích 
rõ ràng cho các bên mâu thuẫn nghe. Còn nếu sự phân chia đó có phần mất công bằng thì nó 
cần được điều chỉnh. Đồng thời những lời xin lỗi của những người chịu trách nhiệm phân chia 
công việc cũng phải được đưa ra công khai. Tiếp theo là giải thích rõ cho các bên mâu thuẫn 
mục đích và nhiệm vụ hiện thời của nhóm, vạch cho họ thấy mâu thuẫn giữa họ sẽ ảnh hưởng 
xấu như thế nào đến việc thực hiện nhiệm vụ đó, và vì thế ảnh hưởng đến chuyện đạt mục đích 
như thế nào. 

Một trong những nguyên nhân mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm là sự thiếu tôn trọng 
lẫn nhau. Như đã nói, mỗi người có những mặt mạnh, mặt yếu của riêng mình. Những mặt 
mạnh chỉ có thể biểu hiện trong một số trường hợp mà thôi. Khi một số thành viên nhóm thấy 
một, hoặc một số thành viên khác chưa thể hiện được mặt mạnh của họ – có thể do chưa có cơ 
hội – thì có thể có những lời nói, việc làm thiếu tôn trọng. Đây là điều rất nên tránh. Câu 
chuyện về các môn khách của Mạnh Thường Quân thời Đông Chu bên Trung Quốc cho thấy 
không thể vì thấy ai đó chưa thể hiện tài năng, ưu thế của họ để thiếu tôn trọng họ.

                                               
15 Xem Hành vi tổ chức/Nguyễn Hữu Lam. H.: NXB Thống Kê, 2007, tr. 210-211.
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Chuyện Đông Chu Liệt Quốc, hồi 93, kể rằng khi rơi vào tình thế nguy cấp ở đất Tần, Mạnh 
Thường Quân rất cần một chiếc áo lông cáo trắng để dâng nàng Yên Cơ nhờ nàng ấy xin vua 
Tần cho về nước, thoát hiểm, bèn “hỏi khắp tân khách xem có ai kiếm được thứ áo cầu trắng
không, ai nấy đều im không đáp. Cuối cùng có một người khách tự nói là có thể kiếm được. 
Mạnh Thường quân nói: - Nhà ngươi có kế gì kiếm được thứ áo cầu ấy? Khách nói: - Tôi có thể 
giả làm chó đi ăn trộm được! Mạnh Thường quân cười rồi cho đi. Đến đêm người khách ấy mặc 
quần áo như con chó, chui qua cổng nhỏ, lẻn vào trong kho, làm tiếng chó sủa, kẻ lại giữ kho 
tưởng là chó giữ sủa, không nghi ngờ gì. Người khách rình lúc kẻ lại kia ngủ say, lấy chìa khoá 
giắt sẵn trong mình, mở tủ kho ra, quả nhiên thấy cái áo cầu trắng, bèn lấy trộm đem ra, dâng 
Mạnh Thường quân”.  Khi vua Tần đã đồng ý cho đi rồi Mạnh Thường Quân lại lo vua Tần 
nghĩ lại, bèn nghĩ kế đi nhanh cho thoát. Nhưng khi đến cửa quan thì đã vào đêm, cửa quan 
đóng từ lâu, lúc ấy lại có người khách giả làm tiếng gà gáy để các con gà gáy theo, quân coi cửa 
vì thế tưởng trời gần sáng bèn mở cửa thành cho đi. 
“Mạnh Thường Quân bảo hai người khách kia rằng:
- Ta nay nhờ khỏi miệng hùm là nhờ sức chó sủa, gà gáy đó! 
Các tân khách tự thẹn là không có công gì, từ đó không dám khinh nhờn bọn hạ khách nữa .”

Chính vì điều này nên nhóm cần làm cho mỗi thành viên biết tôn trọng nhau, không đổ lỗi cho 
người khác. Khi gặp khó khăn thì cả nhóm cùng tìm cách giải quyết, chứ không phải cố gắng 
tìm xem ai có lỗi. 

Chương trình “Chìa khóa thành công” được phát trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt 
Nam lúc 21h15’ tối thứ Tư hàng tuần đưa ra một tình huống như sau:
“Đây là tình huống của một trưởng nhóm bán hàng. Trong nhóm của anh ta có hiện tượng cạnh 
tranh không lành mạnh với nhau để chạy đua về doanh số. Điều này rất ảnh hưởng đến cả 
nhóm. Anh ta phải làm thế nào?”16

Cách giải quyết của Lê Văn Tú – Chuyên viên Vụ tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao đến từ Hà 
Nội - một người tham gia chương trình - được các chuyên gia đánh giá cao: 
“Trước tiên, bạn sẽ ngay lập tức gọi anh Tâm (người có hành động cạnh tranh không lành 
mạnh) vào trong phòng làm việc gặp riêng để hỏi rõ xem lý do vì sao anh Tâm lại có những 
hành động như thế. 

Sau đó, ngay lập tức bạn sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay trong ngày hôm đó với tất cả 
các thành viên. Trong cuộc họp đó, bạn sẽ trình bày rõ thực trạng kinh doanh của cả nhóm trong 
tháng này đang rất thấp và có nguy cơ không thể hoàn thành chỉ tiêu vào cuối tháng. Đồng thời 
với việc phê bình và khiển trách toàn nhóm, với tư cách là trưởng nhóm, bạn cũng tự nhận 
khuyết điểm của mình đã không hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. 
Sau khi phê bình, khiển trách nhóm và tự kiểm điểm bản thân, bạn sẽ đưa ra một số nguyên tắc 
nhất định để chấn chỉnh lại kỷ luật của nhóm. Thứ nhất là về xử lý tính chất chuyên môn, bạn sẽ 
ngay lập tức phân chia lại thị trường vì việc đó sẽ tránh cho các nhân viên bán hàng của mình 
giẫm chân lên nhau. 

Thứ hai: đối với khách hàng là nguyên nhân dẫn đến hai nhân viên của bạn đang tranh giành 
nhau thì khi đó bạn sẽ chuyển đơn hàng đó cho một nhân viên khác trong nhóm. Tiếp đó bạn sẽ 
khiển trách trước toàn nhóm cả hai nhân viên này, đồng thời yêu cầu cả hai nhân viên đó phải 
nỗ lực làm việc để cùng nhóm kịp hoàn thành chỉ tiêu ban đầu đã đặt ra.

Trả lời câu hỏi của giám khảo Shekhar Mundlay: “Bạn sẽ cư xử như thế nào với người khách 
hàng mà hai thành viên trong nhóm đang tranh chấp?”, bạn Văn Tú cho rằng: Với trách nhiệm 
là một trưởng nhóm thì trong lần gặp đầu tiên khi dẫn nhân viên mới đến làm việc với vị khách 

                                               
16 http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu ly mau thuan trong nhom.html
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hàng đó thì bạn sẽ phải đi cùng và bạn sẽ xin lỗi khách hàng rằng việc mất đoàn kết nội bộ 
trong nhóm đã ảnh hưởng đến việc đàm phán cũng như ký kết hợp đồng của nhóm. Sau đó giới 
thiệu nhân viên mà bạn đề cử sẽ thay thế cho hai bạn kia và để lại địa chỉ của mình để trong 
trường hợp nào đó thì khách hàng đó có thể liên lạc ngay được với bạn.” 17

Cần phải xây dựng văn hoá nhóm sao cho mọi người đều thân thiện và tôn trọng nhau.

2.3.2. Mâu thuẫn giữa chuẩn mực và sự sáng tạo

Để cho công việc tiến triển tốt, và để các thành viên của nhóm phối hợp với nhau, hỗ trợ nhau 
hiệu quả, mọi thành viên trong nhóm đều phải tôn trọng các chuẩn mực của nhóm. Các chuẩn 
mực, vì thế, có một vai trò rất quan trọng trong hoạt động của nhóm. 

Một trường hợp hay xảy ra là sáng kiến nào đó, cách làm nào đó của một thành viên trong 
nhóm mâu thuẫn với các chuẩn mực của nhóm. Cách giải quyết cho trường hợp này là người có 
sáng kiến chưa vội làm theo sáng kiến đó, mà đưa ra cho cả nhóm biết, bàn luận về nó và đi đến 
sự đồng thuận có làm theo sáng kiến đó hay không. Các thành viên nhóm khác cũng không nên 
vội bác bỏ sáng kiến đã nêu, mà phải xem xét kỹ lưỡng cả sáng kiến, cả các chuẩn mực của 
nhóm. 

Chuẩn mực có tính tĩnh, không thay đổi, trong khi đó hoạt động của nhóm thay đổi theo thời 
gian, vì thế các chuẩn mực, cho dù trước đó rất phù hợp với nhóm, đã nhiều khi trở nên cứng 
nhắc, lỗi thời, và cản trở sự sáng tạo của các thành viên nhóm. Khi xem xét vấn đề như vậy 
nhóm có thể nhận ra được những chuẩn mực nào đã trở nên lỗi thời, cản trở sự sáng tạo, và vì
thế cần thay bằng những chuẩn mực mới. 

Một trường hợp khác là khi sáng kiến nào đó mâu thuẫn với chuẩn mực, nhưng việc xem xét kỹ 
lưỡng cho thấy rằng các chuẩn mực đã có vẫn hợp lý, đáp ứng được các yêu cầu chung của 
công việc, còn trường hợp sáng kiến kia chỉ là ngoại lệ, thì khi đó vẫn nên giữ nguyên chuẩn 
mực, nhưng cho phép sáng kiến đã nói được ứng dụng. 

2.3.3. Thiếu tin cậy lẫn nhau

Nghi ngờ, đề phòng các thành viên khác, ít chịu chia sẻ công việc, ít khi nhờ người khác giúp 
đỡ, ... là những biểu hiện của người không tin cậy vào khả năng hoặc tính cách các thành viên 
khác. Cách khắc phục khó khăn này là nhóm cần chia sẻ thông tin nhiều hơn, tổ chức các hoạt 
động chung bên ngoài công việc để tăng thêm cơ hội hiểu biết lẫn nhau cho các thành viên. 
Điều này cần tham khảo kỹ trong mục 2.4.

2.3.4. Thiếu tinh thần trách nhiệm

Tinh thần trách nhiệm là yếu tố mà các sinh viên khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM đề cao nhất 
trong các yếu tố quyết định hiệu quả làm việc nhóm18. Thiếu tinh thần trách nhiệm có biểu hiện 
rất đa dạng. Các thành viên có thể không quan tâm đến kết quả làm việc của nhóm, có thể trễ 
hạn, lẩn tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, … Với rất nhiều nhóm sinh viên, sự thiếu tinh 
thần trách nhiệm đã dẫn đến kết quả là sản phẩm của họ đơn thuần là sự sao chép từ các sách 
vở, không hề có giá trị khoa học nào. Khó khăn này được giải quyết bằng cách làm cho mọi 
người hiểu rõ mục đích của nhóm, phân công công việc rõ ràng, cụ thể. Đánh giá mức độ hoàn 

                                               
17 http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu ly mau thuan trong nhom.html

18 Xem nghiên c�u c�a nhóm KT28 đã nêu.
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thành công việc của các thành viên một cách thường xuyên và chính xác. Gắn công việc, trách 
nhiệm với lợi ích.

2.3.5. Sợ xung đột

Các thành viên nhóm không dám nhắc nhở, góp   ý với nhau, e ngại trong việc nêu lên và phân 
tích khuyết điểm của nhau, … Điều này ảnh hưởng đến sự phối hợp nhóm. Cách giải quyết là 
tăng cường sự hiểu biết nhau trong nhóm, nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên 
nhóm, giải thích cho các thành viên hiểu rõ sự cần thiết của việc góp ý kiến, phê bình lẫn nhau. 

2.4. Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm

Một trong những phương pháp giúp nhóm làm việc hiệu quả khi giải quyết vấn đề nào đó là sử 
dụng phương pháp sáu chiếc mũ tư duy. Đây là phương pháp do nhà khoa học Pháp Edward de 
Bono đề xuất. Bản chất của phương pháp này là phân định thời gian rõ ràng cho các giai đoạn 
trong khi bàn luận về công việc, giúp cho việc bàn luận này tiết kiệm được thời gian, và giúp 
xem xét vấn đề được toàn diện, cặn kẽ, đồng thời khích lệ được sự sáng tạo. Phương pháp này 
nói rằng khi bàn luận công việc chúng ta đội, hoặc tưởng tượng rằng đang đội, sáu chiếc mũ có 
màu trắng, đỏ, vàng, đen, xanh lá cây, xanh da trời. Mỗi thời điểm chỉ đội mũ một màu, và chỉ 
hành động theo quy định của màu mũ ấy.

Mũ trắng:
Khi đội mũ này người ta sẽ cung cấp thông tin. Chỉ cung cấp thông tin mà không bình luận, 
không nêu quan điểm, đánh giá, ... Thông tin phải chính xác và càng đầy đủ càng tốt.

Mũ đỏ:
Đây là thời điểm bộc lộ tình cảm. Người ta có thể bộc lộ bất cứ tình cảm nào của mình về vấn 
đề. Người ta có thể bộc lộ tình cảm yêu, ghét, thích, không thích, ... mà không cần giải thích lý 
do, không cần lập luận, nêu chứng cứ, ....
Trước đây người ta cho rằng khi bàn về công việc thì cần có cái đầu lạnh mà thôi. Trái tim 
chẳng những không giúp ích gì cho công việc, mà ngược lại, còn cản trở công việc vì làm tốn 
thời gian và thậm chí còn gây nên các mâu thuẫn giữa những người đang tham gia làm công 
việc đó. Ngày nay, các nhà tâm lý học đã chứng minh được rằng sự tham gia của trái tim, tức là 
của tình cảm khi xem xét giải quyết các vấn đề là rất cần thiết, và có ích cho công việc.

Mũ vàng:
Khi đội mũ này người ta nêu lên những lợi ích, những triển vọng. Nêu được càng nhiều, càng 
chi tiết các kết quả trong tương lai càng tốt, vì khi đó nó khích lệ tinh thần của mọi người.

Mũ đen:
Màu của sự bi quan. Khi đội mũ này không cần dẫn chứng, không cần lập luận, người ta nêu lên 
những băn khoăn, những lo ngại, những điều cản trở. Có vẻ như sự tồn tại của mũ này là không 
tốt, vì nó ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của mọi người, nó làm giảm sự hưng phấn, sự hăng 
hái, quyết tâm của nhóm. Nó đóng vai kẻ bàn lùi. Nhưng thật ra sự có mặt của mũ này là rất cần 
thiết, rất có ích. Nó đòi hỏi người ta phải xem xét vấn đề một cách kỹ lưỡng, đòi hỏi người ta 
tính hết các khó khăn để có phương án ứng phó. Nó giúp tránh được tâm trạng lạc quan thiếu cơ 
sở - “lạc quan tếu”.

Màu xanh lá cây:
Màu của chồi non, của sự sống, của hy vọng. Đây là thời kỳ nêu sáng kiến. Là thời điểm sáng 
tạo. Tất cả các sáng kiến đều được hoan nghênh trong thời kỳ này.
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Màu xanh da trời:
Màu của bầu trời lồng lộng, bao quát hết mọi vật. Đây là mũ điều khiển, khái quát vấn đề, đưa 
ra kết luận,....

Việc sử dụng các mũ không nhất thiết phải theo đúng trình tự như đã trình bày trên đây, nhóm 
có thể lựa chọn những cách sắp xếp khác. Nhưng trong một cuộc bàn luận ở mỗi thời điểm tất 
cả các người tham dự phải đội mũ cùng màu. Tránh tình trạng có người đội mũ đỏ xen ngang 
vào bộc lộ sự phấn khích của mình khi phần cung cấp thông tin của mũ trắng còn chưa làm 
xong.

Ví dụ sau đây nói về cách vận dụng sáu chiếc mũ tư duy trong ứng xử, giao dịch với khách 
hàng, đối tác do Edward de Bono đưa ra (tham khảo tại địa chỉ http://vietlion.com).

Mũ trắng: Màu trắng thể hiện sự khách quan, trung tính. 
Làm việc với khách hàng, đối tác chúng ta cần nắm rõ những thông tin về nhu cầu về sản phẩm 
hoặc dịch vụ của khách hàng, nhất là nhu cầu có khả năng thanh toán. Mũ trắng nhắc nhở chúng 
ta nhớ đến thông tin liên lạc (công ty, chức vụ, điện thoại, email). Trong một số trường hợp 
quan trọng, thông tin về tính cách, sở thích, ngày sinh hoặc về gia đình của khách hàng, đối tác 
cũng cần được quan tâm, không chỉ để tạo thiện cảm trong giao tiếp mà còn làm cơ sở để xây 
dựng sự hợp tác lâu dài.
Muốn có được thông tin khách quan trong quá trình giao tiếp đòi hỏi phải lắng nghe tốt. Thực tế 
cho thấy nhiều trường hợp nhân viên kinh doanh nắm bắt không đầy đủ, thậm chí không chính 
xác yêu cầu của khách hàng nhất là đối với những sản phẩm lớn hoặc vô hình như các phần 
mềm, dịch vụ bảo hiểm, đào tạo. Do mong muốn bán hàng hoặc ký hợp đồng, chúng ta thường 
nghe “chọn lọc” những thông tin có lợi cho việc bán hàng của mình. Điều này có thể dẫn đến 
hậu quả là nghe không đầy đủ và chính xác nhu cầu của khách hàng.

Mũ đỏ: Màu đỏ là màu của máu, màu nóng nên biểu trưng cho cảm xúc. 
Trước hết, chiếc mũ đỏ nhắc nhở chúng ta quan tâm đến cảm xúc, tâm trạng của khách hàng. 
Khách hàng đã rất háo hức và quyết tâm mua bằng được hay còn có ý muốn tìm hiểu, thăm dò. 
Khách hàng đã thật sự tin tưởng hay vẫn còn hoài nghi, lo lắng về chất sản phẩm, dịch vụ. Vì 
quyết định mua hàng trong nhiều trường hợp phụ thuộc vào cảm xúc của người mua nên nghệ 
thuật bán hàng nằm trong khả năng đáp ứng, tác động vào cảm xúc của người mua hàng.
Mặt khác, chiếc mũ đỏ cũng nhắc nhở chúng ta chú ý đến khía cạnh cảm xúc, linh cảm, trực 
giác trong quá trình giao dịch. Một người bán hàng kinh nghiệm có thể “biết” được người đến 
cửa hàng sẽ mua hàng hay không. Một nhà quản lý từng trải có thể “cảm nhận” được sự tin cậy, 
khả năng tiến tới đối với đối tác chỉ trong vòng vài phút ban đầu tiếp xúc. Trong những trường 
hợp này, trực giác đóng vai trò chi phối, quyết định.

Mũ đen: Màu đen trong nhiều nền văn hóa thể hiện cho những điều xui xẻo. 
Trong giao dịch, nón đen nhắc nhở chúng ta nhớ đến những rủi ro tiềm ẩn, những bất lợi có thể 
xảy ra trong quá trình phục vụ khách hàng, hay làm việc với đối tác. Một công trình xây dựng 
kéo dài trong một năm phải đối diện với khả năng tăng chi phí vật liệu xây dựng, khả năng hao 
tổn nhân sự. Quá trình triển khai một phần mềm quản trị nguồn nhân lực sẽ gặp bất lợi nếu trình 
độ tin học của nhân viên quản trị nhân sự thấp hoặc có thái độ không muốn hợp tác. Nhìn thấy 
trước những rủi ro, bất lợi phát sinh sẽ giúp chúng ta suy nghĩ và trao đổi về những phương 
pháp dự phòng phù hợp.

Mũ vàng: Màu vàng là màu của chiến thắng, huy hoàng (cúp vàng, long bào của vua). 
Mũ vàng nhắc nhở chúng ta phải cung cấp cho khách hàng những lợi ích nếu sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ. Một bức tranh chi tiết và sinh động về kết quả giao dịch sẽ làm cho khách hàng 
thêm “cảm hứng” để mua hàng.
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Mũ xanh lá cây: Đây là màu của cây cỏ nên mang ý nghĩa sinh sôi nảy nở. 
Vận dụng trong giao tiếp ứng xử, đây là thời điểm chúng ta giới thiệu với khách hàng, đối tác 
các giải pháp khác nhau để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Khách hàng thường cảm thấy hài 
lòng hơn khi chúng ta có thể giới thiệu một số sản phẩm hoặc giải pháp phù hợp với nhu cầu 
của khách hàng.

Mũ màu xanh dương: Màu xanh dương là màu của bầu trời bao phủ vạn vật. 
Đây là thời điểm chúng ta tóm tắt lại những gì đã trao đổi, thỏa thuận. Những việc đã đồng ý, 
chưa thống nhất, còn phải trao đổi thêm. Từ đó, chúng ta có thể xác định các bước làm việc tiếp 
theo sau buổi làm việc, trao đổi.19

Những hoạt động chung bên ngoài công việc của nhóm cũng giúp ích đáng kể cho sự cố kết của 
nhóm và nhờ đó mà nhóm làm việc hiệu quả hơn. Trong các phim Hàn Quốc chúng ta có thể 
thấy các nhóm làm việc trong các công ty của nước này hay kéo nhau đi picnic, đi ăn tối chung 
với nhau. Các công ty ở Phương Tây cũng thường làm như vậy.

Tổ chức các cuộc họp, các hội nghị một cách sinh động, luôn luôn đổi mới cũng là một phương 
pháp đáng quan tâm. Nếu các cuộc họp, hội nghị của nhóm bao giờ cũng diễn ra tại một vài địa 
điểm nào đó, với quy trình không đổi thì những người tham dự sẽ cảm thấy chán ngán, mất tập 
trung, và vì thế không nắm được nội dung cần thiết. Các cuộc họp, đặc biệt là của các nhóm ít 
thành viên, không nhất thiết phải tổ chức tại văn phòng làm việc. Có thể tổ chức chúng ở các 
khu nghỉ mát, kết hợp với việc sinh hoạt tập thể. Kiểu du lịch kết hợp với hội họp này ngày nay 
khá phổ biến. Các cuộc họp cũng có thể tổ chức ở quán café, thậm chí ở công viên và các địa 
điểm ngoài trời khác. Phải làm sao để mỗi thành viên dự họp thấy họ “được” một cái gì đó khi 
đi họp nhóm. 

Đối với người Việt Nam, đặc biệt là sinh viên, thì vấn đề tôn trọng thời gian làm việc, hay rõ 
hơn là đi họp, đi làm đúng giờ, đảm bảo làm hết thời gian quy định, cần được quan tâm. Một 
người đi họp muộn sẽ làm cả nhóm mất thời gian chờ đợi, hoặc phải nhắc lại những điều đã bàn 
khi người đó chưa đến. Việc không đảm bảo thời gian làm việc khiến cho thành viên không 
đảm bảo được tiến độ hoặc chất lượng phần công việc anh ta thực hiện, qua đó ảnh hưởng xấu 
đến toàn bộ công việc của nhóm.

Tận dụng các phương tiện thông tin hiện đại trong công việc của nhóm cũng góp phần làm tăng 
hiệu quả hoạt động nhóm. Chẳng hạn như có thể sử dụng các chat room như Yahoo Messenger 
để trao đổi công việc. Nhóm cũng có thể lập nên diễn đàn trực tuyến riêng của mình để bàn luận 
công việc, điều này giúp tiết kiệm thời gian đi lại và các chi phí phát sinh khác. 

Tiến độ làm việc của các thành viên, vì nhiều lý do khác nhau, có thể diễn ra không đều, gây 
ảnh hưởng đến công việc chung của nhóm. Cũng có thể thành viên nào đó gặp phải khó khăn 
quá lớn. Trong trường hợp đó nhóm trưởng và các thành viên khác phải giúp đỡ thành viên 
chậm trễ do gặp khó khăn. Tuy nhiên không thể để xảy ra trường hợp nhóm trưởng hoặc các 
thành viên tích cực bao biện, làm thay các thành viên thiếu tích cực. Làm cùng, chứ không làm 
thay là quy tắc ở đây.

Câu hỏi và bài tập chương 2

1. Khi cần chia sinh viên thành các nhóm học tập, một số giảng viên đại học căn cứ theo danh 
sách sinh viên để chia, chẳng hạn từ sinh viên có số thứ tự thứ nhất đến người có số thứ tự thứ 7 

                                               
19 http://vietlion.com/ebk/download ebook sau chiec mu tu duy.html
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trong danh sách là một nhóm, từ người có số thứ tự 8 đến người có số thứ tự 15 là một nhóm, ... 
Giảng viên khác ghép các sinh viên có trình độ học lực khác nhau vào cùng nhóm. Một số 
giảng viên khác nữa để cho sinh viên tùy   chọn lập nhóm với nhau. Theo bạn cách lập nhóm 
nào trên đây phù hợp nhất?
2. Thầy trò Đường Tam Tạng trên đường đi Tây Phương lấy kinh như mô tả trong tiểu thuyết 
“Tây Du K  ý” có phải là một nhóm không?
3. Các nhóm sinh viên thực hiện các bài tập nghiên cứu khoa học thường gặp khó khăn gì?
4. Xét trường hợp nhóm do bạn Vân Khanh làm nhóm trưởng nói đến trong mục 2.2.2. trên 
đây.
Câu hỏi
a. Nhóm của Vân Khanh đã thật sự làm việc như một nhóm chưa?
b. Bạn muốn làm thành viên trong nhóm có nhóm trưởng như Vân Khanh không? Tại sao?
5. Tết và Noel là dịp mà ai cũng bận rộn công việc tại công sở cũng như gia đình. Đơn hàng ở 
công ty tăng lên đáng kể mà các thành viên trong nhóm lại rơi vào tâm lý vui chơi. Họ chỉ hoàn 
thành công việc một cách hình thức và ỷ lại vào trưởng nhóm khiến cô ta thường xuyên phải tự 
mình hoàn tất những phần việc còn dang dở hay chưa đạt yêu cầu. Người trưởng nhóm này sẽ 
phải làm gì để giải quyết tình trạng này?20

6. Tình huống làm việc nhóm: Đại học Metropolitan21

Đại học Metropolitan là đại học đào tạo cử nhân 4 năm về các chuyên ngành điều dưỡng, khoa 
học tự nhiên (sinh học, khoa học máy tính, hóa học, vật lý), nghệ thuật và văn học. Trường nằm 
ở vùng nông thôn thuộc bang Nevada. Là một trường học tư thục ở nông thôn nên ngân sách 
của nó rất hạn hẹp, vì vậy nhà trường vẫn chưa đưa máy tính vào hoạt động. Một trong những 
trung tâm để họ thực hành công việc bằng tay là trung tâm Alumni. Nhà trường cung cấp bản 
tin về Alumni hàng tháng và cần được sự góp sức của nhiều người. Giám đốc trung tâm Alumni 
đã từng muốn có một hệ thống máy tính lắp đặt ở Alumni để giữ các đĩa thu âm của họ trong 
một hệ thống dữ liệu.
Gần đây, một thương nhân trong vùng đã hiến tặng 50 ngàn đô la cho trường học. Ban giám 
hiệu trường đã quyết định sử dụng hết hoặc phần lớn số tiền đó để lắp đặt hệ thống máy tính tại 
Alumni. Mark Monard - giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm điều hành công việc này. Mark 
đã liên lạc với phòng IIT (Information and Instructional Technology) triển khai dự án này. Sau 
một vài đánh giá, ông đã quyết định phân công cho Julia Hansen và Kelly Woo tiến hành phân 
tích hệ thống, thiết kế và trình bày tổng thể dự án bao gồm việc ước lượng thời gian và kinh phí. 
Julia và Kelly nhanh chóng liên hệ với Mark cũng như cán bộ đào tạo và sắp xếp các thông tin 
cho buổi phỏng vấn. Julia và Kelly đã quyết định mỗi người sẽ chuẩn bị một bộ câu hỏi gồm 12 
câu. Vào ngày phỏng vấn, Julia đã có trên tay tất cả bộ câu hỏi đã được in ra và sẵn sàng để 
tham gia phỏng vấn. Kelly cũng có bộ câu hỏi của mình và được lưu trong đĩa; cô định sẽ in ra 
chúng vào ngày phỏng vấn. Chỉ nửa giờ trước buổi phỏng vấn, Kelly cố để in tài liệu của mình 
nhưng đáng tiếc là máy tính không mở được tập tin đó. Chắc chắn là tập tin của cô ấy đã bị hư. 
Vì không còn thời gian để làm bộ câu hỏi mới, lúc này họ chỉ có 2 sự lựa chọn: thứ nhất là hoãn 
buổi phỏng vấn sang lần sau; thứ hai là vẫn tiếp tục phỏng vấn mà không cần những câu hỏi của 
Kelly. Vì hoãn buổi phỏng vấn có thể để lại ấn tượng xấu nên họ quyết định tiếp tục đến buổi 
phỏng vấn.
Sau buổi phỏng vấn hôm đó, Julia và Kelly tiếp tục với công việc phân tích hệ thống và lên kế 
hoạch chuẩn bị giới thiệu hệ thống Alumni mới với điểm nổi bật là khả năng cập nhật và chất 
vấn trực tuyến. Họ đã trao đổi ý kiến của mình với ông chủ và vài đồng nghiệp khác; tất cả mọi 
người đã đánh giá ý tưởng của họ rất hay. Julia và Kelly đã chuẩn bị kỹ lưỡng các đòi hỏi cho 
hệ thống và gửi 1 bản sao đến cán bộ đào tạo và 1 bản nữa đến cho Mark để họ xem xét trước.

                                               
20 Bài tập này rút từ chương trình Chìa khóa thành công được phát trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam lúc 
21h15’ tối thứ Tư hàng tuần, có thể xem từ trang web  http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu 
ly mau thuan trong nhom.html.
21 CERIAS, Purdue University / Recitation Building/656 Oval Drive/West Lafayette IN 47907-2086. Bản dịch từ tiếng 
Anh của Nguyễn Thị Hoàng Trâm, sinh viên Đại học Kinh Tế - Luật thuộc ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.
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Mark đã thảo luận dự án với cán bộ đào tạo và xin ý kiến anh ấy về hệ thống này. Họ đồng ý 
mời chủ tịch, ban giám hiệu, hiệu trưởng của các trường đến xem buổi giới thiệu này. Mark 
muốn chắc rằng ông ấy sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía ban giám hiệu và gây quỹ cho hệ thống 
Alumni.
Không may là xe của Julia hết xăng trên đường đến trường ngay sáng của ngày giới thiệu. Do 
đó cô ấy đã đến trễ nửa tiếng và thấy một số khách mời đã bỏ về. Cô vội xin lỗi mọi người và 
bắt đầu bài giới thiệu với Kelly. Họ có đầy đủ màn chiếu, máy chiếu và sẽ bắt đầu buổi thuyết 
trình bằng việc chiếu slide và mô tả hệ thống cho người xem. Rất tiếc là đèn chiếu đã bị hư và 
Kelly vội chạy đến phòng thư ký tìm một cái bóng khác thay thế. Khi cô ấy trở lại với chiếc đèn 
mới thì một nửa khán giả đã về. Họ đã kết thúc buổi giới thiệu của mình mà không còn nhiệt 
tình như trước đây nữa.

Câu hỏi
a) Bạn nhận ra những vấn đề gì trong tình huống này?.
b) Thảo luận về những rắc rối sắp đến với Julia, Kelly, Mark và người cán bộ đào tạo sẽ gặp 
phải. 
c) Julia và Kelly lẽ ra nên đã làm gì để tránh những rắc rối xảy ra trong tình huống trên?
d) Julia đã làm việc có trách nhiệm hay không? Giải thích câu trả lời của bạn.
e) Kelly đã làm việc có trách nhiệm hay không? Giải thích câu trả lời của bạn.
f) Bạn nghĩ họ nên làm gì bây giờ để cứu vãn dự án Alumni?
g) Bạn có nghĩ là họ lẽ ra đã được giao dự án Alumni không?
7. Tác giả Trần Đình Hoành22 cho rằng khi làm việc nhóm, người Việt nêu lên những lý do sau 
đây để phàn nàn (một cách sai lầm, ảnh hưởng đến chất lượng làm việc nhóm):
 Nhóm trưởng không nghe theo lời mình.
 Nhóm trưởng không hỏi  ý kiến mình trước khi quyết định.
 Nhóm trưởng nghe theo ý kiến người khác trong nhóm.
 Nhóm trưởng hay team mate chỉnh mình.
 Nhóm trưởng nói năng không lễ độ với mình.
 Nhóm trưởng kiêu căng.
 Họp trước cả nhóm thì chàng/nàng không nói gì; về nhà kêu điện thoại nói chuyện lẻ để 
đàm tiếu sau lưng.
 Không đồng ý   với quyết định của nhóm trưởng hoặc của cả nhóm.
 Nhóm trưởng hay nhóm viên khác nói một câu gì đó, chàng/nàng liền diễn giải theo cách 
của mình (dù là câu nói của người kia rất rõ).
 Nhóm trưởng ngồi mát ăn bát vàng.
 Mình làm gần chết nhưng chẳng có công cán gì cả.
 Hướng mình hay hơn, nên vận động mọi người âm thầm để nhóm đi theo hướng mình.
 Trong nhóm này mình không phát huy được gì hết.
 Làm âm thầm không cho ai biết mình đang làm gì, vậy tự do hơn.
 Không thích copy (cc) cho nhóm trưởng các email mình gởi người khác.
 Thích tranh cãi.
 Và còn cả trăm vấn đề khác nữa.
Câu hỏi:
a. Bạn có đồng ý với tác giả này không?
b. Bạn có nghĩ rằng để cải thiện khả năng làm việc nhóm của người Việt, ta nên nghiên cứu 
danh sách trên, cái nào sai ta bỏ đi, có thể thêm những cái khác, nghiên cứu mỗi vấn đề, và tìm 
ra giải pháp cho từng vấn đề một?
c. Theo bạn, nhược điểm lớn nhất của người Việt khi làm việc nhóm là gì?

                                               
22 http://dotchuoinon.com/2010/01/19/teamwork
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Chương 3

KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN

Mục đích nghiên cứu:

 Hiểu được bản chất, các yêu cầu của tư duy phản biện.

 Hình thành được tinh thần phản biện.
 Biết cách lập luận hợp logic.
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 Phân biệt được ngụy biện, biết cách chống ngụy biện.
 Có khả năng xem xét vấn đề một cách khách quan, toàn diện.

3.1. Bản chất và vai trò của tư duy phản biện

3.1.1. Bản chất

Tư duy phản biện là kiểu tư duy, theo đó việc đưa ra ý kiến, việc chấp nhận hay phản đối các ý 
kiến khác, việc đề ra các giải pháp để giải quyết vấn đề, quyết định hành động hay không hành 
động, ... chỉ được thực hiện sau khi vấn đề được xem xét rất kỹ lưỡng23.

Các vấn đề mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, trong công việc, trong học tập, … đôi khi 
nhìn qua rất đơn giản, vì thế chúng ta nhanh chóng đưa ra cách giải quyết, tuy nhiên cách giải 
quyết đó không phù hợp, đưa lại cho chúng ta kết quả không như ý muốn. Khi xem xét lại kỹ 
lưỡng hơn vấn đề, ta mới nhận thấy là nhiều yếu tố, nhiều mặt của nó đã bị bỏ qua trong lần 
xem xét đầu. Muốn hành động có kết quả tốt ta quan sát đối tượng, xem xét nhiều mặt của vấn 
đề, phân tích chi tiết các thành phần, yếu tố của vấn đề, tổng hợp các thông tin đã thu được từ 
tất cả các nguồn rồi mới đưa ra cách giải quyết vấn đề. Làm như vậy là ta đã ứng dụng tư duy 
phản biện. 

Khi nghe một ý kiến nào đó trái ngược với những điều mà ta quen thuộc hay trái ngược với 
truyền thống, chúng ta rất dễ bác bỏ nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta gạt tình cảm, thói quen, truyền 
thống, quan điểm đã có, … sang một bên và xem xét các cơ sở của ý kiến được nghe, cố gắng 
đánh giá nó một cách khách quan, và nếu thấy nó hợp lý thì chấp nhận nó, thì khi đó chúng ta 
đã tư duy phản biện.
Khi chúng ta tích cực mở rộng hiểu biết của mình về vấn đề, khi ứng dụng các hình thức logic 
thích hợp để từ các thông tin đã có tìm ra các kết luận hợp lý là khi ta đã tư duy phản biện.
Khi chúng ta nâng cao khả năng suy luận logic của mình, lựa chọn các phương pháp, các hình 
thức trình bày vấn đề, ý tưởng, rõ ràng, chặt chẽ, có tính thuyết phục cao là khi ta tư duy phản 
biện.

Tư duy phản biện bao hàm tinh thần phản biện và khả năng phản biện. Vì giới hạn của chương 
trình học, trong giáo trình này chúng tôi chỉ nêu lên một số điểm cụ thể hóa tinh thần và khả 
năng phản biện sau đây:

Tinh thần phản biện
 Có tinh thần tôn trọng mọi ý kiến, vấn đề, sẵn sàng xem xét chúng một cách kỹ lưỡng.

                                               
23 Có rất nhiều phát biểu khác nhau về tư duy phản biện. M. Lipman (2003) tóm lược một số phát biểu của các tác giả 
khác về tư duy phản biện như sau:
- Tư duy để giải quyết vấn đề và ra quyết định (Sternberg).
- Tư duy nỗ lực để đưa ra một phán đoán sau khi đã tìm cách thức đáng tin cậy để đánh giá thực chất về mọi phương 
diện của các bằng chứng và các luận cứ (Hatcher).
- Là khả năng của người tư duy phát triển các tiêu chuẩn năng lực hoạt động trí tuệ và vận dụng vào quá trình tư duy 
của chính họ (Paul).
- Sự nỗ lực tìm kiếm một cách có hệ thống những nguyên nhân và lý lẽ giải thích những điều mà có thể đã được người 
khác cho là đúng.
- Là loại tư duy bảo vệ chúng ta không bị người khác lừa phỉnh và không tự lừa phỉnh chính mình (Paul).
- Là sự đánh giá đúng các phát biểu (Ennis).
- Là sự vận dụng các lý thuyết về tư duy vào thực tiễn và các tình huống có vấn đề.
- Hiểu được nguyên nhân và tiến trình của các sự kiện.
- Xem xét các cách giải thích khác nhau về kết quả khảo sát từ các tình huống, lý thuyết, và quan điểm khác nhau.
(dẫn theo Lê Tấn Huỳnh Cẩm Giang “Hiểu biết về tư duy phản biện”, http://cher.ier.edu.vn/tin tuc)
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 Có tinh thần tôn trọng người khác trong khi tranh luận.
 Sẵn sàng vượt lên khỏi những ràng buộc của quyền lợi, tình cảm, thói quen. 

 Dám vượt ra khỏi khuôn khổ của truyền thống, của các quan niệm hiện thời.

 Tích cực tìm hiểu các phương pháp thu thập, xử lý thông tin, suy luận, trình bày vấn đề hiệu 
quả. 

Khả năng phản biện
 Biết xem xét vấn đề một cách toàn diện, khách quan.
 Sử dụng thành thạo các hình thức, quy luật logic, các phương pháp chứng minh, bác bỏ.

 Có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin. 
 Nhận biết được các ngụy biện, tránh được ngụy biện.

 Có khả năng trình bày vấn đề rõ ràng, ngắn gọn, có tính thuyết phục.

Các trường hợp thể hiện việc có hoặc thiếu tư duy phản biện sau đây góp phần giúp ta thấy rõ 
hơn bản chất của tư duy phản biện.

Một số trường hợp có tư duy phản biện:

 Tháng 6 năm 2010 Chính phủ trình Quốc hội xem xét dự án đường sắt cao tốc Hà Nội –
Thành phố Hồ Chí Minh với tổng kinh phí đầu tư 56 tỉ USD. Dự án này đã được dư luận quan 
tâm đặc biệt. Rất nhiều ý kiến đã được nêu lên cả trên diễn đàn Quốc hội, cả trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. Các ý kiến này do những người có nghề nghiệp khác nhau, có địa vị xã 
hội khác nhau, có quan điểm khác nhau, … đưa ra. Người ta đã xem xét về sự cần thiết của dự 
án, đã xét đến khả năng kinh tế và kỹ thuật để thực hiện dự án, tính đến hiệu quả hay hậu quả 
mà dự án mang lại, … Cuối cùng, ngày 19/06/2010 Quốc hội đã bác bỏ dự án.

 Vào tháng 5 năm 2010, trong đợt khai quật di chỉ Thành Dền có niên đại từ 3000 đến 3500 
năm trước, nhóm các nhà khảo cổ học do PGS. TS. Lâm Thị Mỹ Dung phụ trách đã phát hiện 
những hạt thóc và gạo màu đen. Bà Lâm Thị Mỹ Dung đem ngâm những hạt thóc này trong 
nước thì khoảng 2 ngày sau có những hạt thóc đã nảy mầm. Vậy có phải đây là những hạt thóc 
có hơn 3000 năm tuổi không? Nếu có thì đây là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Các nhà khoa 
học nghiên cứu về lúa, các nhà di truyền học và các nhà khảo cổ học không vội vàng đưa ra 
nhận định của mình. Một mặt, họ đem gieo trồng các hạt thóc thu được, chăm sóc và theo dõi 
rất kỹ lưỡng các cây lúa đã mọc lên, nghiên cứu về hình thái của chúng, nghiên cứu so sánh 
AND của chúng với AND của các giống lúa đã biết. Mặt khác, họ đem các hạt còn lại và vỏ 
trấu của những hạt thóc đã nẩy mầm gửi đi các phòng thí nghiệm tiên tiến để xác định chính xác 
niên đại của chúng. Ngày 31/08/2010, một hội thảo gồm các nhà khoa học đầu ngành về lúa, 
khảo cổ, công nghệ sinh học… đã được tổ chức tại Viện Di truyền Nông nghiệp bàn tiếp về vấn 
đề này. Tại đây, các nhà khoa học di truyền học cho biết 2 cây lúa đang được xem xét và giống 
Khang Dân có phổ ADN hoàn toàn giống nhau. Nhưng, để đi đến kết luận cuối cùng, các nhà 
khoa học vẫn quyết định sẽ chờ kết quả xác định niên đại các hạt thóc đã gửi đi giám định.

Một số biểu hiện của việc thiếu tư duy phản biện:

 Khi nghe một người mà ta không ưa trình bày ý kiến của anh ta, ta không chịu chấp nhận ý 
kiến đó, mặc dù không nêu ra được căn cứ nào để phản bác.
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 Vì lợi ích, hay vì tình cảm, vì truyền thống, vì niềm tin tôn giáo, hay vì lý tưởng chính trị 
đơn thuần mà đi đến chấp nhận hay phản bác ý kiến của người khác cũng là biểu hiện của thiếu 
tư duy phản biện. Ví dụ sau đây là một trường hợp như vậy.

Năm 2007 nhà báo Hoàng Hải Vân đã đăng tải trên báo Thanh Niên một loạt 7 bài báo có tên 
“Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử gây chấn động” nói về một số ý kiến của 
thiền sư Lê Mạnh Thát về cổ sử Việt Nam24. Hoàng Hải Vân khẳng định: “Với những khám phá 
của ông, chúng ta có đủ tư liệu để dựng lại lịch sử vẻ vang của dân tộc ta từ hai ngàn năm 
trước...”25. 

Quả thật, nhiều điều mà Lê Mạnh Thát khẳng định nâng cao lòng tự hào dân tộc của người Việt 
Nam chúng ta, biểu hiện lòng yêu nước sâu sắc của tác giả. Nhiều người đã vì thiện cảm với 
lòng yêu nước đó, vì lòng tự hào dân tộc đó mà cho rằng những điều thiền sư Lê Mạnh Thát 
nêu là đúng đắn, và các nhà sử học cần xem xét, sửa đổi lại nhiều điều trong phần cổ sử Việt 
Nam26.  Đây là một biểu hiện của việc thiếu tư duy phản biện. Để có thể phân định xem các ý 
kiến của thiền sư Lê Mạnh Thát có đúng hay không thì cần phải xem xét kỹ lưỡng các cơ sở mà 
ông đưa ra để chứng minh cho chúng, đồng thời cũng cần xét thêm các ý kiến, sự kiện, bằng 
chứng lịch sử khác, cả loại chứng minh và loại phản bác những điều đó nữa, thì mới đủ.

 Khi nghe, đọc ý kiến của một nhà khoa học mà dễ dàng chấp nhận vì nhà khoa học đó có uy 
tín lớn là khi không có tư duy phản biện. Ở phần sau ta sẽ biết rằng khi đó ta đã phạm vào ngụy 
biện dựa vào uy tín. Còn ở đây có thể giải thích ngắn như sau:
Các nhà khoa học lớn, đặc biệt là những người tạo dựng nền móng của những lý thuyết, những 
trường phái, những xu hướng khoa học nào đó, là những người có uy tín rất lớn. Tuy nhiên, cần 
lưu ý là việc làm của họ, các công trình có giá trị của họ, các ý kiến đúng đắn của họ làm nên 
uy tín cho họ, chứ không phải ngược lại, uy tín của họ làm cho ý kiến của họ trở nên đúng đắn, 
không phải uy tín của họ tạo nên công trình khoa học có giá trị. 

Trường hợp của A.Einstein là một ví dụ rất rõ ràng cho điều này. Khi còn là nhân viên một 
phòng cấp bằng sáng chế vô danh, chưa hề có uy tín khoa học, A. Einstein đã sáng tạo nên lý 
thuyết tương đối làm thay đổi diện mạo vật lý học hiện đại. Còn khi đã trở thành nhà vật lý nổi 
tiếng, được giải Nobel vật lý, có uy tín rất lớn, thì các ý kiến của A. Einstein về vấn đề thống 
nhất các trường lực lại không đúng và không được chấp nhận! 
Như vậy, chúng ta không thể dựa trên uy tín của các nhà khoa học lớn, hay uy tín của bất cứ tổ 
chức, cá nhân nào khác khi chứng minh luận điểm khoa học hay khi công bố kết quả nghiên 
cứu của mình được. 

 Ở lớp học, sinh viên, học sinh học một cách thụ động, nhất nhất nghe theo những điều thầy 
cô truyền đạt, giảng dạy, chỉ vì nghĩ rằng thầy cô đã nói thì chắc chắn phải đúng; tin tưởng tuyệt 
đối vào sách giáo khoa, chỉ vì đó là sách giáo khoa; không nêu lên thắc mắc, không lật ngược 
lại vấn đề, không đòi hỏi phải giải thích, chứng minh chặt chẽ, chỉ thụ động tiếp nhận tri thức, 
… chính là những biểu hiện của việc họ thiếu tư duy phản biện. 

Sách giáo khoa thường trình bày một cách chọn lọc các nội dung cơ bản của các môn học. Các 
nội dung được trình bày đó đã được xem xét rất kỹ lưỡng, vì vậy độ tin cậy rất cao. Tuy nhiên,
sách giáo khoa trình bày các tri thức khoa học, mà các tri thức khoa học, cũng như các tri thức 

                                               
24 Xem, Báo Thanh Niên, từ ngày 26/2/2008 đến 5/3/2008.
25 Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử gây chấn động/ Hoàng Hải Vân.- Báo Thanh Niên, số ra ngày 
26/02/2008.
26 Xem các bài tranh luận về các bài báo của Hoàng Hải Vân đã nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt 
là trên Internet.
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khác, trong trường hợp tốt nhất cũng chỉ là chân lý tương đối mà thôi. Nghĩa là các tri thức đó 
không đảm bảo đúng đắn hoàn toàn, và có thể mâu thuẫn với những sự kiện mới. Bởi vậy 
không nhất nhất nghe theo; đặt ra câu hỏi phản biện, xem xét lại kỹ lưỡng các phép chứng 
minh, các cơ sở của ý kiến nêu trong sách giáo khoa mới là có tư duy phản biện. 

Thầy cô giáo thông thường là những người có trình độ khoa học cao hơn nhiều so với sinh viên,
học sinh. Điều này đảm bảo rằng những điều họ giảng dạy, truyền đạt cũng rất đáng tin cậy. Tất 
nhiên thầy cô giáo chỉ nói những điều mà họ tin là đúng. Nhưng rất tiếc là thầy cô giáo tin một 
điều gì đó là đúng cũng chưa đảm bảo chắc chắn điều đó đúng trên thực tế, vì họ có thể sai lầm. 
Điều này đặc biệt đáng chú ý ở bậc đại học. Ở bậc phổ thông, thầy cô giáo thường chỉ giảng dạy 
những tri thức viết trong sách giáo khoa, là những tri thức đã được xem xét rất kỹ lưỡng. Trong 
khi đó ở bậc đại học, thầy cô giáo có thể bổ sung thêm nhiều tri thức, phát kiến mới, vốn chưa 
được xem xét kỹ lưỡng như các tri thức có trong các sách giáo khoa, và vì thế khả năng sai sót 
lớn hơn.   

 Cũng hoàn toàn tương tự như vậy khi, mặc dù không bị bắt buộc27, nhưng vẫn nghe theo, 
đồng ý, làm theo ý kiến của những người nhiều tuổi hơn, hay có vị trí xã hội cao hơn, hay các 
nhà lãnh đạo, … mà không dựa trên việc xem xét kỹ lưỡng các ý kiến đó là biểu hiện thiếu tư 
duy phản biện.

 Chạy theo đám đông, nghe theo ý kiến của đám đông, hành động cùng đám đông mà không 
suy xét kỹ ý kiến mà đám đông đang nghe theo, quan điểm đang hướng dẫn hành động của đám 
đông đó có đúng không, có cơ sở không, có đáng tin cậy không, … cũng là biểu hiện của việc 
thiếu tư duy phản biện. Logic học cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng về loại ngụy biện liên quan đến 
sai lầm này và gọi nó là ngụy biện dựa vào đám đông, dựa vào dư luận.

 Không chịu nghe, không xem xét ý kiến, không chịu chấp nhận đề xuất của những người ít 
tuổi, ít kinh nghiệm hơn, vị thế xã hội thấp hơn, … là biểu hiện thiếu tư duy phản biện. Không 
cho cấp dưới, người trẻ tuổi hơn, … chất vấn, phản bác; không tôn trọng ý kiến của họ, không 
bàn bạc cùng họ,  cũng là biểu hiện thiếu tư duy phản biện. Chẳng hạn, nếu thầy cô giáo mà 
không muốn nghe ý kiến phản biện của sinh viên, học sinh thì thầy cô giáo đó thiếu tư duy phản 
biện. Giám đốc không đếm xỉa đến ý kiến của nhân viên cũng là giám đốc không có tư duy 
phản biện.

Tư duy phản biện rất có ích cho việc nhận thức vấn đề và đưa ra các quyết định đúng đắn, 
nhưng cần tránh đồng nhất tư duy phản biện với tư duy đúng đắn. Tư duy phản biện không nhất 
thiết là tư duy đúng đắn, nhưng tư duy đúng đắn chắc chắn phải có tính phản biện, phải là tư 
duy phản biện. Ý kiến của người có tư duy phản biện không nhất thiết là bao giờ cũng đúng. 
Một ví dụ rất rõ ràng cho điều đó là ý kiến bác bỏ hệ thức bất định Heizenberg của A. Einstein. 
A. Einstein là một nhà bác học thiên tài, tư duy của ông có tính phản biện rất cao, mặc dù vậy 
nhiều ý kiến của ông vẫn sai lầm và bị các nhà vật lý bác bỏ, trong số đó có ý kiến về hệ thức 
bất định nêu trên. 

Nếu hiểu phê phán theo nghĩa là chỉ ra những điểm chưa đạt yêu cầu, những chỗ sai, nhược 
điểm, những điểm còn thiếu sót, … thì phản biện không đồng nghĩa với phê phán. Phản biện 
bao hàm phê phán hiểu theo nghĩa đã nêu. Nhưng ngoài ra phản biện còn chỉ ra những mặt 
mạnh, những ưu điểm, những cái hay, cái tốt, ….

                                               
27 Có trường hợp bị bắt buộc tuân thủ, ví dụ như nhân viên phải chấp hành sự phân công của nhà quản trị, binh lính phải 
theo lệnh của chỉ huy, …
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Tư duy phản biện không đồng nghĩa với phản bác. Người có tư duy phản biện không nhất thiết 
phải là người hay phản bác. Và ngược lại, người hay phản bác cũng không chắc chắn là người 
có tư duy phản biện. Một người luôn luôn bác bỏ ý tưởng của những người khác chỉ vì các ý 
tưởng đó không phải là của chính anh ta, thì không phải là người có tư duy phản biện. Người 
phản bác ý tưởng của người khác mà không nêu được cơ sở cho chính sự phản bác của mình, 
không lập luận chặt chẽ, cũng không phải là người có tư duy phản biện.

Tư duy phản biện cũng không phải là chủ nghĩa hoài nghi. Chủ nghĩa hoài nghi nghi ngờ khả 
năng nhận thức, nghi ngờ mọi phương pháp và kết quả nhận thức. Chủ nghĩa hoài nghi không 
đặt cho mình nhiệm vụ xác định ý kiến đúng, không cố gắng tìm hiểu vấn đề. Trong khi đó tư 
duy phản biện không phủ nhận khả năng nhận thức, và cố gắng đi tìm câu trả lời đúng, hay ít 
nhất là có tính thuyết phục, cho vấn đề. Trong tư duy phản biện có yếu tố hoài nghi.
Người có tinh thần phản biện phải hoài nghi mọi ý kiến lúc mới bắt đầu xem xét ý kiến đó. 
Nhưng nếu mục đích của chủ nghĩa hoài nghi là để bác bỏ khả năng nhận thức vấn đề thì tư duy 
phản biện, ngược lại, cố gắng nhận thức và giải quyết vấn đề. Nếu đối với chủ nghĩa hoài nghi 
hoài nghi là tất cả thì đối với tư duy phản biện hoài nghi chỉ là một trong số nhiều yếu tố mà 
thôi.

Tư duy phản biện liên quan rất chặt chẽ với logic học. Sở dĩ như vậy là vì khi đánh giá một lập 
luận, một quan điểm nào đó người ta phải dựa trên logic, phải xem xét lập luận đó, xem xét các 
cơ sở, các lập luận dẫn đến quan điểm đó có tuân thủ các quy tắc, quy luật logic hay không. 
Điều này giải thích tại sao để có tư duy phản biện tốt chúng ta lại cần hiểu biết tốt về logic học. 
Cũng hoàn toàn tương tự như vậy về mối quan hệ giữa tư duy phản biện và môn phương pháp 
nghiên cứu khoa học.

3.1.2. Vai trò của tư duy phản biện

Chúng ta dùng tư duy phản biện để:
 Xem xét giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

 Xem xét ý tưởng, giải pháp, chính sách, chương trình, công trình khoa học, kế hoạch kinh 
doanh, …

 Xem xét đề nghị tuyển dụng, sa thải, khen thưởng, kỷ luật người nào đó, ….

 Có được những ý kiến mới về chất, có tính sáng tạo cao.
 …

Tư duy phản biện giúp ta vượt ra khỏi các khuôn mẫu có sẵn. Trong tư duy, cũng như trong các 
lĩnh vực khác, thói quen, truyền thống có sẵn có một vai trò rất quan trọng. Người ta có xu 
hướng suy nghĩ theo các khuôn mẫu đã có sẵn. Tư duy phản biện, với tinh thần phản biện của 
nó, giúp người ta thoát khỏi ảnh hưởng của khuôn mẫu có sẵn dễ dàng hơn, vì nó không sẵn 
sàng chấp nhận khuôn mẫu, nó không hài lòng với các khuôn mẫu, mà cố gắng tìm cái mới, cố 
gắng tìm cách tiếp cận mới.

Cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tư duy phản biện giúp vượt khỏi truyền thống, định kiến. Tư 
duy phản biện giúp phát huy tính sáng tạo. Tư duy phản biện giúp nhìn vấn đề dưới góc nhìn 
mới, đưa lại những kết quả khác, mới lạ, có tính sáng tạo cao.

3.2. Để có tư duy phản biện

3.2.1. Xem xét vấn đề, đối tượng một cách khách quan

146



37

Xem xét vấn đề, đối tượng một cách khách quan có nghĩa là không gán ghép vào cho vấn đề, 
đối tượng những tính chất mà nó không có trên thực tế; không để ý chí, tình cảm, lợi ích, định 
kiến, … của mình ảnh hưởng đến việc xem xét vấn đề, đối tượng.

Ai trong chúng ta cũng có tình cảm, có những lợi ích, quyền lợi mà chúng ta theo đuổi. Hơn thế 
nữa, chúng ta luôn chịu tác động của những định kiến nhất định, chúng ta thường hành động 
theo những cách thức quen thuộc, theo truyền thống, …. Sẽ là rất may mắn và thuận lợi, nếu
những tình cảm, lợi ích, định kiến, … vừa nêu không cản trở chúng ta nhìn nhận vấn đề, đối 
tượng như nó vốn có. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp các tình cảm, lợi ích đó, … làm cho 
chúng ta nhìn nhận đối tượng một cách sai lệch. 

Chẳng hạn, ta thường nhìn thấy ở đối tượng những tính chất mà ta muốn chúng có, vì vậy, khi 
đối tượng có những dấu hiệu nào đó chưa rõ ràng, dấu hiệu đó có thể là biểu hiện của tính chất 
A, cũng có thể là biểu hiện của tính chất B, nhưng vì ta muốn đối tượng có tính chất A nên ta 
kết luận rằng các dấu hiệu đã nêu đúng là biểu hiện của tính chất A. Ví dụ một số người, vì lòng 
tự hào dân tộc, dễ dàng cho rằng các ý kiến của Thiền sư Lê Mạnh Thát về thời kỳ Bắc Thuộc, 
về An Dương Vương28 là đúng đắn, là một trường hợp như vậy.

Để xem xét đối tượng một cách khách quan, ta cần:

 Tạm gạt sang một bên các tình cảm, lợi ích, định kiến, truyền thống … 
 Đặt mình vào vị trí của những người có lợi ích khác, quyền lợi khác, tình cảm khác, định 
kiến khác, truyền thống khác, … để xem xét vấn đề.
 Tôn trọng các dữ liệu đã thu thập được, dù dữ liệu đó có nguồn gốc từ đâu. Cần tuyệt đối 
tránh việc chỉ chọn lấy những dữ liệu nào phù hợp với quan điểm sẵn có của mình, dữ liệu nào 
không phù hợp thì loại bỏ đi. Cần tránh việc chỉ chọn những dữ liệu do các nguồn có cảm tình 
với chúng ta cung cấp, loại bỏ mà chưa xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu do những người trái quan 
điểm, do đối thủ cạnh tranh, do những người ta không ưa, ta thù ghét, … đưa ra. Tuyệt đối 
không được sửa đổi dữ liệu.
 Thực hiện các quan sát một cách hệ thống, lặp lại nhiều lần. Thực hiện các cuộc điều tra 
theo đúng các yêu cầu khoa học.

3.2.2. Tuân thủ nguyên tắc toàn diện

Nguyên tắc toàn diện đòi hỏi khi xem xét vấn đề, đối tượng, cần xem xét nó từ nhiều mặt, từ 
nhiều khía cạnh, dưới nhiều góc độ, phải đặt nó trong nhiều mối liên hệ, quan hệ với các vấn 
đề, đối tượng khác để xem xét.
Vấn đề, đối tượng (gọi tắt là đối tượng) trên thực tế có rất nhiều mặt, nhiều khía cạnh khác 
nhau, có liên hệ hay quan hệ với rất nhiều đối tượng khác. Khi ta xem xét nó từ một mặt, từ một 
khía cạnh, trong một mối quan hệ hay liên hệ nào đó thì ta chỉ thấy được một số những tính 
chất, một số những đặc trưng nhất định nào đó của nó mà thôi. Nếu chúng ta dừng lại ở chỗ chỉ 
xem xét một, hoặc một vài mặt như vậy của đối tượng thì thông tin ta thu được chỉ là thông tin 
một chiều, phiến diện, không đầy đủ về đối tượng.

Đối tượng trong thực tế có vô số khía cạnh, vô số mặt, có mối liên hệ, quan hệ với vô số các đối 
tượng khác. Vì vậy không thể nào xem xét hết tất cả các mặt, các khía cạnh của đối tượng, 
không thể nào xem xét đối tượng trong tất cả các mối liên hệ hay quan hệ của nó với các đối 
tượng khác. Chỉ cần xem xét đối tượng trong các mối liên hệ cơ bản. Chỉ cần xét đối tượng từ 
những mặt, những khía cạnh quan trọng mà thôi. Mặt nào, khía cạnh nào của đối tượng là quan 

                                               
28 Thiền sư Lê Mạnh Thát cho rằng không phải nước ta chịu ách thống trị của phong kiến Phương Bắc hơn 1000 năm. 
Ông cũng cho rằng không có An Dương Vương trên thực tế.
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trọng? Mối liên hệ nào của đối tượng với các đối tượng khác là quan trọng? Các câu hỏi này 
được trả lời tùy thuộc vào mục đích xem xét đối tượng của chúng ta. Chẳng hạn, nếu ta xem xét 
một người để tuyển dụng anh ta vào làm một công việc nhất định nào đó cho đơn vị chúng ta thì 
việc anh ta có quê quán ở đâu không quan trọng, nhưng sức khỏe của anh ta như thế nào lại 
đáng được quan tâm.

Để xem xét đối tượng một cách toàn diện, ta cần:

 Xác định rõ ràng mục đích xem xét đối tượng, từ đó xác định các khía cạnh, các mặt, các 
mối liên hệ quan trọng của đối tượng. Để làm điều này, hãy đặt ra các câu hỏi. Trước hết là các 
câu hỏi kiểu 5W 1H (what?, when?, where?, who?, why?, how? – cái gì?, khi nào?, ở đâu?, ai?, 
tại sao?, như thế nào?). Có thể dùng kiểu phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats - điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức).
 Xem xét đối tượng từ từng mặt, trong từng mối quan hệ, liên hệ quan trọng đã xác định 
được.
 Tổng hợp các kết quả đã thu được.

3.2.3. Tuân thủ các quy luật logic

Không chỉ tư duy phản biện, mà mọi loại tư duy nói chung đều phải tuân thủ các quy luật logic, 
trước hết là các quy luật cơ bản. Trong phạm vi giáo trình này chúng tôi chỉ giới hạn ở việc 
trình bày các quy luật logic cơ bản. Có bốn quy luật như vậy, đó là luật đồng nhất, luật không 
mâu thuẫn, luật triệt tam và lý do đầy đủ.

Luật đồng nhất

Nội dung: Một tư tưởng, khi đã định hình, phải luôn luôn là chính nó. Nói vắn tắt: A là A.
Quy luật này đòi hỏi tư tưởng phải có tính ổn định.
Yêu cầu cụ thể: Trong tư duy, trong các cuộc tranh luận, khi trình bày một tư tưởng, một ý kiến, 
một kế hoạch kinh doanh, … ta không được tùy tiện thay đổi nội dung của tư tưởng, ý kiến, kế 
hoạch, … đó. Nếu ta thay đổi nội dung của tư tưởng thì người nghe, người cùng tranh luận sẽ 
không hiểu ý kiến thật sự của ta là như thế nào, và vì thế họ không thể xem xét ý kiến của ta 
được. 

Ví dụ: Khi được hỏi ý kiến, Xuân nói cô rất thích bộ phim Triệu phú khu ổ chuột. Nhưng gần 
như ngay sau đó Xuân lại nói rằng cô không thích bộ phim đã nêu lắm. Ở đây Xuân đã không 
tuân thủ quy luật đồng nhất, và người khác không biết cô ta thích phim Triệu phú khu ổ chuột 
hay không.

Để đảm bảo thỏa mãn được yêu cầu của luật đồng nhất, phải:

 Không tùy tiện thay đổi nội dung của từ ngữ, câu, đoạn văn;

 Không đồng nhất các từ ngữ giống nhau nhưng nghĩa khác nhau;

 Cần đồng nhất từ ngữ khác nhau nhưng nội dung như nhau.
Ví dụ: Sẽ là vi phạm luật đồng nhất nếu cho rằng ý kiến của hai người về một vụ va quệt vào 
nhau trên đường phố là như nhau, vì cả hai bên đều nói là họ “sorry” về sự kiện đó. Trên thực tế 
có thể một bên nói với nghĩa “lấy làm tiếc”, và bên kia nói theo nghĩa “tôi xin lỗi”, về sự kiện 
đã xảy ra.

Luật không mâu thuẫn
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Nội dung: Hai tư tưởng, hai ý kiến trái ngược, mâu thuẫn nhau không thể nào cùng đúng.
Quy luật này nói rằng khi ai đó đưa ra một ý kiến gồm các phần mâu thuẫn với nhau thì ý kiến 
đó không thể nào đúng được, ít nhất một trong các phần của ý kiến đó sai, và có thể tất cả các 
phần của ý kiến đó đều sai.
Yêu cầu cụ thể: Không đưa ra ý kiến có các phần trái ngược, mâu thuẫn với nhau; không chấp 
nhận các ý kiến, tư tưởng như vậy của người khác.

Để đảm bảo thỏa mãn được yêu cầu của luật không mâu thuẫn, phải:

 Xác định xem các thành phần của ý kiến, tư tưởng có mâu thuẫn trực tiếp với nhau, có bác 
bỏ nhau hay không. Nếu có thì phải loại bỏ ít nhất một trong các phần gây mâu thuẫn của ý 
kiến, tư tưởng đó.
 Cố gắng rút ra các hệ quả logic của các phần khác nhau của ý kiến, tư tưởng rồi so sánh 
chúng với nhau, xem chúng có loại bỏ lẫn nhau không, có mâu thuẫn trực tiếp với nhau không,  
Nếu có thì phải loại bỏ ít nhất một trong các phần gây mâu thuẫn của ý kiến, tư tưởng đó.

Ví dụ (rút từ một phim Mỹ): Một phụ nữ bị buộc tội giết chồng mình – một tỷ phú. Người ta cho 
rằng bị cáo đã bắn chồng mình rồi giấu vũ khí đi. 

Người làm chứng - là con gái của tỉ phú với người vợ trước – khai đã thấy bị cáo bên xác chết, 
không nhìn thấy vũ khí, vì bị cáo đã giấu đi (phỏng đoán của người làm chứng).
Bị cáo còn bị cho rằng ngoại tình với người dọn bể bơi của tỉ phú.
Một lần, luật sư (một sinh viên luật ĐH Harvard) thấy người dọn bể bơi này mặc một chiếc áo 
đầy chim cò lòe loẹt. Cô ta nhìn rất chăm chú, khiến người kia bực mình và kêu lên rằng đừng 
có mà chê áo anh ta, vì nó là mẫu của nhà tạo mẫu nổi tiếng A. Luật sư hiểu rằng người này 
phải là “gay”, vì đàn ông thì không quan tâm đến các nhà tạo mẫu.

Trước tòa, luật sư hỏi người dọn bể bơi:
- Anh có quan hệ với bà S (tên bị cáo) lâu chưa?
- Khoảng ba tháng nay.
- Anh thường hẹn gặp bà ấy ở đâu?
- Ở một nơi mà không ai nhận ra chúng tôi.
- Tên bạn trai (boyfriend) của anh là gì ?
- Jack.

Lúc này, nhận ra mình nói hớ, nhân chứng vội vàng khỏa lấp:
- Không, không, đó chỉ là bạn thôi!
Bấy giờ, bạn tình của anh ta, đang là người dự khán trong phòng, bất bình đứng dậy và la lối:
- A, chỉ là bạn thường thôi đấy!
Tất cả những điều này làm cho mọi người đều hiểu rằng lời khai bà S ngoại tình với người dọn 
bể bơi là bịa đặt, người làm chứng là người đồng tính luyến ái, mâu thuẫn với việc anh ta là 
nhân tình của bà S. 

Luật triệt tam (loại trừ cái thứ ba)

Nội dung: Một tư tưởng (ý kiến, đề xuất, kế hoạch, …) chỉ có thể đúng, hoặc sai, không thể 
có giá trị thứ ba nào khác.
Quy luật này thể hiện sự dứt khoát, rõ ràng của tư tưởng.
Yêu cầu cụ thể: Đối với mỗi tư tưởng đều phải có thái độ dứt khoát, rõ ràng: hoặc là chấp nhận, 
thừa nhận nó đúng (hay cho rằng nó có ích, tốt); hoặc ngược lại, bác bỏ nó, cho rằng nó là sai 
lầm (hay có hại, xấu).
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Ví dụ: Khi một sinh viên đại học phải trả lời câu hỏi “Môn học kỹ năng mềm có ích cho mình 
hay không?” để lựa chọn đăng ký học môn học này hay không, thì câu trả lời của sinh viên đó 
phải hoặc là “có”, hoặc là “không”. Sinh viên đó không thể trả lời lững lờ nước đôi theo kiểu 
“Môn học này vừa có ích vừa không có ích cho mình (với từ “có ích” hiểu theo cùng một 
nghĩa), hay những câu trả lời không rõ ràng khác.

Luật lý do đầy đủ (luật túc lý)

Nội dung: Tư tưởng, ý kiến chỉ có giá trị khi nó có đầy đủ cơ sở.
Quy luật này nói rằng bất cứ ý kiến nào cũng phải có cơ sở. Cơ sở của một tư tưởng, của một ý 
kiến, …, phải là những thông tin, dữ liệu đã được kiểm chứng; những quy luật, tri thức khoa 
học đã được chứng minh; những sự kiện thực tế, … Không thể dùng làm cơ sở cho các tư 
tưởng, ý kiến những điều chưa đáng tin cậy như: uy tín của tổ chức, cá nhân nào đó; niềm tin 
tôn giáo, lý tưởng chính trị; những lời đồn đại; dư luận; các thông tin chưa được kiểm chứng, 
…
Yêu cầu cụ thể: Chỉ đưa ra những tư tưởng, ý kiến có cơ sở; và chỉ chấp nhận, tin tưởng những 
ý kiến có đủ cơ sở. 

Để thỏa mãn được luật lý do đầy đủ, cần phải:
 Chuẩn bị một cách đầy đủ các cơ sở cho ý kiến của mình. Muốn vậy cần nghiên cứu rất kỹ 
lưỡng đối tượng. 
 Khi mới xem xét ý kiến người khác cần có thái độ hoài nghi ý kiến đó. Sau đó xem xét kỹ 
mối liên hệ logic giữa những điều người ta đưa ra làm cơ sở cho kết luận của họ xem chúng có 
chặt chẽ không, xét xem các thông tin họ dùng làm cơ sở có đúng, có đáng tin cậy không.

Ví dụ:  Không chấp nhận quan điểm cho rằng người nào cũng có số phận được định trước, vì 
quan điểm này chưa có cơ sở khoa học vững chắc; việc thống kê các chỉ số liên quan khả dĩ 
giúp chứng minh quan điểm này cũng chưa bao giờ được thực hiện; các lập luận chứng minh 
cho quan điểm này còn chứa các yếu tố mê tín.  

3.2.4. Sử dụng thành thạo các dạng thức logic khi suy luận

Suy luận là hình thức của tư duy, trong đó từ một số tiền đề là tri thức, thông tin đã biết, ta rút 
ra kết luận là tri thức, thông tin mới. 
Suy luận bao giờ cũng có ba phần. Phần thứ nhất là tiền đề, nó có thể bao gồm nhiều thành 
phần nhỏ cũng được gọi là các tiền đề. Phần thứ hai là kết luận, cũng có thể bao gồm nhiều 
phần và cũng được gọi là các kết luận. Phần thứ ba là các từ chỉ thị tiền đề hoặc chỉ thị kết luận, 
hoặc cả hai loại từ chỉ thị này. 
Trong tiếng Việt, các từ chỉ thị tiền đề thường là các từ sau đây: bởi, vì, bởi lẽ, do, và một số từ 
khác. Từ chỉ thị kết luận trong tiếng Việt rất phong phú, một số từ thường dùng nhất là: nên, 
cho nên, do đó, từ đó, vì thế, suy ra, rút ra, vậy, bởi vậy, bởi vì, bởi lẽ, do vậy, như vậy, như 
thế,…

Ví dụ suy luận: “Hiện nay Trái Đất đang ấm dần lên. Nếu Trái Đất ấm dần lên thì nước biển sẽ 
tiếp tục dâng cao. Khi nước biển dâng cao thì các vùng đất thấp ven biển sẽ bị ngập lụt, nhiễm 
mặn. Việt Nam là nước ven biển nên nếu các vùng đất thấp ven biển như đồng bằng sông Cửu 
Long, đồng bằng ven biển Trung Bộ bị ngập lụt, nhiễm mặn thì sẽ ảnh hưởng lớn, tiêu cực đến 
sự phát triển đất nước. Như vậy Việt Nam sẽ bị những ảnh hưởng lớn, tiêu cực đến sự phát triển 
đất nước (do hiện tượng Trái Đất ấm dần lên)”.
Trong suy luận trên đây, đoạn từ đầu đến chữ “như vậy” là tiền đề, đoạn từ sau chữ “như vậy” 
là kết luận,  “như vậy” là từ chỉ thị kết luận. 
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Trong các suy luận trên thực tế người ta có thể đảo lộn thứ tự các tiền đề và kết luận. Để phân 
biệt đâu là tiền đề, đâu là kết luận, ta cần tìm từ chỉ thị tiền đề hay kết luận rồi từ đó xác định 
các phần còn lại. Các tiền đề trong suy luận cũng rất hay bị lược bỏ để cho ngắn gọn, vì vậy khi 
xem xét suy luận chúng ta cần phục hồi lại chúng để cho rõ chúng. Chẳng hạn, suy luận vừa 
nêu trên đây có thể được diễn đạt ngắn hơn như sau: “Nước ta sẽ chịu những ảnh hưởng tiêu 
cực lớn từ hiện tượng Trái Đất đang ấm dần lên, vì chúng ta có nhiều vùng đất thấp ven biển 
như đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng ven biển Trung Bộ, là những vùng đất sẽ bị ngập lụt, 
nhiễm mặn khi nước biển dâng cao”.  

Suy luận có nhiều loại, với nhiều dạng thức khác nhau, nhiều phương pháp khác nhau. Vì giới 
hạn thời gian của chương trình học, ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu một số dạng thức suy luận 
quan trọng nhất thường dùng trong cuộc sống và các phương pháp Mill để xác định mối quan
hệ nhân quả giữa các hiện tượng. 

Một số dạng thức suy luận quan trọng thường dùng

Dạng thức 1. Tam đoạn luận điều kiện

Nếu A thì B, Nếu B thì C, vậy nếu A thì C. Viết dưới dạng công thức:

Ví dụ: Nếu không tìm hiểu kỹ thị trường thì kinh doanh sẽ thua lỗ. Nếu kinh doanh thua lỗ thì 
không thu hồi được vốn đầu tư. Vậy, nếu không tìm hiểu kỹ thị trường thì sẽ không thu hồi 
được vốn đầu tư. 

Dạng thức 2. Khái quát hóa tam đoạn luận điều kiện (còn gọi là liên châu luận)

Nếu A1 thì A2, nếu A2 thì A3, … nếu An thì An+1 . Từ đó suy ra: nếu A1 thì An+1

Viết dưới dạng công thức:

trong đó n là số tự nhiên, n ≥ 1.
Ví dụ: Nếu phá rừng thì sẽ bị xói mòn. Nếu bị xói mòn thì đất sẽ bị bạc màu. Nếu đất bị bạc 
màu thì năng suất cây trồng giảm. Vậy, nếu phá rừng thì năng suất cây trồng sẽ giảm.

Dạng thức 3. Modus Ponens

Nếu có A thì có B. Có A, vậy có B. Viết dưới dạng công thức:

A  B,  A

B

A1  A2

A2  A3

…

An  An+1

A1  An+1

A  B
B  C

A  C
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Ví dụ 1:  Nếu trời mưa thì đường ướt, trời hôm nay mưa, vậy đường hôm nay ướt.

Ví dụ 2:  Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. 
Anh đã bắn vào quá khứ bằng súng lục, vậy tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác.

Chú ý: Suy luận “Nếu A thì B. Không A, vậy không B”  là suy luận sai. 
Ví dụ: Suy luận “Nếu Mai giỏi tin học thì Mai dễ xin được việc làm. Trên thực tế Mai không 
giỏi tin học. Vậy Mai không dễ xin được việc làm” là suy luận sai, vì trên thực tế có thể Mai 
vẫn dễ xin việc làm (vì Mai giỏi chuyên môn và giỏi ngoại ngữ, giao tiếp tốt).

Dạng thức 4. Modus Tollens

Nếu A thì B. Không B, vậy không A. Viết dưới dạng công thức:

Ví dụ 1: Nếu trước năm 2008 hệ thống ngân hàng của nước ta đã hội nhập sâu rộng vào hệ 
thống ngân hàng thế giới thì trong đợt khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới bắt đầu từ năm 
2008 nền kinh tế nước ta cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Trên thực tế, nước ta đã phải chịu 
ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nói trên, nhưng không nặng nề lắm. Như vậy, trước năm 
2008 hệ thống ngân hàng của nước ta chưa hội nhập sâu rộng vào hệ thống ngân hàng thế giới.

Ví dụ 2: Nếu người Ai Cập cổ đại không có nền văn minh phát triển cao thì họ không xây dựng 
được những công trình vĩ đại như các Kim tự  tháp. Người Ai Cập cổ đại đã xây dựng được các 
công trình vĩ đại như các Kim tự tháp, vậy họ có nền văn minh phát triển cao. 

Chú ý: Suy luận “Nếu A thì B. Có B, vậy A” là suy luận sai.
Ví dụ: Suy luận “Nếu con chim này là chim họa mi thì nó hót hay. Con chim này hót hay. Vậy 
nó là chim họa mi” là suy luận sai. (Thật vậy, chim vàng anh hót hay, nhưng chim vàng anh 
không phải là chim họa mi).

Dạng thức 5, 6. Tam đoạn luận lựa chọn 

A hoặc/hay B. Không A, vậy B. Chữ hoặc/hay ở đây được hiểu theo hai nghĩa, không nghiêm 
ngặt và nghiêm ngặt. A hoặc/hay B nghiêm ngặt là khi A và B loại trừ lẫn nhau. Còn nếu A và 
B không loại trừ lẫn nhau thì ta có hoặc/hay không nghiêm ngặt. Biểu thị dưới dạng công thức:

  

     

Ví dụ:  Để tốt nghiệp được đại học, bạn phải học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Bạn không học 
tiếng Anh, suy ra để tốt nghiệp được đại học bạn phải học tiếng Pháp. Trong ví dụ này chữ 
“hoặc” hiểu theo nghĩa nào, nghiêm ngặt hay không nghiêm ngặt, đều được).

A    B, B

A

A  B, A
        B

A  B , A
        B
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Dạng thức sau đây cũng là tam đoạn luận lựa chọn, chữ hoặc ở đây phải hiểu theo nghĩa nghiêm 
ngặt.

Dạng thức 7. Tam đoạn luận lựa chọn 

A hoặc B.  A, vậy không B. Biểu thị dưới dạng công thức:

Ví dụ: Hoặc Nam học đại học, hoặc anh ta đang thi hành nghĩa vụ quân sự. Biết rằng Nam đang 
học đại học, vậy không phải Nam đang thi hành nghĩa vụ quân sự.

Tổng quát hóa dạng thức 7 vừa khảo sát, ta có dạng thức sau đây.

Dạng thức 8
A1, hoặc A2, hoặc A3, … , hoặc An. A1, vậy không A2, không A3, …, không An.
Biểu thị dưới dạng công thức:

Lưu ý: Chữ “hoặc” trong dạng thức này phải được hiểu nghiêm ngặt.

Dạng thức 9. Song quan luận 1

Nếu A thì B. Nếu không A thì B. Vậy B. Biểu thị dưới dạng công thức :

Ví dụ: (Suy luận của Omahr) Nếu sách của các ngài phù hợp với Kinh Koran thì sách của các 
ngài thừa nên cần đốt bỏ. Nếu sách của các ngài không phù hợp với Kinh Koran thì sách của 
các ngài có hại nên cần đốt bỏ. Vậy chắc chắn nên đốt bỏ sách của các ngài.

Dạng thức 10. Song quan luận 2

A hoặc B. Nếu A thì C. Nếu B thì C. Vậy C. Biểu thị dưới dạng công thức :

Ví dụ: Ông ấy là nhà toán học hay vật lý gì đó. Nếu ông ta là nhà toán học thì tất nhiên ông ta 
rất hiểu toán học. Nếu ông ta là nhà vật lý thì ông ta cũng rất hiểu toán học. Vậy ông ta rất hiểu 
toán học.

Dạng thức 11. Suy luận Modus Tollens – De Moorgan 1

A  B
A  C
B  C

C

A  B , A  B

B

A1  A2  A3  … An, A1

A2 & A3 & … & An

A  B , A
 B
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Nếu A hay B thì C. Không C, Vậy không A, cũng không B.
Biểu thị dưới dạng công thức:

Ví dụ: Nếu biết tiếng Anh hay tiếng Pháp thì anh ấy đã đọc được thông tin đầy đủ về vấn đề 
công nghệ công ty đang quan tâm. Nhưng trên thực tế anh ấy không đọc được thông tin đầy đủ 
về vấn đề công nghệ công ty đang quan tâm. Như vậy anh ấy vừa không biết tiếng Anh, vừa 
không biết tiếng Pháp.

Dạng thức 12. Suy luận Modus Tollens – De Moorgan 2

Nếu A và B thì C. Không C, Vậy không A, hoặc không B. Biểu thị dưới dạng công thức:

Ví dụ 1: Vừa giỏi ngoại ngữ, vừa giỏi tin học thì dễ tìm được việc làm. Anh ta tìm mãi không 
được việc làm. Vậy anh ta hoặc không giỏi ngoại ngữ, hoặc không giỏi tin học. (Lưu ý, chữ 
hoặc ở đây hiểu theo nghĩa không nghiêm ngặt).

Ví dụ 2: Nếu đủ vốn và kinh nghiệm trong kinh doanh thì doanh nhân Việt Nam không thua 
kém gì doanh nhân các nước khác. Thế nhưng dễ nhận thấy là hiện nay các nhà kinh doanh của 
chúng ta vẫn thua kém doanh nhân nước ngoài khá xa. Điều đó chứng tỏ hoặc là các nhà kinh 
doanh của ta thiếu vốn, hoặc là họ chưa tích lũy đủ kinh nghiệm.

Dạng thức 13. Suy luận Modus Tollens – De Moorgan 3

Nếu C thì A và B. Không A, hoặc không B. Vậy không C. Biểu thị dưới dạng công thức:

Nếu anh ta thật sự là doanh nhân giỏi thì anh ta vừa biết lựa chọn chiến lược kinh doanh đúng, 
vừa biết xác định thời cơ tốt. Nhưng trên thực tế hoặc anh ta không chọn được chiến lược kinh 
doanh tốt, hoặc không nắm bắt được thời cơ, hoặc anh ta không làm được cả hai điều đó. Như 
vậy có thể khẳng định chắc chắn rằng anh ta không phải là doanh nhân giỏi. 

Dạng thức 14. Suy luận Modus Tollens – De Moorgan 4

Nếu C thì A hoặc B. Không A, và không B. Vậy không C. Biểu thị dưới dạng công thức:

Nếu ta luôn cố gắng thì hoặc ta sẽ thành công, hoặc ta sẽ học được kinh nghiệm. Thế nhưng ta 
chưa thành công, cũng chưa đúc rút được kinh nghiệm nào. Vậy không phải ta đã luôn luôn cố 
gắng.

Các dạng thức suy luận đã xét trên đây là những quy tắc rất hay sử dụng trong thực tiễn suy 
luận. Muốn suy luận tốt, ta phải sử dụng hàng loạt các quy tắc như vậy kế tiếp nhau. Các suy 
luận của chúng ta thường được tạo thành từ việc áp dụng nhiều quy tắc, trong đó một số quy tắc 
có thể được áp dụng nhiều lần. 

C  (A  B),   A &  B
 C

C  (A & B),  A   B
 C

(A & B)  C,   C
 A   B

(A  B)  C,  C
 A &  B
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Khi tiến hành suy luận, cùng với phương pháp rút ra kết luận từ các tiền đề bằng cách lần lượt 
áp dụng các dạng thức suy luận, người ta còn có thể đưa ra các giả định, rồi từ đó đi đến một 
nghịch lý, và như vậy có nghĩa là điều giả định sai, mệnh đề mâu thuẫn với giả định đúng. 
Mệnh đề đúng này sau đó có thể sử dụng để rút ra kết luận cần thiết. Trong nhiều trường hợp 
việc sử dụng giả định làm cho suy luận trở nên dễ dàng hơn. Người ta cũng thường sử dụng giả 
định khi cần rút ra kết luận dạng mệnh đề kéo theo. 

Trong các ví dụ ứng dụng dưới đây chúng ta sẽ thấy một số trường hợp sử dụng các giả định 
như vậy. 

Ví dụ ứng dụng

Ví dụ 1. Cho các tiền đề p  q, p  r. Hãy rút ra kết luận p  (q & r).

Giải.  Ta có :
1. p  q tiền đề
2. p  r tiền đề
3. p giả định
4. q 1, 3, Modus Ponens
5. r 2, 3, Modus Ponens
6. q & r từ 4, 5
7. p  (q & r) từ 3, 6

Ở ví dụ 1 giả định được sử dụng để rút ra kết luận dạng kéo theo. Ta đã biết rằng phán đoán 
dạng A  B chỉ sai trong trường hợp A đúng, B sai. Vậy bây giờ ta sẽ chứng minh được bằng 
cách giả định A đúng, tức có A. Khi đó nếu chỉ ra được B cũng đúng thì có nghĩa là A  B 
đúng, vì ta đã chỉ ra được nếu A đúng thì B đúng.

Ví dụ 2. Theo truyền thuyết, người đốt thư viện Alecxandre là Omahr rút ra kết luận cần đốt 
sách từ các tiền đề như sau: “Nếu sách của các ngài đúng với Kinh Koran thì sách của các ngài 
thừa. Nếu sách của các ngài không đúng với Kinh Koran thì sách của các ngài có hại. Sách thừa 
hoặc có hại thì cần phải đốt bỏ”. Omar có suy luận đúng không ?. 

Giải. Gọi “sách đúng với Kinh Koran”, “sách thừa”, “sách có hại”, “sách cần phải đốt bỏ” lần 
lượt là p, q, r, s. Ta có:
1. p    q tiền đề
2.  p    r tiền đề
3. (q   r)    s tiền đề
4.  s giả định rằng không cần phải đốt sách
5.  q  &   r từ 3, 4, theo dạng thức 11
6.  q từ 5  tách ra
7.  p từ 1, 6, theo dạng thức Modus Tollens
8.  r từ 5  tách ra
9. p từ 2, 6, theo dạng thức Modus Tollens 
10. s từ 4, 7, 9, vì  7 và 9 mâu thuẫn với nhau nên giả định 4 sai. Đây chính là kết 
luận cần tìm. 

Giả định  s ở bước 4 dẫn đến nghịch lý vừa có  p ( bước 7), lại vừa có p (bước 9), nên điều 
ngược lại với giả định đó mới đúng, nghĩa là có s – cần đốt sách. Trong suy luận này suy luận 
phụ trợ đưa lại chính kết luận mà suy luận chính cần.
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Như vậy suy luận của Omahr hợp logic.

Các phương pháp Mill

Các phương pháp Mill là các phương pháp giúp xác định mối quan hệ nhân quả giữa các hiện 
tượng, chúng mang tên của nhà logic học người Anh S. Mill, người đầu tiên nêu lên các phương 
pháp này một cách rõ ràng và có hệ thống. Các phương pháp này thường được trong suy luận 
quy nạp, là loại suy luận trong đó người ta rút ra kết luận chung về tất cả các đối tượng thuộc 
một lớp đối tượng nhất định từ một số tiền đề là các tri thức riêng lẻ về một số đối tượng thuộc 
lớp đã nêu.

Phương pháp tương đồng

Nếu hiện tượng X xuất hiện trong tất cả các trường hợp quan sát, đồng thời tất cả các trường 
hợp quan sát ấy đều có yếu tố chung duy nhất là yếu tố A, thì A có lẽ là nguyên nhân của X.
Trong phần trình bày sau đây ta ký hiệu “A, B, C  X” có nghĩa là trong trường hợp có các yếu 
tố A, B, C thì hiện tượng X xảy ra, và ký hiệu  “A, B, C    X” có nghĩa là trong trường hợp 
có các yếu tố A, B, C thì hiện tượng X không xảy ra.

Sơ đồ:
A, B, C  X 
A, C, E, F  X
A, E, D  X
…
A, B, D, F  X
Vậy A có lẽ là nguyên nhân của X.

Ví dụ: 
Mai học các môn toán, lý, hóa học, Mai tư duy tốt.
Hải học các môn toán, địa lý, văn học, Hải tư duy tốt.
Bình học các môn toán, hóa học, sinh vật, Bình tư duy tốt.
Quang học các môn tiếng Anh, toán, văn, Quang tư duy tốt.
Quyên học các môn sử, tiếng Pháp, toán, Quyên tư duy tốt.
Như vậy có cơ sở để kết luận việc học môn toán giúp học sinh tư duy tốt.

Phương pháp dị biệt

Xét hai trường hợp, trong trường hợp 1 hiện tượng X xảy ra, trong trường hợp 2 hiện tượng X 
không xảy ra. Nếu hai trường hợp này chỉ khác nhau duy nhất ở yếu tố A, trong một trường hợp 
có A, trường hợp kia không có, thì A có lẽ là nguyên nhân của X.

Sơ đồ:
A, C, E, F  X
C, E, F   X
Vậy A có lẽ là nguyên nhân của X.

Ví dụ: Bình là sinh viên năm thứ 2 đại học, Bình học ngành sinh học, Bình không có ý định sau 
này sẽ thành lập doanh nghiệp riêng để kinh doanh.
Tiến là sinh viên năm thứ 2 đại học, Tiến học ngành quản trị kinh doanh, Tiến có ý định sau này 
sẽ thành lập doanh nghiệp riêng để kinh doanh.
Như vậy rất có khả năng việc học ngành quản trị kinh doanh là nguyên nhân của việc có ý định 
sau này sẽ thành lập doanh nghiệp riêng để kinh doanh.
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Phương pháp kết hợp tương đồng và dị biệt

Xét hai nhóm trường hợp. Trong các trường hợp thuộc nhóm một hiện tượng X đều xảy ra, 
trong các trường hợp thuộc nhóm hai hiện tượng X đều không xảy ra. Bấy giờ, nếu có yếu tố A 
sao cho tất cả các trường hợp nhóm một đều chứa A, và tất cả các trường hợp thuộc nhóm hai 
đều không chứa A, thì A chính là nguyên nhân của hiện tượng X.

Sơ đồ:
A, B, C  X 
A, C, E, F  X
A, E, D  X
A, B, D, F  X
D, C, E   X
B, E, F   X
E, F, G, H   X
…
Vậy A có lẽ là nguyên nhân của X.

Ví dụ: Các ông Hân, Luân, Trung, Chính, Thái, Quân đều là những người kinh doanh bất động 
sản. Ngoài kinh doanh bất động sản, các ông Quân, Chính và Trung, Hân còn kinh doanh các 
mặt hàng khác nữa. Để kinh doanh bất động sản, các ông Luân, Thái, Quân vay tiền ngân hàng, 
còn những người còn lại kinh doanh bằng vốn riêng của mình, không vay ngân hàng. Hiện nay 
việc kinh doanh của các ông Luân, Thái, Quân đang gặp phải khó khăn lớn. Việc kinh doanh 
của những người còn lại vẫn bình thường, không gặp khó khăn gì. Từ đây có thể kết luận chính 
việc vay vốn ngân hàng để kinh doanh bất động sản làm cho các ông  Luân, Thái, Quân gặp 
phải khó khăn lớn trong kinh doanh.

Phương pháp cùng biến đổi

Bằng các nghiên cứu trước đó ta đã biết nguyên nhân của hiện tượng X là một trong các yếu tố 
A1, A2, …, An (n là một số tự nhiên, n > 0) . Ta cho yếu tố Ai (i  {1,..,n}) thay đổi. Nếu khi đó 
hiện tượng X cũng thay đổi theo thì Ai có lẽ là nguyên nhân của X. Còn nếu khi đó hiện tượng 
X không thay đổi theo thì Ai không phải là nguyên nhân của X.

Sơ đồ:
A1, A2, …, An  X 
Ai thay đổi             X thay đổi
Vậy Ai có lẽ là nguyên nhân của X.

Ví dụ: 
Người ta đã biết rõ từ trước là sức khỏe của đàn nai trong một công viên quốc gia phụ thuộc 
vào các yếu tố: hoạt động thú y của những người làm việc trong công viên đó, mức độ dồi dào 
của nguồn thức ăn cho nai trong công viên, số lượng của đàn chó sói trong công viên, hoạt động 
du lịch tham quan của du khách trong công viên. Khi thay đổi số lượng của đàn sói trong công 
viên, người ta thấy sức khỏe của đàn nai thay đổi theo. Như vậy, một trong các nguyên nhân 
đảm bảo sức khỏe cho nai chính là số lượng của đàn sói.

Phương pháp phần dư

Bằng các nghiên cứu trước đó ta đã biết nguyên nhân của các hiện tượng X1, X2, …, Xn là yếu 
tố A1, A2, …, An (n là một số tự nhiên, n > 0), hơn nữa, biết rằng mỗi yếu tố chỉ là nguyên nhân 
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của duy nhất một hiện tượng. Nếu ta lần lượt xác định được  n-1 cặp yếu tố – hiện tượng là 
nguyên nhân – kết quả của nhau, thì yếu tố còn lại cuối cùng có lẽ là nguyên nhân của hiện 
tượng còn lại. 

Sơ đồ:
A1, A2, …, An  X1, X2, …, Xn  
A1              X1

A2              X2

…

An-1  Xn-1

Vậy An có lẽ là nguyên nhân của Xn.

Ví dụ: Quang tìm được mã nguồn của một chương trình máy tính thú vị, gồm ba modul độc lập 
với nhau tạo ra các hiệu ứng âm thanh, hoạt hình và tính toán thú vị. Tìm hiểu kỹ hơn, Quang 
xác định được rằng modul thứ nhất tạo nên hiệu ứng âm thanh, modul thứ ba giúp tính toán. Từ 
đó Quang hiểu rằng modul thứ hai chính là modul tạo ra hiệu ứng hoạt hình thú vị nọ. 

3.2.5. Tuân thủ các quy tắc logic khi chứng minh

Chứng minh một mệnh đề (ý kiến, tư tưởng, …) là chứng tỏ sự đúng đắn của mệnh đề (ý kiến, tư 
tưởng, …) đó bằng cách dựa vào các tri thức, sự kiện, chứng cứ đã biết.

Phép chứng minh bao gồm ba thành phần: luận đề, luận cứ và luận chứng. 
Luận đề là mệnh đề muốn chứng minh. 
Luận cứ là các sự kiện, quy luật, lý thuyết, … mà người ta dựa vào để làm rõ tính đúng đắn của 
luận đề trong quá trình chứng minh. 
Lập luận là việc sử dụng các quy tắc logic và trình tự sắp xếp các luận cứ trong quá trình chứng 
minh. Nói cách khác, luận chứng là cách tiến hành chứng minh. 

Các quy tắc chứng minh

Các chứng minh chỉ chặt chẽ và có giá trị khi chúng tuân thủ những yêu cầu nhất định. Vì phép 
chứng minh có ba thành phần nên ta có thể chia các yêu cầu này thành ba loại: các yêu cầu đối 
với luận đề, các yêu cầu đối với luận cứ, các yêu cầu đối với luận chứng.

Các quy tắc đối với luận đề

Quy tắc 1. Luận đề phải rõ ràng, xác định. 

Như đã biết, câu và đoạn văn bằng ngôn ngữ tự nhiên mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống 
thường ngày, và cả trong khoa học, nhiều khi không rõ ràng. Các từ ngữ có thể có nhiều nghĩa 
khác nhau, nghĩa của câu cũng có thể hiểu khác nhau, … Chính vì vậy, khi nêu lên một luận đề 
bằng ngôn ngữ tự nhiên có thể nội dung của luận đề đó được những người khác nhau hiểu khác 
nhau, hoặc thậm chí cùng một người cũng hiểu nó khác nhau, không nhất quán trong các giai 
đoạn khác nhau khi chứng minh. Trên thực tế lúc này người ta không biết mình đang chứng 
minh cái gì. Với ngôn ngữ khoa học, việc nhầm lẫn ý nghĩa của ngôn từ xảy ra ít hơn, tuy nhiên 
không phải được loại trừ hoàn toàn. Vì vậy, khi chứng minh nhất thiết phải nêu luận đề một 
cách rõ ràng.

Quy tắc 2. Luận đề không được tự mâu thuẫn. 
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Nếu luận đề là một mệnh đề tự mâu thuẫn thì không thể chứng minh được. Đưa ra một luận đề 
mâu thuẫn có vẻ như là một điều không bao giờ có thể xảy ra trên thực tế, tuy nhiên lại không 
hẳn như vậy, vì việc xác định tính mâu thuẫn của một tập hợp mệnh đề nói chung là một vấn đề 
không đơn giản, nên trên thực tế ta có thể gặp những cố gắng chứng minh luận đề có các phần 
là những mệnh đề mâu thuẫn với nhau.

Quy tắc 3. Luận đề phải giữ nguyên trong suốt quá trình chứng minh. 

Nếu luận đề thay đổi trong quá trình chứng minh thì điều chứng minh được không phải là luận 
đề ban đầu. Trong các quá trình chứng minh, luận đề có thể bị thay đổi vì ý nghĩa của từ ngữ, 
của câu bị lẫn lộn. Điều này rất dễ xảy ra khi sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để tiến hành chứng 
minh, vì, như đã biết, từ ngữ trong ngôn ngữ tự nhiên có thể có nhiều nghĩa khác nhau nên
người chứng minh có thể nhầm lẫn, sử dụng chúng lúc thì với nghĩa này khi thì với nghĩa khác 
ngay trong cùng một quá trình chứng minh.

Các quy tắc đối với luận cứ

Quy tắc 4. Luận cứ phải xác thực. 

Không phải sự kiện, quy luật hay lý thuyết khoa học nào cũng có thể sử dụng làm luận cứ trong 
phép chứng minh. Sự kiện chỉ có thể dùng làm luận cứ khi nó đã được thẩm định, nghĩa là khi 
sự hiện diện và nội dung của nó đã được kiểm tra trên thực tế. 
Chẳng hạn, không thể khẳng định rằng tồn tại các nền văn minh bên ngoài Trái Đất, và đại diện 
của các nền văn minh đó đã đến Trái Đất bằng cách dựa vào các chứng cứ là có nhiều người 
cho biết họ đã trông thấy các đĩa bay với các sinh vật ngoài hành tinh như vậy. Sự kiện trông 
thấy đĩa bay và sinh vật ngoài hành tinh mà nhiều người cho biết hiện nay vẫn chưa được kiểm 
chứng đầy đủ, nghĩa là chưa đảm bảo chắc chắn đúng. Ở đây có thể có nhầm lẫn với các hiện 
tượng kỹ thuật như phóng tên lửa, thử nghiệm thiết bị bay mới; có thể có ảo giác tập thể, gây ra 
bởi các hiện tượng thời tiết; cũng có thể đơn thuần là câu chuyện bịa đặt. Trong hoạt động tư 
pháp, không thể sử dụng những lời đồn đại, những chứng cứ mà quá trình thu thập không tuân 
thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật, … để làm chứng cứ buộc tội hoặc bào chữa cho bị cáo. 

Các quy luật hay lý thuyết khoa học cũng chỉ có thể dùng làm luận cứ khi tính đúng đắn của 
chúng đã được kiểm chứng. Chẳng hạn, hiện nay chưa thể sử dụng luận điểm cho rằng sự sống 
trên Trái Đất chỉ còn tồn tại được khoảng một tỉ năm nữa để chứng minh cho các luận điểm 
khác. Vấn đề nằm ở chỗ, mặc dù hiện nay đã có các công trình nghiên cứu khoa học đưa ra 
khẳng định đã nêu, tuy nhiên tính đúng đắn, tính hợp lý của nó vẫn còn đòi hỏi được kiểm tra 
lại cặn kẽ.

Quy tắc 5. Luận cứ phải độc lập với luận đề. 

Yêu cầu này đòi hỏi tính chân thực của luận cứ phải được xác lập độc lập với luận đề. Chẳng 
hạn, có người cố gắng chứng minh tiên đề về hai đường thẳng song song trong hình học Euclid 
như sau.

Giả sử hai đường thẳng song song d1 và d2 cắt nhau tại một điểm. Ta sẽ gọi điểm đó là A. Ta 
kẻ đường thẳng d3 vuông góc với cả hai đường thẳng d1 và d2. Giao điểm của d3 với d1 và d2 
ta ký hiệu lần lượt là B và C. Khi đó rõ ràng tam giác ABC có tổng ba góc trong lớn hơn hai 
góc vuông. Điều này vô lý. Vậy hai đường thẳng song song không thể cắt nhau.

Trong cố gắng chứng minh vừa nêu, tác giả đã sử dụng các luận cứ: có thể kẻ được một đường 
thẳng vuông góc với cả hai đường thẳng song song cho trước, và tổng ba góc trong của một 
tam giác đúng bằng hai góc vuông. Tuy nhiên các mệnh đề này lại là hệ quả của tiền đề về hai 
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đường thẳng song song, nếu không có tiền đề này thì không thể chứng minh được chúng. Chính 
vì vậy phép chứng minh đã nêu không đúng.

Một trong những vi phạm quy tắc này là dùng luận đề để làm luận cứ. Khi chứng minh cần phải 
tránh không dùng chính luận đề hoặc một mệnh đề nào đó tương đương với nó, hoặc một số 
thành phần nào đó của nó để làm luận cứ. Nói cách khác, không thể dùng cái cần chứng minh 
để chứng minh cho chính nó. Nhìn qua ta ngỡ rằng đòi hỏi này không cần thiết phải nêu lên, vì 
không ai vi phạm. Tuy nhiên, trong thực tế tình hình lại khác hẳn. Khi chứng minh những luận 
đề phức tạp, khó khăn, sai lầm này thường xảy ra.

Quy tắc 6. Luận cứ phải liên quan đến luận đề. 

Các sự kiện dùng để chứng minh một luận đề phải liên quan đến luận đề đó. Nói cách khác, 
chúng phải thật sự cần thiết cho việc chứng minh luận đề. Nếu sử dụng các sự kiện không liên 
quan đến luận đề trong phép chứng minh thì phép chứng minh đó trở nên dài dòng, không liền 
mạch, khó hiểu. Nếu xét nghiêm ngặt về mặt logic thì việc sử dụng luận cứ như vậy không sai, 
tuy nhiên nó thừa. 

Trong thực tế nhiều người vì vô tình, không hiểu được mối liên hệ giữa các sự kiện, vô ý mà vi 
phạm yêu cầu này. Nhưng cũng có không ít trường hợp, trong đó người chứng minh cố ý vi 
phạm yêu cầu này. Họ làm như vậy để phép chứng minh trở nên rối rắm, và nhờ vậy mà đánh 
lừa được người nghe, người đọc. 

Trong các cuộc tranh luận, cũng như trong hoạt động tư pháp, nhiều khi những người tham dự 
cố ý nêu lên các sự kiện không liên quan đến vấn đề đang tranh luận để tranh thủ cảm tình của 
những người nghe, hoặc để làm mất cảm tình của họ đối với đối thủ của mình. Ví dụ, để bào 
chữa cho thân chủ của mình, bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước, luật sư nói rằng 
thân chủ của ông ta rất quan tâm giúp đỡ một số gia đình có công với nước. Sự kiện bị cáo quan 
tâm giúp đỡ một số gia đình có công với nước tuyệt nhiên không hề liên quan tới vấn đề đang 
tranh luận, nhưng luật sư nêu lên để tranh thủ cảm tình của người nghe. 

Các yêu cầu đối với luận chứng

Quy tắc 7. Lập luận phải tuân thủ các quy tắc logic. 

Nếu không tuân thủ các quy tắc logic thì phép chứng minh không chặt chẽ, vì chính sự tuân thủ 
quy tắc logic là đảm bảo cho tính đúng đắn, hoặc ít nhất là khả năng đúng đắn, của luận đề khi 
các luận cứ đúng. Không tuân thủ quy tắc logic thì muốn rút ra kết luận nào từ các tiền đề đã có 
cũng được, khi đó các kết luận sẽ tùy tiện và không có giá trị.

Quy tắc 8. Không được chứng minh vòng quanh. 

Không được chứng minh vòng quanh nghĩa là không được dùng A để chứng minh cho B, rồi lại 
dùng B để chứng minh cho A.

Quy tắc 9. Luận chứng phải rõ ràng, ngắn gọn. 

Khi tiến hành chứng minh, không được phép dùng những từ ngữ có ý nghĩa chưa được xác định 
rõ. Nếu từ có nhiều nghĩa thì nên xác định trước, nghĩa nào sẽ được sử dụng, và trong suốt quá 
trình chứng minh sẽ chỉ sử dụng nghĩa đã xác định đó. Phép chứng minh phải ngắn gọn, nghĩa 
là không được lặp đi lặp lại một số tư tưởng nào đó, không được đưa vào phép chứng minh 
những sự kiện không có liên quan, không bàn luận về những vấn đề khác không có quan hệ đến 
vấn đề đang chứng minh.
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Trong thực tế tư duy, tranh luận, nếu vi phạm các quy tắc chứng minh một cách cố ý thì người 
ta gọi là ngụy biện.

3.2.6. Tránh ngụy biện

Khái niệm ngụy biện

Trong thực tế, nhiều khi chúng ta nghe những lập luận có vẻ rất chặt chẽ, rất có tính thuyết 
phục, nhưng thật ra lại là những lập luận sai lầm. Sở dĩ như vậy là vì trong những lập luận đó 
có những thành phần vi phạm quy tắc logic. Người ta gọi những sai lầm không cố ý là sự ngộ
biện, còn những sai lầm cố ý thì được gọi là sự ngụy biện.

Ngụy biện là sự cố ý vi phạm các quy tắc logic trong suy luận nhằm mục đích đánh lạc hướng 
người nghe, người đọc, làm cho người khác nhầm tưởng cái sai là đúng và cái đúng là sai. 

Ngụy biện liên quan đến suy luận, lập luận, chứ không phải liên quan đến kết luận của suy luận, 
lập luận ấy. Vì thế, một suy luận có kết luận sai cũng có thể không phải là ngụy biện; ngược lại, 
bạn có thể sa vào ngụy biện ngay cả khi ý kiến của bạn là hoàn toàn đúng đắn. Chẳng hạn, suy 
luận sau đây có kết luận sai, nhưng hoàn toàn không chứa đựng ngụy biện: “Mọi tôn giáo đều 
tồn tại vĩnh viễn, Nho Giáo là tôn giáo, vậy Nho Giáo tồn tại vĩnh viễn”. Trong khi đó lập luận 
có kết luận đúng đắn như sau đây lại chứa ngụy biện: Thuyết tiến hóa chắc chắn đúng, vì các 
nhà khoa học đều tin như thế!”. 

Một số loại ngụy biện thường gặp

Có thể chia ngụy biện thành rất nhiều kiểu khác nhau, căn cứ vào các tiêu chí khác nhau. 
Nhưng để thuận tiện cho việc tránh và chống ngụy biện, ở đây chúng tôi phân chia ngụy biện 
thành các loại căn cứ vào các thủ pháp mà nhà ngụy biện sử dụng. Sau đây ta sẽ xét một số kiểu 
ngụy biện theo cách phân chia này.

a. Ngụy biện dựa vào uy tín 

Theo quy luật lý do đầy đủ thì khi nêu ra một ý kiến, một quan điểm, chúng ta phải nêu lên các 
cơ sở của ý kiến, quan điểm đó. Cơ sở của ý kiến, quan điểm có thể là một lý thuyết khoa học 
nào đó đã được chứng minh, những sự kiện nào đó, các quy định của pháp luật, ….
Những điều mà tính đúng sai chưa rõ ràng không thể dùng làm cơ sở cho ý kiến, lập luận được. 
Trong kiểu ngụy biện dựa vào uy tín, đáng lẽ phải đưa ra dẫn chứng, đưa ra chứng cứ cho lập 
luận của mình, thì nhà ngụy biện lại dựa vào uy tín của người khác, hay tổ chức khác, để thay 
thế. Làm như vậy là ngụy biện, bởi vì uy tín của một người hay một tổ chức không đảm bảo 
chắc chắn rằng tất cả những điều mà người đó hay tổ chức đó nói đều đúng. 

Không phải uy tín làm cho câu nói của người ta đúng, mà ngược lại, chính cái đúng của những 
câu nói của một người tạo nên uy tín cho người đó. 
Lập luận như sau là ngụy biện dựa vào uy tín: “Thuyết sáng tạo thông minh, thuyết theo đó 
cuộc sống là quá phức tạp để có thể giải thích bằng thuyết tiến hóa, mà phải thừa nhận có tác 
động của một quyền lực siêu nhiên, là đúng, vì cựu Tổng Thống Mỹ G. Bush đã tin tưởng như 
thế”29. Ở đây người ta đã sử dụng uy tín của cựu Tổng Thống Mỹ G. Bush để thay thế cho 
chứng cứ. 

                                               
29 Theo BBC, dẫn lại từ http://vietbao.vn, Tháng 8/2005 Tổng Thống Mỹ hồi bấy giờ là G. Bush nói lý thuyết có tên 
“Khả năng sáng tạo thông minh” cần được giảng dạy.
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Một ví dụ khác: “Phụ nữ là một phần của người đàn ông, vì họ được làm ra từ một xương sườn 
của đàn ông. Kinh thánh đã viết rõ như vậy”. Ở đây ta đã phạm lỗi ngụy biện dựa vào uy tín, vì 
không đưa ra bất cứ cơ sở nào cho sự khẳng định của mình, mà chỉ dựa vào uy tín của một tổ 
chức, cụ thể là Thiên Chúa Giáo, thông qua Kinh Thánh của nó.

b. Ngụy biện dựa vào đám đông, dựa vào dư luận 

Trong kiểu ngụy biện này, thay cho việc đưa ra luận cứ và chứng minh luận điểm, người nói lại 
cho rằng luận điểm là đúng vì có nhiều người công nhận như vậy. Thế nhưng trên thực tế nhiều 
người cho là đúng chưa đảm bảo tính đúng đắn của luận điểm; ngược lại, nhiều người cho là sai 
cũng không có nghĩa là luận điểm chắc chắn sai.

Ví dụ 1. Hải và Ninh nói chuyện với nhau. 
Hải: Phương Nga với Bình sắp cưới nhau rồi đấy! 
Ninh: Thế hả? Làm sao bạn biết?
Hải: Cả trường nói ầm lên rồi mà!
Trong đoạn đối thoại trên Hải đã dựa vào sự kiện có nhiều người nói là Phương Nga với Bình 
sắp cưới nhau để khẳng định là họ sắp cưới nhau, mà không hề đưa ra chứng cứ nào khác cho 
lập luận của mình.

Ví dụ 2. Ngày tận thế sẽ đến vào năm 2012, vì lịch của người Maya đã nói như thế30, và hàng 
ngàn người đã tin như thế.
Ở đây người ta đã dựa vào “sự tin tưởng của hàng ngàn người” để lập luận. Tuy nhiên, hàng 
ngàn người đó cũng có thể sai, vì thế sự tin tưởng của họ không thể dùng làm cơ sở, tức là luận 
cứ, cho lập luận. 

c. Ngụy biện dựa vào sức mạnh 

Khi người ta không đưa ra được các chứng cứ, các lý lẽ thích hợp để thuyết phục người khác, 
làm cho người khác tin tưởng vào sự đúng đắn của điều mình nói, và người ta sử dụng vũ lực 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để ép người khác tin vào và chấp nhận luận điểm của mình thì khi 
đó người ta đang ngụy biện theo kiểu dựa vào sức mạnh. Ở đây, sức mạnh chứ không phải là 
tính chân lý của luận điểm bắt người nghe phải tin theo.

Ví dụ. Nhà thờ Thiên Chúa Giáo đã rơi vào dạng ngụy biện này khi đe dọa sẽ thiêu sống G. 
Galile trên giàn lửa để bắt ông phải từ bỏ quan điểm Trái Đất quay quanh Mặt Trời của mình.  

Ví dụ khác. Hai anh em ở nhà với nhau. Người anh không học bài theo lời mẹ dặn, mà chơi trò 
chơi điện tử. Đồng thời, anh dặn em là khi mẹ về thì nói với mẹ là anh đã học bài. Khi em phản 
đối, vì như vậy là nói dối, thì người anh hăm rằng nếu em không nói như vậy, anh sẽ đánh.

Sức mạnh được sử dụng trong kiểu ngụy biện này rất đa dạng. Nó có thể là sức mạnh kinh tế, 
hoặc sức mạnh quân sự, hoặc ngoại giao của các quốc gia; nó cũng có thể là sức mạnh cơ bắp, 
quyền lực hành chính, vị thế của cá nhân, và nhiều sức mạnh khác.

                                               
30 Người Maya - một dân tộc từng sống ở Mexico thời cổ đại, nổi tiếng về sự thông thái trong các lĩnh vực toán học và 
thiên văn học. Dựa theo chiếc cột vốn là lịch của người Maya, được các nhà khảo cổ tìm thấy tại Mexico, thì người 
Maya đã tính toán và xây dựng lịch cho tổng cộng… 5126 năm. Điều đặc biệt ở chỗ: ngày cuối cùng của bộ lịch cổ này 
chính là ngày 21-12-2012. Vào đúng ngày này thì phần trung tâm của dải Ngân Hà chứa Trái Đất của chúng ta sẽ tạo 
với Mặt Trời một đường thẳng lần đầu tiên trong 26 nghìn năm. Điều này sẽ làm xáo trộn nguồn năng lượng từ Mặt 
Trời chuyển đến Trái Đất. Nguồn nhiệt của Mặt Trời vào thời điểm như vậy sẽ phóng ra cao hơn bình thường, có thể 
ảnh hưởng mạnh đến môi trường sống trên Trái Đất. (Theo http://my.opera.com/sanyasins/blog/ngay tan the theo lich 
co cua nguoi maya).
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Một cặp tình nhân bàn nhau trong tương lai sẽ sống ở đâu. Người đàn ông muốn sống ở nông 
thôn, vì theo người đó ở nông thôn không gian rộng rãi nên con người thư thái, mạnh khỏe hơn. 
Người phụ nữ lại thích sống ở thành thị, vì tiện lợi hơn, chẳng hạn chỉ cần đi vài chục mét là đã 
đến chợ. Mãi không ai chịu ai, người phụ nữ bật khóc. Khi đó, sợ nước mắt người yêu nên 
người đàn ông đành chịu nghe theo cô ta.
Trong trường hợp này người phụ nữ cũng đã ngụy biện dựa vào vũ lực. Sức mạnh của cô ta là 
vị thế của mình trong tình yêu, còn vũ khí chính là nước mắt. 

d. Công kích cá nhân

Trong tranh luận, cái được xem xét, chứng minh hay bác bỏ là ý kiến của những người tham gia 
tranh luận, chứ không phải bản thân người tranh luận hay tư cách của họ. Tuy nhiên một số 
người lại công kích đối phương thay cho công kích ý kiến của đối phương đó. Như thế là đã 
phạm phải kiểu ngụy biện công kích cá nhân. Đây là kiểu ngụy biện rất thường xảy ra khi các 
ứng cử viên cho một chức vụ nào đó vận động tranh cử cho mình. Nó đặc biệt hay xảy ra với 
những người tính khí nóng nảy, không biết cách tự kiềm chế.

Ví dụ. Hai người tranh luận với nhau về vấn đề không gian và thời gian. Hồi lâu chưa ngã ngũ, 
một trong hai người nói: Ông sai rồi, ông có biết gì về vật lý hay triết học đâu mà cứ khẳng 
định ý kiến của mình, ông chỉ biết làm thơ vớ vẩn thôi! 

Ví dụ khác. Đang bàn về một vấn đề khoa học, ý kiến của một diễn giả có vẻ đang thuyết phục 
được mọi người. Đối thủ của người đó nói: “Mọi người đừng tin ông ta, ông ta chẳng phải là 
nhà khoa học gì đâu, chỉ là một đứa con bất hiếu thôi. Đấy, ông ta sống sung túc ở thành phố 
mà vẫn để cho cha mẹ mình sống khổ cực ở quê nhà”.

e. Ngụy biện bằng cách đánh vào tình cảm 

Ví dụ:
Một công ty sản xuất sữa cho trẻ em bị phát hiện làm ăn gian dối, sản xuất ra sữa nhiễm độc, 
gây bệnh cho nhiều trẻ em dùng sản phẩm của họ. Họ bị chính quyền xử phạt, buộc dừng sản 
xuất và khắc phục hậu quả. Họ cũng bị nhiều nạn nhân của vụ việc kiện đòi bồi thường. Trước 
tòa, thay vì đưa ra các chứng cứ, lập luận rằng công ty cũng là nạn nhân của những kẻ vô lương 
tâm, hoặc do trình độ công nghệ của công ty thấp kém nên không phát hiện được độc tố, … để 
gỡ tội, luật sư của công ty đó lại nói rằng trong thời gian hoạt động của mình công ty đã có 
nhiều đóng góp cho nhà nước và địa phương, rằng họ hiện có hàng chục ngàn công nhân, nếu 
Tòa buộc bồi thường cho nạn nhân thì họ sẽ bị phá sản, công nhân của họ sẽ mất việc làm, gia 
đình họ sẽ không ai lo cho, và một công ty có bề dày truyền thống sẽ bị xóa sổ. Vì thế đề nghị 
Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, giảm bớt số tiền bồi thường. 

Đây là ngụy biện đánh vào tình cảm. Trong kiểu ngụy biện này, thay vì đưa ra các luận cứ và 
lập luận để chứng tỏ luận điểm của mình đúng, nhà ngụy biện tìm cách tác động vào tâm lý, 
tình cảm của người nghe để gợi lên lòng thông cảm hoặc thương hại để được thừa nhận là đúng.

f. Ngụy biện đánh tráo luận đề

Đây là kiểu ngụy biện rất phổ biến. Trong kiểu ngụy biện này, trước hết nhà ngụy biện thay thế 
luận đề ban đầu bằng một luận đề mới trong quá trình tranh luận. Luận đề mới này không tương 
đương với luận đề ban đầu. Sau đó ông ta chứng minh luận đề mới một cách rất chặt chẽ và 
cuối cùng tuyên bố là mình đã chứng minh được luận đề ban đầu. Vì hai luận đề là không tương 
đương với nhau nên tính chất ngụy biện lộ rõ. Để thực hiện kiểu ngụy biện này, nhà ngụy biện 
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hay sử dụng những hiện tượng ngôn ngữ đồng âm khác nghĩa, một từ có nhiều nghĩa, …; hoặc 
đem đồng nhất cái bộ phận với cái toàn thể, đồng nhất cái toàn thể với cái bộ phận; hoặc diễn tả 
mơ hồ để muốn hiểu theo cách nào cũng được,… 

Ví dụ: Để chứng minh rằng khi người ta giàu có, no đủ thì người ta quan tâm đến nghệ thuật, 
nhà ngụy biện dẫn ra các dẫn chứng rằng khi người ta đói khổ thì người ta phải lo đi tìm cái ăn, 
cái mặc chứ không quan tâm đến nghệ thuật. Hơn nữa trong lịch sử nhân loại các công trình 
kiến trúc hoặc nghệ thuật lớn đều do các vua chúa, hoặc các gia đình giàu có đặt làm. 
Trong ví dụ này ta thấy nhà ngụy biện thay luận đề ban đầu bằng luận đề mới: Khi người ta 
nghèo đói thì người ta không quan tâm đến nghệ thuật. 

g. Đánh lạc hướng

Kiểu ngụy biện này rất giống với kiểu ngụy biện đánh tráo luận đề. Nhưng trong đánh tráo luận 
đề thì nhà ngụy biện phải chứng minh, lập luận cho luận đề mới, còn trong kiểu đánh lạc hướng 
thì nhà ngụy biện chỉ cố gắng đưa cuộc tranh luận ra xa vấn đề ban đầu, không cần chứng minh 
luận đề mới nào. Nhà ngụy biện cũng thường thực hiện điều này nhờ sự am hiểu đối phương 
của mình, chẳng hạn như biết rõ những lĩnh vực quan tâm của họ để thay đề tài đang tranh luận 
bằng vấn đề hay câu chuyện gì đó mà những người khác cũng quan tâm.

Ví dụ: Hai sinh viên tranh luận với nhau về vấn đề học phí bậc đại học. Người thứ nhất nói rằng 
học phí đại học trong các trường công lập bây giờ quá thấp, nên các trường đại học không có đủ 
kinh phí để tổ chức đào tạo tốt. Vì thế cần tăng học phí lên thì chất lượng đào tạo mới có thể cải 
thiện được. Người thứ hai cho rằng không nên tăng học phí ở bậc đại học, và tăng học phí cũng 
chưa có gì chắc chắn là chất lượng đào tạo sẽ tăng tương ứng. Sau một lúc tranh luận, thấy lý lẽ 
của mình tỏ ra yếu thế, người thứ hai hỏi bạn: Nhà bạn ở nông thôn, chắc cũng gặp nhiều khó 
khăn do bão giá bây giờ phải không? Sau khi nghe bạn trả lời đúng vậy, anh ta nói tiếp về các 
khó khăn của nông dân như giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao, giá lúa thì phập phù khi 
lên khi xuống, … Bạn anh ta, tức là người thứ nhất, ngay lập tức bàn luận về các vấn đề mới đó, 
và đề tài bàn luận ban đầu bị bỏ qua.

h. Ngụy biện ngẫu nhiên

Ngày 12/10/2006 một đoàn cứu trợ cho đồng bào Miền Trung bị bão lụt lên đường từ TP. Hồ 
Chí Minh. Ngày hôm sau đoàn bị tai nạn giao thông thảm khốc ở Khánh Hòa, 12 người bị chết, 
một người bị thương. Nhiều người cho rằng vì đoàn cứu trợ này đi vào ngày 13 âm lịch nên bị 
tai nạn. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên ở đây đã được nâng lên thành quy luật. Nguyên nhân của 
tai nạn thật ra không phải ngày xuất phát là ngày nào, mà là đường sá kém chất lượng và nạn 
coi thường an toàn giao thông của các tài xế.   
  
i. Ngụy biện đen – trắng

Ngụy biện đen – trắng xảy ra khi trong lập luận chỉ nhìn thấy và nêu lên các khả năng đối lập 
nhau, các thái cực, từ đây cho rằng không phải là cực này thì là cực kia, loại bỏ tất cả các khả 
năng khác.
Ví dụ : Có người khẳng định rằng khi răng nanh của trẻ em mọc chênh ra bên ngoài (răng 
khểnh) thì nên nhổ bỏ, vì nếu để nguyên như vậy thì “cái duyên” do nó mang lại không bù được 
sự khó khăn khi làm vệ sinh răng miệng, và vì thế mà dễ bị sâu răng. 
Trong lập luận này người nói chỉ nêu lên hai thái cực: hoặc để nguyên răng mọc lệch như vậy, 
hoặc nhổ bỏ răng đó. Trong khi đó thì trên thực tế còn có khả năng thứ ba, đó là tiến hành chỉnh 
nha cho trẻ nhỏ, để răng về đúng vị trí.

j. Ngụy biện bằng cách dựa vào nhân quả sai
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Đây là loại ngụy biện bằng cách sử dụng lập luận trong đó quan hệ nhân quả giữa các hiện 
tượng được hiểu sai. Có thể phân loại như sau:

- Đánh đồng nguyên nhân với nguyên cớ:

Sau cuộc chiến 5 ngày giữa Nga và Gruzia, Mỹ và NATO cho nhiều tàu chiến đến vùng Biển 
Đen, với lập luận rằng họ chuyển viện trợ nhân đạo đến cho Gruzia. Nhưng đây là ngụy biện, 
bởi chuyển hàng cứu trợ chỉ là cái cớ, việc chuyển hàng cứu trợ như vậy thực hiện bằng tàu dân 
sự hiệu quả hơn nhiều so với dùng tàu chiến. Nguyên nhân thật sự ở đây là Mỹ và NATO muốn 
thể hiện cho Nga thấy quyết tâm bảo vệ Gruzia (mà thực chất là bảo vệ đường ống dẫn dầu) của 
họ.

Nghị sĩ Mỹ Ron Paul khẳng định: “Việc Mỹ hậu thuẫn cho Gruzia là hành động không phải vì 
dân chủ. Chúng ta có mặt ở Gruzia để bảo vệ đường ống dẫn dầu.”31 Như vậy, theo nghị sĩ này 
thì lập luận vì dân chủ và luật pháp quốc tế để hậu thuẫn cho Gruzia chống lại Nga của Mỹ là 
một sự ngụy biện. Bảo vệ dân chủ và luật pháp quốc tế chỉ là cái cớ mà thôi, nguyên nhân là 
bảo vệ ống dẫn dầu. 

Ví dụ khác: Một nam sinh viên thầm yêu trộm nhớ một nữ sinh viên. Anh ta rất hay đến thăm 
nữ sinh viên nói trên để mượn sách vở. Nhưng thật ra chuyện mượn sách chỉ là cái cớ, còn 
nguyên nhân thật là anh ta muốn gặp mặt cô gái đó.

- Sau cái đó vậy là do cái đó:

Năm 2007, trong khoảng thời gian từ 21/04 đến 11/05 bốn bé sơ sinh đổ bệnh và sau đó ba bé 
tử vong sau khi được tiêm phòng viêm gan siêu vi B. Thế là nhiều người vội cho nguyên nhân 
trẻ chết là do tiêm phòng viêm gan siêu vi B. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân có thể làm 
trẻ chết khi mới sinh. Và nghiên cứu sau đó của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới đã xác nhận 
rằng tiêm phòng viêm gan siêu vi B không phải là nguyên nhân cái chết của các bé sơ sinh nói 
trên.

Bất cứ hiện tượng hay sự kiện nào cũng có nguyên nhân, và nguyên nhân bao giờ cũng xảy ra 
trước kết quả của nó. Tuy nhiên, không phải hiện tượng, sự kiện xảy ra trước nào cũng là 
nguyên nhân của hiện tượng, sự kiện xảy ra sau. Nếu chỉ căn cứ vào thứ tự thời gian để xác 
định quan hệ nhân quả như trong ví dụ trên thì ta mắc phải ngụy biện “Sau cái đó vậy là do cái 
đó”.

k. Dựa vào sự kém cỏi (Argumentum ad Ignorentium)

Đây là kiểu ngụy biện trong đó người ngụy biện căn cứ vào việc ai đó không chứng minh được 
một mệnh đề (hoặc lý thuyết, giả thuyết,…), hoặc không tìm thấy được một đối tượng nào đó 
để khẳng định rằng mệnh đề trên sai, hoặc đối tượng đó không tồn tại.  

Ví dụ, có người khẳng định rằng không thể có sinh vật có trí tuệ nào khác trong vũ trụ ngoài 
con người, vì nếu có thì khoa học đã phát hiện ra các sinh vật đó rồi. Đây là khẳng định sai lầm, 
vì ngay cả khoa học ở thời đại chúng ta cũng còn có rất nhiều hạn chế, nên có thể các sinh vật 
có trí tuệ khác tồn tại trong vũ trụ, nhưng vì sự hạn chế, sự kém cỏi của mình mà khoa học hiện 
nay chưa phát hiện được.

l. Lập luận vòng quanh (Petitio princippi)

                                               
31 Vinfor 19/08/2008.
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Loại ngụy biện này xảy ra khi người ta vi phạm quy tắc đối với luận cứ trong chứng minh. Cụ 
thể là ở đây các luận cứ không được chứng minh độc lập với luận đề. 
Ví dụ: Bình nhận được giấy báo nhận tiền do cha mẹ gửi đến. Bình rủ Quang cùng đi. Ở bưu 
điện, khi nhân viên bưu điện đề nghị Bình đưa ra giấy tờ để chứng minh Bình chính là Bình thì 
Bình không mang theo bất cứ giấy tờ gì. Nhân viên bưu điện hỏi Bình xem có ai có thể làm 
chứng cho anh ta không, và Bình đề nghị Quang làm chứng cho mình. Tuy nhiên Quang cũng 
chẳng mang theo giấy tờ nào cả. Và Quang cho rằng Bình có thể làm chứng cho Quang. 

m. Khái quát hóa vội vã

Đây là kiểu ngụy biện xảy ra khi người ta sử dụng suy luận quy nạp trong lập luận, trong đó 
người ta đi đến kết luận tổng quát sau khi khảo sát rất ít trường hợp riêng.
Ví dụ: Thấy trước đây không lâu một số đồ chơi cho trẻ em do Trung Quốc sản xuất có chất 
lượng kém, nguy hiểm cho trẻ; và hiện nay người ta lại phát hiện ra nhiều mặt hàng sữa do các 
doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất nhiễm melamin, gây sạn thận cho trẻ em uống các loại sữa 
đó, người ta đi đến kết luận rằng tất cả hàng hóa do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất có 
hại cho trẻ em, không thể cho trẻ dùng.

Đây là sự khái quát hóa vội vã, vì không phải những hàng hóa độc hại nói trên đã là mọi hàng 
hóa do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất; ngoài những hàng hóa đó các doanh nghiệp 
Trung Quốc còn sản xuất nhiều sản phẩm, hàng hóa khác, trong đó có nhiều hàng hóa không 
gây hại cho trẻ em. 

Ví dụ khác: Hằng có một cửa hàng nhỏ và đang bán hàng, Mai ghé đến chơi, hỏi thăm: 
- Kinh doanh thế nào, tốt chứ?
- Đang ế ẩm đây, bà ơi.
- Sao vậy, thấy khách mua hàng khá đông mà?
- Ừ, nhưng người ta mua rồi lại đến đổi lại, trả lại nhiều lắm. Mong cho mau hết năm nay, 
năm tới may ra tui mới làm ăn khấm khá lên được.
- Năm nay với bà là năm tuổi à?
- Đâu có. Nhưng hồi tết ông Hoàng xông đất nhà tôi. Vía ông ấy nặng lắm, báo hại tôi cả năm 
chẳng làm ăn gì được! 
- Bà thì cứ nói oan cho người ta thôi! Có thể là do lý do khác nên làm ăn khó khăn chứ!
- Tui đâu có nói oan cho ông ấy! Năm ngoái ông ấy xông đất nhà bà Tám và cả năm đó bà 
Tám thua lỗ suốt đó thôi!    

n. Câu hỏi phức hợp

Loại ngụy biện này xảy ra khi người ta đưa ra một câu hỏi bên trong đó chứa hai câu hỏi, và 
một câu trả lời duy nhất được coi là câu trả lời cho cả hai câu hỏi.

Ví dụ : Câu hỏi : “Có phải anh ghét cô ấy và đã giết cô ấy không ?”. Câu trả lời “có” được coi 
là câu trả lời cho cả hai câu hỏi “Anh có ghét cô ấy không ?” và “Anh có giết cô ấy không ?”.
Cần lưu ý rằng nhà ngụy biện có thể kết hợp các câu hỏi vào trong một câu hỏi một cách rất 
tinh vi, và nhiều khi người trả lời không biết là mình đã trả lời cho nhiều câu hỏi cùng một lúc. 
Điều này sẽ bị nhà ngụy biện lợi dụng vào mục đích của mình.

o. Ngụy biện bằng cách sử dụng những phương pháp suy luận có tính xác suất

Trong những suy luận kiểu này nhà ngụy biện sử dụng các phương pháp suy luận cho kết quả
đúng với một xác suất nhất định (ví dụ như suy luận tương tự, suy luận quy nạp), nhưng lại coi 
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các kết luận đó như là những điều khẳng định chắc chắn. Ví dụ, người ta chứng minh rằng mọi 
số tự nhiên đều nhỏ hơn một trăm như sau: 
1 nhỏ hơn 100;
2 nhỏ hơn 100;
3 nhỏ hơn 100;
. . . . . . . . . . . . . .
98 nhỏ hơn 100;
99 nhỏ hơn 100;
1, 2, 3, … , 98, 99  đều là các số tự nhiên;
Vậy mọi số tự nhiên đều nhỏ hơn 100.

p. Ngụy biện bằng cách diễn đạt mập mờ

Trong trường hợp này nhà ngụy biện cố tình hành văn một cách mập mờ để sau đó giải thích 
theo ý mình.

Ví dụ: Gánh xiếc Bacnum đề nghị Xamlôi - chuyên gia về toán đố vui của Mỹ ở cuối thế kỷ 
XIX, đưa ra cho một bài toán đố. Ai giải được sẽ được thưởng. Bài toán như sau:
“Một con chó và một con mèo chạy thi 100 fút lượt đi và lượt về. Con chó chạy mỗi bước 3 fút, 
con mèo chạy mỗi bước 2 fút, nhưng nó nhảy được 3 bước thì đối thủ của nó mới nhảy được 2 
bước. Con nào về trước?”
Vì quãng đường cả đi lẫn về là 200 fút, nên mèo phải nhảy đúng 100 bước. Chó nhảy mỗi bước 
3 fút, vậy nó phải nhảy 34 bước ở lượt đi (nếu nhảy 33 bước thì mới được 33 * 3 = 99 fút) và 34 
bước ở lượt về. Như vậy, chó phải nhảy tổng cộng 68 bước. Mèo nhảy 3 bước thì chó mới nhảy 
được 2 bước, vậy mèo nhảy được 100 bước thì chó mới nhảy được 100 * (2/3) = 66,667 (bước) 
< 68 (bước)
Như vậy mèo về đích trước.
Nhưng Bacnum lại trả lời rằng chó thắng cuộc, vì, ông ta giải thích rằng câu “nó nhảy được 3 
bước thì đối thủ của nó mới nhảy được 2 bước” có nghĩa là chó nhảy được 3 bước thì mèo mới 
nhảy được hai bước, từ “nó” ở đây được hiểu là chó!32

Phương pháp bác bỏ ngụy biện

Phương pháp chung bác bỏ ngụy biện là làm ngược lại những thủ pháp mà nhà ngụy biện đã sử 
dụng. Ví dụ, nhà ngụy biện hành văn mập mờ thì ta đòi hỏi phải hành văn rõ ràng; nhà ngụy 
biện đánh tráo luận đề, đánh tráo khái niệm thì ta đòi hỏi xác định lại, định nghĩa lại khái niệm 
khi tranh luận; nhà ngụy biện dùng luận cứ không chân thực thì ta chỉ rõ ra điều đó,… 
Nói chung, nắm được các quy tắc logic thì ta dễ dàng vạch ra được sự ngụy biện trong suy luận.

Câu hỏi và bài tập chương 3

1. Hãy cho biết theo ý bạn, tư duy phản biện là gì và nó có vai trò như thế nào đối với học sinh, 
sinh viên.

2. Bạn rút ra được điều gì khi đọc đoạn văn sau đây? 

“Nếu muốn kinh doanh phát tài trong thế kỷ XXI, các lãnh đạo phải có tư duy phản biện. Roger 
Martin thuộc Trường quản lý Rotman ngộ ra điều này một thập kỷ trước. Với vai trò trưởng 
khoa, ông đã thay đổi chương trình giảng dạy môn kinh doanh, nhấn mạnh các kỹ năng tư duy 
phản biện.

                                               
32 Giai thoại toán học. T.1 / Phan Thanh Quang .-H.: NXB Giáo dục, 1995, tr. 7
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Như Lane Wallace nói trên tờ New York Times: những gì Martin và rất nhiều người khác đang 
cố gắng làm là tiếp cận cách học và giải quyết các vấn đề từ những nền tảng văn hóa khác nhau 
được vay mượn từ những học viện, giới kinh doanh, nghệ thuật và thậm chí là cả lịch sử.

Tư duy phản biện luôn là một thuộc tính được đánh giá cao cho các nhà quản lý. Nhưng theo 
thời gian, đặc biệt khi các trường giảng dạy về kinh doanh tập trung vào các kỹ năng định lượng 
nhiều hơn là định tính, khả năng tư duy phản biện dần yếu đi. Hiện nay, tỉ lệ những vấn đề phức 
tạp ngày càng tăng đã đòi hỏi sự trở lại của việc tư duy phản biện.
David A. Garvin của ĐH Havard nói với tờ New York Times: "Tôi cho rằng mọi người cần có 
những kỹ năng suy nghĩ sắc bén hơn, cho dù vấn đề là một câu hỏi giả định, hay nhìn một vấn 
đề dưới cái nhìn đa chiều". Với câu nói này, Garvin, đồng tác giả của Re-Thinking the M.B.A.: 
Business Education at a Crossroads, đã tóm tắt lại một cách gọn gàng cách thức để thấm dần tư 
duy phản biện vào trong trí óc.

Đặt câu hỏi giả định.
Những người có tư duy phản biện luôn tò mò và tìm kiếm "cái gì" và "tại sao" đằng sau mỗi 
vấn đề. Chúng ta nhìn thấy sự cần thiết của điều này khi thị trường tài chính đổ vỡ vào năm 
2008. Cuộc khủng hoảng đã gợi ra những tư duy phản biện xuất sắc nhất bởi nó buộc chúng ta 
phải đặt ra câu hỏi như thế nào và tại sao chúng ta gặp phải tình trạng này.

Áp dụng những quan điểm khác nhau.
Tận dụng những ưu điểm của giới tính và văn hóa là đại diện cho phương thức quản lý đa dạng 
ngày nay. Một kỹ sư Ấn Độ có thể không nhìn vấn đề theo cách của một người ở Iowa. Có thể 
cả hai đều có những dụng cụ sửa chữa như nhau, nhưng những kinh nghiệm khác nhau của họ 
có thể tạo ra những giá trị khác nhau.

Nhìn thấy tiềm năng.
Liên tục đưa ra những giả định và khai thác nhiều quan điểm khác nhau là những kỹ năng suy 
luận. Những người có tư duy phản biện cũng phải có khuynh hướng sáng tạo giúp họ nhìn thấy 
cơ hội khi đối thủ chỉ nhìn thấy những trở ngại. Ví dụ, một nhà quản lý cho rằng hỏng hóc trong 
dây chuyền sản xuất là một vấn đề nhưng một người có tư duy phản biện lại cho đó là một cơ 
hội để sửa chữa lại và sản xuất một loại mặt hàng mới.

Một khía cạnh nữa của tư duy phản biện khá quan trọng đối với các nhà quản lý hiện nay: 
Quản lý mơ hồ. Tốc độ kinh doanh, đan xen với những yếu tố toàn cầu và những chuỗi cung 
ứng phức tạp khiến bạn không thể biết hết được tất cả các biến động. Vì thế, bạn cần sự thoải 
mái khi điều hành trong một môi trường có những sự thay đổi liên tục và đòi hỏi những quyết 
định nhanh chóng.

Trong một thế giới đang phát triển không chắc chắn như hiện nay lại có một điều chắc chắn: 
chúng ta cần khả năng tư duy phản biện sắc bén để đánh giá được vấn đề, nhận ra những tiềm 
năng mà đối thủ không thấy, và chớp lấy những cơ hội thông qua những quyết định đúng đắn.”
(Bài viết của John Baldoni trên Harvard Business Publishing – Quốc Dũng dịch. Nguồn: 
www.tuanvietnam.net)

3. Hãy cho biết suy luận sau có hợp logic không? “Nếu cố gắng học tập thì sẽ trở thành người 
tài giỏi. Trở thành người tài giỏi nhưng không có đạo đức thì sẽ nguy hiểm cho xã hội. Do đó, 
nếu không cố gắng học tập thì sẽ không gây nguy hiểm cho xã hội”.

4. Cô gái Mỹ, lấy tên giả là Natalie Dylan, ở thành phố San Diego đấu giá trinh tiết của mình để 
đóng học phí. Cô cho biết cô không hề thấy gì trái đạo đức trong quyết định này. “Tôi không 
nghĩ đấu giá cái ngàn vàng có thể giúp giải quyết tất cả các rắc rối của mình”. “Tuy nhiên, nhờ 
nó tình hình tài chính của tôi sẽ ổn định hơn. Tôi sẵn sàng đón nhận chuyện bị đàm tiếu, tôi biết 
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điều đó sẽ đến”. “Ta đang sống trong một xã hội tư bản. Tại sao tôi lại không được phép kiếm 
tiền nhờ vốn tự có chứ?”, cô nói. 

Hãy xét xem lập luận của Natalie Dylan có ngụy biện không?

5. Người bán rùa nói với người mua rằng rùa anh ta bán sống được hàng trăm năm. Nhưng 
người mua rùa thấy chỉ vài ngày sau khi mua về rùa đã chết, bèn hỏi lại thì người bán hàng giải 
thích rằng lúc rùa chết chính là khi nó đã sống hàng trăm năm rồi đấy. Lời giải thích của người 
bán rùa ở đây là hợp lý, thông minh hay ngụy biện?

6. Có người khẳng định rằng hiện nay nên cho công khai hóa hoạt động mại dâm ở nước ta. Lập 
luận của người đó như sau:

Hoạt động mại dâm ở nước ta bị đặt ra ngoài vòng pháp luật từ hồi thành lập nước. Các biện 
pháp phòng chống hoạt động mại dâm đã được thi hành rất kiên quyết và liên tục. Nhà nước đã 
bỏ ra một khoản kinh phí không nhỏ cho cuộc đấu tranh chống nạn mại dâm. Tuy nhiên, hoạt 
động mại dâm vẫn tồn tại, hơn thế nữa, nó có vẻ chẳng hề suy giảm đi chút nào.

Mặt khác, nhu cầu mua dâm trong xã hội là có thực, và đúng theo quy luật cung cầu của thị 
trường, đã có cung thì sẽ có cầu. Nghề mại dâm đã tồn tại từ ngàn xưa ở tất cả các nước, và nó 
sẽ tồn tại mãi. Việc chống hoạt động này bằng cách cấm chắc chắn không hiệu quả. 
Một số nước, chẳng hạn như Đức, Hà Lan, Thái Lan, … đã cho phép hoạt động mại dâm. Kết 
quả là hoạt động này không tăng thêm, mà nhà nước quản lý được tốt hơn, làm giảm các tệ nạn 
đi kèm mại dâm như ma cô, bảo kê, dắt mối mại dâm, buôn bán phụ nữ, lây lan các bệnh nguy 
hiểm qua đường tình dục, … .

Vì vậy, đã đến lúc để hạn chế hoạt động mại dâm và những hệ lụy của nó như nạn buôn bán 
phụ nữ, nạn bảo kê, dắt mối mại dâm, ma cô, … ta nên chuyển từ việc cấm hoạt động mại dâm 
sang cho phép hoạt động công khai. Các cơ sở, các cá nhân muốn kinh doanh hoạt động này 
phải đăng ký hoạt động với chính quyền và được chính quyền bảo trợ. Các cơ sở này sẽ được 
dồn vào một hoặc một vài khu vực nhất định trong các thành phố, thị xã. Những phụ nữ hành 
nghề mại dâm được phép hoạt động, nhưng phải thường xuyên khám sức khỏe. Nhà nước sẽ 
đánh thuế các tổ chức và cá nhân hành nghề mại dâm và dùng kinh phí thu được để tổ chức 
quản lý hoạt động này cũng như để tổ chức khám chữa bệnh cho người hành nghề mại dâm. 
Làm như vậy chúng ta cũng sẽ thu được kết quả tốt như các nước đã nêu trên đây.

Câu hỏi
a) Lập luận trên đây có đúng không?
b) Bạn đánh giá như thế nào về ý tưởng cho phép hoạt động mại dâm ở nước ta?

7. Theo bạn, người Việt Nam chúng ta có những đặc tính nào thuận lợi và những tính cách nào 
cản trở việc phát triển tư duy phản biện?

8. Hãy xem xét giải quyết tình huống sau đây: 

Cánh cửa rắc rối

Lê Khánh cẩn thận nhét mẩu giấy đã gấp nếp vào giữa khe cánh cửa chính của phòng thí 
nghiệm Khoa học tự nhiên để nó không đóng sập hoàn toàn nhưng cũng làm cánh cửa không bị 
mở toang. Nếu một người bình thường đi ngang qua thì họ sẽ cảm thấy là cánh cửa của phòng 
thí nghiệm đã đóng, Khánh thường làm những bài tập thực hành rất khuya và thường đến quá 
10h tối mới rời khỏi phòng.
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Học kỳ này, Khánh đã chọn tham gia vào nhóm nghiên cứu trẻ trong đề tài nghiên cứu việc ứng 
dụng thực phẩm biến đổi gen, một đề tài được đánh giá là rất khó đối với sinh viên năm thứ 2 
như Khánh, và cậu luôn phải làm việc cật lực hơn người hướng dẫn của cậu rất nhiều, người 
luôn rời phòng thí nghiệm ngay trước giờ ăn tối. Nhưng Khánh không cảm thấy phiền, khu thí
nghiệm đặc biệt rất tiện nghi, với lại ban đêm trong khu vực phòng thí nghiệm rất yên tĩnh – rất 
thích hợp cho việc nghiên cứu, nhất là từ khi Khánh chợt nhận ra cậu làm việc tốt hơn khi ở 
một mình.

Nhưng sau một thời gian, Khánh cảm thấy mình làm việc hiệu quả hơn khi cộng tác chung với 
Quỳnh. Là bạn cùng lớp với Khánh trong giờ công nghệ sinh học, Quỳnh không phải là thành 
viên của nhóm nghiên cứu trẻ nhưng cô cũng bị cuốn hút vào đề tài này như Khánh. Việc cộng 
tác của hai người rất thú vị và cũng đem lại hiệu quả rất cao. Khánh mời Quỳnh cùng làm thí 
nghiệm vào buổi tối và cô vui vẻ nhận lời. Nhưng khó khăn là ở chỗ làm sao đưa được Quỳnh 
vào phòng thí nghiệm.

Khu phòng thí nghiệm đặc biệt, với những trang thiết bị rất đắt tiền, luôn đóng cửa lúc 5 giờ 
chiều. Là thành viên của nhóm nghiên cứu nên Khánh có chìa khóa riêng nhưng Quỳnh thì 
không. Hơn nữa, Quỳnh cũng không thể vào phòng thí nghiệm cùng lúc với Khánh vì cô không 
muốn bỏ lớp điêu khắc vào đầu buổi tối, lớp học đăng ký ngoài chương trình mà cô rất thích, 
trong khi Khánh luôn muốn quay trở lại phòng thí nghiệm ngay sau bữa tối. 

Phòng thí nghiệm được trang bị hệ thống liên lạc nội bộ, bất cứ ai ngoài nhóm nghiên cứu 
muốn vào phòng thí nghiệm thì phải liên lạc với người bên trong phòng và được người đó đưa 
vào. Đây là cách mà Khánh và Quỳnh vẫn sử dụng, cho đến tối thứ sáu vừa rồi, khi Khánh đi 
lên cầu thang đến cửa chính để mở cửa cho Quỳnh, cậu thấy cô đang bị hai gã sinh viên say 
rượu quấy rối. Từ lúc đó, Khánh luôn kẹp miếng giấy gấp vào kẹt cửa để nó khỏi bị đóng sập và 
Quỳnh có thể vào mà không phải đứng chờ ở ngoài, điều mà Khánh cảm thấy không yên tâm.

Tuy nhiên, tối nay, ai đó đã nghe trộm và biết về chuyện cánh cửa Khánh đã chèn sẵn cho 
Quỳnh, ai đó biết rõ giá trị của những trang thiết bị đắt tiền trong phòng thí nghiệm và đã quyết 
định ăn cắp chúng. Một người khá thông thuộc phòng thí nghiệm vì không kẻ trộm vặt nào lại 
mang găng tay, mặc áo đen, lách mình nhanh nhẹn qua cửa chính và đi rất khẽ trong khu vực 
hành lang rất dễ gây tiếng động.

Khi kẻ lạ mặt đi vào phòng thí nghiệm, miếng giấy gấp rơi xuống và cánh cửa đóng sập lại. Vài 
phút sau, Quỳnh đến nơi và cố gắng mở cửa. Khi cánh cửa không thể mở được, cô gọi Khánh 
qua hệ thống liên lạc nội bộ. Khánh thấy rất khó hiểu, liền chạy ngay ra cửa chính để xem điều 
gì đã xảy ra cho miếng giấy gấp cậu đã cẩn thận chèn vào kẹp cửa. Cậu mở cửa cho Quỳnh, cả 
hai cùng vào, đột nhiên, Khánh chợt cảm thấy ớn lạnh xương sống khi nghe âm thanh từ những 
chuyển động lạ từ hành lang dưới. Cậu biết rằng, phải có ai đó đang ở trong khu phòng thí 
nghiệm, sự nghi ngờ càng được khẳng định khi cậu nhận ra âm thanh không lẫn vào đâu được 
của những bước chân.

Tim của Khánh đập thình thịch. Ai đang ở trong phòng thí nghiệm? – Khánh tự hỏi – Mình đã 
làm gì thế này? Mình chèn cánh cửa chỉ muốn bảo vệ Quỳnh khỏi bị quấy rối khi đợi ở ngoài. 
Bây giờ Khánh đang gặp rắc rối to, và càng nguy hiểm hơn đối với Quỳnh. Khánh tự hỏi: liệu 
mình có phải chịu trách nhiệm về những việc đang làm và cả những việc sẽ làm hay không?

Câu hỏi:

1. Nếu bạn là Khánh trong tình huống trên, bạn sẽ làm gì?

2. Đặt giả định là Khánh và Quỳnh về ký túc xá an toàn nhưng sáng hôm sau, giáo sư trưởng 
khoa phát hiện một số trang thiết bị trong phòng thí nghiệm đã biến mất, và Khánh là người bị 
nghi ngờ nhiều nhất, nếu bạn là Khánh, bạn sẽ phải làm gì?

3. Hãy đặt bạn vào vai trò giáo sư trưởng khoa, bạn sẽ xử lý tình huống ra sao?
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(Người dịch: Đỗ Kiên Trung, Từ Critical Thinking, A casebook của Madeleine Picciotto.Tên 
nhân vật và địa danh đã được người dịch Việt hóa)

Chương 4

KỸ NĂNG PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ
VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ MỘT CÁCH CHÍNH XÁC

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nắm vững các phương pháp phát hiện vấn đề trong cuộc sống và trong khoa học.
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- Giải thích được tầm quan trọng của việc xác định chính xác vấn đề và biết cách xác định 
chính xác vấn đề.
- Biết cách đặt tên hay cho vấn đề mình quan tâm.

4.1. Phương pháp phát hiện vấn đề 

Để sống còn và phát triển, con người luôn luôn phải đối mặt với những khó khăn cần giải quyết. 
Bất cứ ai cũng có những vấn đề của riêng mình và phải đối diện với hàng loạt vấn đề trong cuộc 
sống. Bên cạnh đó con người có khát vọng muốn làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội và làm 
chủ bản thân. Con người luôn tò mò muốn biết nhiều hơn, sâu hơn về thế giới quanh mình. Con 
người luôn ham muốn phát hiện (discovery, découverte), khám phá các quy luật để giải thích 
thế giới. Những câu hỏi cái gì, tại sao, như thế nào ai, ở đâu, khi nào … luôn đặt ra các vấn đề
cần phải giải quyết, cần làm sáng tỏ. Câu hỏi luôn kích thích sự suy nghĩ.

4.1.1. Xuất phát điểm để phát hiện vấn đề 

Xuất phát điểm để phát hiện vấn đề là phải tự đặt các câu hỏi cho bản thân, cần không ngừng 
đặt câu hỏi và tìm kiếm cách trả lời. Những câu hỏi sẽ buộc đầu óc chúng ta phải suy nghĩ, 
động não và kích thích tìm kiếm những câu trả lời thỏa đáng. Các câu hỏi cung cấp cho tâm trí 
chúng ta mục tiêu để bắt đầu quá trình tìm và thấy. Các câu hỏi là chiếc đèn soi rọi mọi vấn 
đề. Việc đặt câu hỏi có vai trò quan trọng trong việc xác định vấn đề thực chất là gì? giải quyết 
vấn đề nhằm mục đích gì?

- Câu hỏi “Ai”: giúp tìm ra những người có thể có vấn đề mình quan tâm, có thế mạnh về vấn 
đề đó, có khả năng tiếp cận các thông tin hữu ích, có lợi trong quá trình phân tích và giải quyết 
vấn đề.
- Câu hỏi “Cái gì”: giúp nhận ra những sự vật, hiện tượng có trong tình huống đó, vấn đề đó, 
những nhu cầu, những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, nhược điểm.
- Câu hỏi “Ở đâu”: giúp xác định địa điểm, vị trí, điểm chính yếu, điểm trung tâm của vấn đề.
- Câu hỏi “Khi nào”: giúp xác định thời hạn, ngày tháng, thời điểm thích hợp của vấn đề.
- Câu hỏi “Tại sao”: giúp xác định rõ mục tiêu cơ bản, mục đích chính, tìm ra các nguyên 
nhân chủ yếu, nguyên nhân chính, phụ.
- Câu hỏi “Như thế nào”: giúp nhận thức diễn biến tình hình, các cách làm khác nhau, nên 
thực hiện tiếp các bước ra sao, tìm ra các giải pháp, biện pháp…. 
- Câu hỏi “Điều gì đang diễn ra?: giúp mô tả hiện trạng, thực trạng một cách khách quan.
- Câu hỏi “Điều gì xảy ra nếu …” giúp tìm ra các phương án, giải pháp, biện pháp khác nhau 
và lựa chọn phương án, giải pháp, biện pháp tối ưu, khả thi.
- Câu hỏi “Có thể làm gì?”, hoặc “ Nên làm gì”: giúp thể hiện quan điểm, đánh giá về giá trị 
và nhu cầu.
- Câu hỏi “Những gì không thực hiện được”, hoặc “ Điều gì là không thể”: giúp xác định giới 
hạn và hạn chế.

Chúng ta cần tận dụng hết khả năng chất vấn của trí tuệ, khả năng liên kết, liên tưởng của não
bộ và kết nối tri thức vốn có của mình với các sự vật và hiện tượng đang diễn ra:
- Mình quan tâm nhất đến vấn đề gì? vấn đề đó thuộc lĩnh vực nào: văn hóa, kinh tế, thương 
mại, xã hội …? nếu nghiên cứu và giải quyết được vấn đề sẽ đem lại lợi ích gì cho thực tiễn 
cuộc sống của chính mình? cho công việc mình đang đảm nhiệm, đem lại lợi ích gì cho xã hội?;
- Ý nghĩa cốt lõi của vấn đề là gì? Nội dung quan trọng nhất là gì? Có gì mới trong lĩnh vực 
này? Vai trò của nó là gì trong xã hội, trong cuộc sống?
- Giới hạn của vấn đề là gì? Có thể tách vấn đề đó ra thành các bộ phận khác nhau không? Mối 
quan hệ giữa các bộ phận đó là gì? Vấn đề này liên quan đến những vấn đề gì?
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- Mình đã biết những gì về vấn đề này? về khái niệm này? Điều gì chưa biết? Chưa biết đến 
mức độ nào? Cần biết thêm cái gì? Tại sao cần biết? biết bằng cách nào? Điều gì chưa hiểu? hỏi 
ai?
- Đã có những thông tin gì? Thông tin có đầy đủ không? Nguồn thông tin lấy ở đâu để bảo đảm 
độ tin cậy? Thông tin có mâu thuẫn nhau không? Tìm kiếm tài liệu ở đâu?
- Có thể biểu diễn vấn đề bằng biểu đồ, đồ thị, hình vẽ không?
- Những ai đã quan tâm nghiên cứu về vấn đề này? họ nghiên cứu như thế nào? Đã đạt được kết 
quả gì? Mình có thể kế thừa được những gì?
- Vấn đề có quá khứ và tương lai hay không? Có thể dự đoán được vấn đề không?
- Những đặc trưng và đặc điểm chính của vấn đề là gì?

Trong hoạt động hàng ngày luôn luôn xuất hiện vấn đề nghiên cứu (research problem) và trong 
nghiên cứu khoa học luôn luôn xuất hiện "vấn đề khoa học" (scientific problem). 
Vấn đề khoa học là một câu hỏi khái quát đặt ra đứng trước mâu thuẫn giữa nhu cầu hiểu biết 
về thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy với sự hiểu biết còn hạn chế của con người. Vấn đề khoa 
học là khởi nguồn của mọi nghiên cứu khoa học. Từ việc quan sát thế giới tự nhiên, nhận thức 
xã hội, rút kinh nghiệm và tìm cách hiểu tự nhiên, hiểu xã hội và hiểu chính mình, con người đã 
phát hiện ra những vấn đề khoa học. 
Thực chất vấn đề nghiên cứu, vấn đề khoa học là câu hỏi được đặt ra, thể hiện sự mâu thuẫn 
giữa tính hạn chế của tri thức hiện có với yêu cầu phát triển tri thức đó ở trình độ cao hơn.

Vấn đề khoa học có thể xuất hiện với những nội dung rất cụ thể, gắn với những vấn đề nảy sinh 
do cuộc sống sản xuất, kinh doanh hay hoạt động xã hội khác đặt ra, đòi hỏi phải giải quyết. 
Vấn đề khoa học cũng có thể là những vấn đề có tính bao quát, có tính khái quát ở tầm rộng
lớn, liên quan tới nhiều lĩnh vực khoa học mang tính liên ngành hoặc các chuyên ngành khoa 
học rất hẹp và sâu.
Từ vấn đề khoa học sẽ hình thành những ý tưởng khoa học, định hướng nghiên cứu một nội 
dung khoa học nhằm giải quyết một vấn đề thực tiễn hoặc lý luận nào đó, với một số mục tiêu, 
mục đích nhất định. Cần tìm hiểu muốn giải quyết vấn đề khoa học đó thì sẽ dựa trên cơ sở lý 
thuyết nào và lựa chọn phương pháp tiếp cận nào thì có thể giải quyết được vấn đề đặt ra. 

Nếu căn cứ vào đối tượng nghiên cứu, có thể phân chia các vấn đề khoa học thành các nhóm
chính:
- Nhóm 1. Các vấn đề của khoa học tự nhiên
- Nhóm 2. Các vấn đề của khoa học xã hội và nhân văn
- Nhóm 3. Các vấn đề của khoa học công nghệ
- Nhóm 4. Các vấn đề của khoa học liên ngành

Trong thực tế, những vấn đề mang tính liên ngành phải giải quyết ngày càng nhiều và toán học
thâm nhập ngày càng mạnh vào các lĩnh vực tự nhiên lẫn các lĩnh vực xã hội. Các vấn đề khoa 
học kỹ thuật, công nghệ cũng nhằm ứng dụng các thành tựu nghiên cứu trong khoa học tự nhiên 
vào thực tiễn đời sống xã hội với mục đích phục vụ con người. Như vậy những vấn đề khoa học 
phần lớn là nhằm khám phá tự nhiên, xã hội và tư duy, tìm ra bản chất và các quy luật phát sinh, 
phát triển, sự tồn tại và diệt vong của các sự vật, hiện tượng trên thế giới.
Làm thế nào để phát hiện được những vấn đề khoa học?

4.1.2. Phương pháp phát hiện vấn đề 

Có thể áp dụng một số phương pháp phát hiện vấn đề sau:
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4.1.2.1. Đọc sách, tài liệu, các công trình nghiên cứu về chủ đề mình 
quan tâm

Khi đọc kỹ sách, tài liệu, các công trình nghiên cứu của người đi trước, từ các dữ liệu nhỏ sẽ
xuất hiện các câu hỏi và phát hiện ra nhiều vấn đề:
- Những nội dung trong chủ đề chưa được tác giả giải quyết.
- Những nội dung trong chủ đề tác giả được giải quyết chưa thỏa đáng, chưa triệt để, chưa hợp 
lý, chưa lôgic.
- Cách giải quyết vấn đề của tác giả không còn phù hợp với thời điểm lịch sử hiện tại. 
- Cách giải quyết vấn đề của tác giả còn phiến diện, mang tính cục bộ, chưa toàn diện.

Nói một cách khác, khi đọc sách, tài liệu, các công trình nghiên cứu phải phát hiện ra mặt mạnh 
trong lập luận giải quyết vấn đề của tác giả để kế thừa, trích dẫn lúc cần thiết và phát hiện ra 
mặt yếu trong các công trình của người đi trước. Từ đó suy nghĩ tìm ra vấn đề cần giải quyết và 
có thể chọn được hướng thích hợp để giải quyết vấn đề mình đã phát hiện.

4.1.2.2. So sánh một lý thuyết đã có với thực tiễn đang chứng kiến: 

Cần tự mình so sánh một lý thuyết đã có sẵn, bản thân mình đã tiếp nhận lý thuyết này trong 
quá trình được đào tạo với thực tiễn cuộc sống phong phú đang diễn ra. Đặc biệt lưu ý đến tìm 
hiểu mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tế, các khái niệm và các con số. Trong trường hợp nhận 
thấy giữa lý thuyết và thực tiễn có nhiều mâu thuẫn, điều này có nghĩa là:
- Lý thuyết đang tồn tại phản ánh sai lầm đối tượng hiện thực khách quan.
- Lý thuyết đang tồn tại phản ánh đối tượng, về cơ bản là đúng nhưng chưa chính xác. 
Từ đó, suy nghĩ đến nguyên nhân tại sao lý thuyết lại mâu thuẫn với thực tiễn như vậy, gốc rễ 
vấn đề là ở đâu?. Trên cơ sở này có thể chọn được vấn đề cần nghiên cứu giải quyết, thậm chí 
có hướng tìm cách nghiên cứu để bổ sung hoặc phủ định hoàn toàn lý thuyết cũ.

4.1.2.3. Quan sát thực tế và lắng nghe

Cần tích cực quan sát thực tế diễn ra xung quanh hàng ngày, từ đó, tìm một vấn đề mình quan 
tâm nhất và tìm cách để giải quyết vấn đề.
Muốn làm được điều này phải để ý quan sát những gì đang diễn ra trong xã hội mà trước đây 
mình ít để ý tới, chưa từng cảm nhận được, chưa từng đặt ra các câu hỏi về nó.
Quan sát thực tế là quá trình tri giác trực tiếp để thu nhận những biểu hiện đang diễn ra. Khi 
quan sát với mục đích rõ ràng, có tính hệ thống, tính kế hoạch, có cách thức nhất định sẽ xác 
định được đúng thực trạng vấn đề và tìm ra vấn đề cần giải quyết. Khả năng quan sát tốt sẽ giúp 
thu nhận được các thông tin sinh động về các vấn đề mình quan tâm, lấy được những số liệu 
thật nhất của khách thể biểu hiện. 

Khi quan sát nên ghi chép lại (ghi chép công khai, ghi chép hồi tưởng, ghi chép vắn tắt, ghi 
chép trên phiếu, ghi chép bằng phương tiện kỹ thuật...) và nên quan sát lặp đi lặp lại nhiều lần 
thì kết quả mới chính xác.
Trong quá trình quan sát thực tế nên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, lời phàn nàn, lời nhận xét 
đánh giá của những người thường xuyên tiếp xúc với thực tế đó, đặc biệt là những người không 
am hiểu khoa học. Điều này hết sức quan trọng vì chính những ý kiến, nguyện vọng, lời phàn 
nàn, nhận xét đánh giá đó gợi mở các vấn đề nghiên cứu, làm phát sinh ý tưởng nghiên cứu vấn 
đề. Trong trường hợp cần thiết có thể đặt ra các câu hỏi để những người thường xuyên tiếp xúc 
với thực tế đó trả lời, nói ra suy nghĩ của họ.
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Ví dụ: người công nhân không am hiểu về khoa học lắm nhưng là người trực tiếp làm việc với 
máy móc. Nếu sau một ca làm việc người công nhân cảm thấy mệt nhoài, thần kinh căng thẳng, 
họ kêu ca phàn nàn nhiều chứng tỏ thiết kế giao tiếp người - máy không đạt yêu cầu và cần thiết 
kế lại. 

Như vậy chính những mong muốn hay yêu cầu của những con người bình thường là một nguồn 
vô tận làm nảy sinh các vấn đề khoa học, đặc biệt là các vấn đề mang hơi thở của thực tiễn rất 
cần giải quyết.

4.1.2.4. Quan sát thực tế và phát hiện mâu thuẫn

Quan sát thực tế và phát hiện mâu thuẫn trong chính thực tại cần giải quyết hoặc mâu thuẫn 
giữa thực tại với tri thức hiện có của mình về thực tại đó. Các câu hỏi đặt ra là:
- Cái gì trong thực tế chứng minh cho những kiến thức mà mình đã tích lũy được là đúng?.
- Có gì mâu thuẫn giữa các quan điểm với thực tế đang diễn ra?. Liệu có cách giải thích nào 

khác không?
- Tại sao có nhiều quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề?. Cần đặc biệt lưu ý đến các quan 
điểm trái ngược nhau, thậm chí đối lập nhau khi tiếp cận để cùng giải quyết một vấn đề đặt ra 
trong thực tế.
Khi trả lời các câu hỏi trên chúng ta có thể đã tìm ra hoặc đặt ra một vấn đề cần giải quyết.

4.1.2.5. Nhận dạng những vướng mắc trong hoạt động thực tế

Những biến đổi kinh tế - xã hội diễn ra hàng ngày đặt ra rất nhiều vướng mắc trong thực tế cần 
giải quyết. Ví dụ vướng mắc giữa những vấn đề của nền kinh tế thị trường (vốn là nền kinh tế
đặc trưng của các nước tư bản chủ nghĩa) với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, vướng 
mắc giữa các chuẩn mực giá trị truyền thống với các chuẩn mực giá trị xã hội hiện tại, giữa lối 
sống tiết kiệm với lối sống tiêu dùng dưới ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông điện tử
v.v….
Rất nhiều vướng mắc trong hoạt động thực tế đòi hỏi phải trả lời, tức là xuất hiện vấn đề đòi hỏi 
phải đề xuất các giải pháp mới để giải quyết.

4.1.2.6.Tích cực tham dự các hội nghị, hội thảo và lắng nghe tranh luận

Tích cực tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học và lắng nghe tranh luận trong hội nghị, hội 
thảo nhằm phát hiện điểm mạnh, điểm yếu của đồng nghiệp. Kết quả nghiên cứu của đồng 
nghiệp thường hay được trình bày trong các hội nghị, hội thảo khoa học. Hãy đọc kỹ các bài 
trong kỷ yếu được cung cấp tại hội nghị, hội thảo khoa học, lắng nghe cách đặt vấn đề của đồng 
nghiệp và xem vấn đề họ nêu ra để giải quyết đã đầy đủ chưa? Toàn diện chưa? đã phản ánh 
đầy đủ các khía cạnh của thực tiễn chưa? Còn cần bổ sung khía cạnh nào nữa?. Thực chất là 
phải tìm ra điểm yếu, điểm mạnh về nội dung vấn đề đã được đồng nghiệp nghiên cứu. 

Phải xem phương pháp nghiên cứu mà đồng nghiệp đã dùng có gì tốt, có gì còn chưa phù hợp,
độ chính xác đạt được chưa, độ tin cậy như thế nào, có bảo đảm tính hiện đại của phương pháp 
không? 
Lắng nghe và suy nghĩ về sự đầy đủ, độ chính xác, tính hợp lý của các căn cứ mà đồng nghiệp
đã sử dụng để chứng minh vấn đề đã đặt ra. Mặt mạnh trong luận đề, luận cứ, luận chứng của 
đồng nghiệp sẽ kế thừa và phát triển để làm luận cứ, luận chứng nhằm chứng minh luận đề của 
mình. Đồng thời phát hiện vấn đề từ mặt yếu trong luận đề, luận cứ, luận chứng của đồng 
nghiệp, từ đó đặt vấn đề vào chính những chỗ yếu đó (có nghĩa là đã nhận dạng vấn đề, tìm ra 
câu hỏi nghiên cứu, vấn đề cần nghiên cứu), suy nghĩ xây dựng luận đề cho nghiên cứu của 
mình, tìm cách khắc phục những khiếm khuyết.
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4.1.2.7. Nhận dạng những bất đồng trong tranh luận

Khi tranh luận về những vấn đề do thực tiễn cuộc sống hay nghiên cứu đặt ra mỗi người sẽ đưa 
ra các lý lẽ để bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình. Sẽ có rất nhiều vấn đề chưa thể thống nhất 
được. Những điểm chưa thống nhất đó có thể là những lỗ hổng về kiến thức cần nghiên cứu 
tiếp, có thể là những vấn đề khoa học tồn tại cần phải được làm sáng tỏ, cần phải lý giải một 
cách có cơ sở để đi đến thống nhất. Vì vậy sẽ nảy sinh các vấn đề cần nghiên cứu.

4.1.2.8. Nghĩ ngược lại với cách nghĩ thông thường

Con người thường có thói quen nghĩ theo nếp nghĩ thông thường, chỉ thấy những gì đã được 
quy ước trước. Chính điều này làm hạn chế khả năng nhìn nhận vấn đề theo hướng mới. Ví dụ:
vấn đề gì đã được viết trong tài liệu, sách giáo khoa thường đã được nghiên cứu kỹ rồi, không 
còn gì để bổ sung thêm nữa hoặc cái gì đã được nhiều thế hệ công nhận là đúng thì thường là 
chắc chắn đúng. Mặc dù xác suất đúng trong các trường hợp này có thể là cao, nhưng không có 
nghĩa là cái gì cũng bảo đảm là đúng. 

Xã hội luôn luôn phát triển, những điều là đúng trong những giai đoạn trước đây rất có thể trở
thành không phù hợp, không đúng nữa trong thời điểm hiện tại và trong tương lai. Nếu đọc kỹ
tài liệu, sách báo, suy nghĩ với tư duy phản biện với ý thức thực sự cầu thị, học cái hay của 
người khác đồng thời có sự nhận xét, phê phán chúng ta sẽ thấy được những khiếm khuyết cần 
bổ sung. Đó chính là những vấn đề khoa học cần tìm kiếm. Tương tự khi xem xét, quan sát một 
sự vật, hiện tượng, nếu đặt vấn đề ngược lại với cách nghĩ thông thường, sẽ có thể xuất hiện 
những vấn đề thú vị. Các nhà khoa học thường có cách suy nghĩ này để thu nhận được những 
hiểu biết về dạng thức của vấn đề, nhìn nhận vấn đề dưới các góc độ khác nhau.

Ví dụ, trường hợp nhà bác học Niu-tơn quan sát quả táo rơi: nhà vật lý này không nghĩ như mọi 
người nghĩ quả táo rơi là lẽ bình thường như mọi vật khác rơi mà lại đặt vấn đề tại sao quả táo 
không rơi lên phía trên mà lại rơi xuống mặt đất? như vậy có sự hấp dẫn giữa các vật thể? và lý 
thuyết vạn vật hấp dẫn ra đời. 
Ví dụ khác: Ban đầu bánh xe của tàu hỏa không có vành vì người ta gắn vành trên đường ray. 
Vấn đề an toàn của đoàn tàu được mô tả là “đường ray phải được sản xuất như thế nào để an 
toàn hơn cho đoàn tàu khi di chuyển”. Khi nghĩ ngược lại “Bánh xe phải được thiết kế như thế
nào để bảo đảm chạy trên đường ray chắc chắn hơn?” thì bánh xe có vành đúc ra đời.

Các lý thuyết mới thường xuất hiện khi các nhà khoa học quan sát thấy các sự vật, hiện tượng 
không tuân theo các quy luật đã được công nhận, từ đó đặt giả thuyết khoa học và tiến hành 
nghiên cứu. 
Như vậy, muốn phát hiện vấn đề cách suy nghĩ cần phải linh hoạt và nhiều trường hợp phải 
nghĩ không theo cách nghĩ thông thường, nghĩ những điều không ai nghĩ tới. Đó chính là tư duy 
sáng tạo. Sáng tạo biểu hiện sự lệch hướng với những trải nghiệm và thói quen cũ. Biết cách 
nghĩ khác người là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, nếu không dám nghĩ khác thì sẽ không bao 
giờ có được sự sáng tạo. Thành quả của sự sáng tạo dù ở bất cứ lĩnh vực nào, lúc nào cũng được 
đánh giá cao.

4.1.2.9. Ghi lại những ý nghĩ bất chợt nảy sinh, những câu hỏi bất chợt 
xuất hiện không phụ thuộc vào lý do nào

Những người có tư duy nghiên cứu nhiều khi suy nghĩ trăn trở rất nhiều với một vấn đề gì đó 
mà chưa có lời giải đáp hoặc bất chợt quan sát thấy một sự kiện nào đó và trong đầu sẽ xuất 
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hiện câu hỏi nghiên cứu. Hiện tượng này được gọi là “chợt nảy ý tưởng”. Với các thiên tài, ý 
tưởng và sự thấu hiểu, ý tưởng và giải pháp có thể xuất hiện đồng thời như một ánh chớp chợt 
lóe sáng vào bất kỳ thời điểm nào: trên đường đi dạo, khi đang tắm, khi đang ngủ và cả khi suy 
nghĩ đến một số vấn đề chẳng liên quan gì đến ý tưởng đó.  

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, khi bất thình lình có thể chợt nghĩ ra thì thường phải ghi lại ngay
vì sau đó có thể sẽ quên, không thể nhớ lại mình đã nghĩ ra điều gì. Những ý nghĩ bất chợt này 
có thể tự nhiên xuất hiện trong một bối cảnh, điều kiện nhất định, cũng có thể xuất hiện một 
cách ngẫu nhiên và thường là những ý hay. Thực ra đó là kết quả của một quá trình ấp ủ, suy 
nghĩ dài, thông tin đã được lưu vào trí nhớ dài hạn, vào phần vô thức và có thể có ý nghĩa quan 
trọng.

Nên ghi chép vào sổ tay, máy tính dưới dạng các chuyên đề và sắp xếp theo đối tượng. Ví dụ: 
chuyên đề cải thiện kinh doanh sẽ có các đối tượng: khách hàng, công ty, nhà cung cấp, môi 
trường…; chuyên đề sản xuất sẽ có các đối tượng: con người, vốn, công nghệ, trang thiết bị, 
những ưu tiên, sản phẩm, quá trình, mục tiêu….

4.2. Kỹ năng đặt vấn đề một cách chính xác

Sau khi đã phát hiện vấn đề, phải xác định chính xác vấn đề trước khi bắt tay vào tìm cách giải 
quyết vấn đề. Muốn xác định chính xác vấn đề phải đặt ra các câu hỏi:
- Mục đích của ta là gì? Tại sao ta muốn điều đó ?
- Bản chất của vấn đề là gì ?
- Cần đạt được điều gì? Bằng những cách nào ?
- Điều gì ngăn cản việc thực hiện mục đích đó? Lý do vì sao? Tại sao lại như vậy? 
- Cái gì sẽ xảy ra khi vấn đề được giải quyết? Có thể định tính, định lượng vấn đề được không? 
Tiêu chí định lượng là gì?
- Với những cách nào có thể giải quyết vấn đề? có bao nhiêu cách/phương án-Alternatives để 
đạt mục đích?
- Giới hạn (Narrow Down) của vấn đề là gì? Giới hạn về không gian, thời gian, phạm vi ra sao?
- Giải pháp nào có thể đáp ứng tốt nhất các tiêu chí đặt ra?

Như vậy, để xác định chính xác vấn đề, chúng ta cần xem xét vấn đề đó từ nhiều khía cạnh khác 
nhau, nhìn nhận vấn đề từ bên trong của nó, hiểu thấu đáo được sự vật từ bên trong. Điều này sẽ 
tạo thuận lợi khi tìm cách giải quyết vấn đề.
Ví dụ: vấn đề phát hiện là cần làm cái mở hộp thiếc thì vấn đề đặt ra sẽ là “tìm cách mở các hộp 
thiếc một cách dễ dàng nhất”. Cách đặt vấn đề khác nhau thì sẽ ra các giải quyết vấn đề khác 
nhau. Có người tìm cách tác động từ bên ngoài vào để mở hộp nên dụng cụ đục nắp hộp ra đời, 
có người lại hình dung cái hộp như một quả chuối, cần bóc vỏ nó và cái vòng kéo mở hộp ra 
đời. 

Việc xác định chính xác vấn đề rất quan trọng vì nó làm cho vấn đề trở nên khát quát, rõ ràng 
và liên quan chặt chẽ đến cách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng hay không. Khi được 
hỏi sẽ làm gì nếu được thông báo rằng một sao chổi lớn sẽ va chạm và phá hủy toàn bộ trái đất 
trong một giờ, nhà bác học Einstein đã trả lời ông sẽ dành 55 phút cho việc tìm xem có thể trình 
bày rõ ràng câu hỏi như thế nào và 5 phút còn lại để giải quyết nó. Vì vậy, để xác định chính 
xác vấn đề nên sử dụng những góc nhìn khác nhau, dùng những từ ngữ khác nhau để diễn tả 
vấn đề, quan sát vấn đề từ các vị trí khác nhau, bóc tách vấn đề thành các phần nhỏ, sử dụng 
nhiều câu hỏi khác nhau, mô tả vấn đề theo nhiều cách….

Có 4 cách tư duy để xác định chính xác vấn đề:
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- Tư duy từ trước ra sau: 

Phát hiện vấn đề, bắt đầu với vấn đề đặt ra và từng bước tìm ra giải pháp: xác định vấn đề, suy 
nghĩ và tạo các ý tưởng khác nhau, chắt lọc ý tưởng, chọn ý tưởng hay nhất. Đây là cách tư duy 
thường gặp nhất. Với cách tư duy này chúng ta sẽ đi lần lượt từng bước một, từ A tới B, tới C, 
tới D, tới giải pháp E. Bước trước sinh ra bước sau theo một đường thẳng liên tục.

Ví dụ: phát hiện vấn đề “một sản phẩm mới của công ty có lượng bán ra thấp”  bắt đầu bằng 
việc tìm nguyên nhân, với mỗi nguyên nhân tìm ra đều đặt câu hỏi “Tại sao xảy ra điều này”:
“ Thiết kế sản phẩm kém bị phát hiện quá muộn - Tại sao xảy ra điều này?”, “Nhân sự bán hàng 
quá mỏng, trình độ thấp - Tại sao xảy ra điều này?”, “Thiếu tiền quảng cáo - “Tại sao xảy ra 
điều này?”, “Chưa xác định rõ thị trường mục tiêu, thất bại trong việc tìm kênh phân phối - Tại 
sao xảy ra điều này”… từ đó suy nghĩ các giải pháp, chọn giải pháp tối ưu, phù hợp.   

- Tư duy từ sau ra trước: 

Phát hiện vấn đề, bắt đầu với giải pháp (tương lai) rồi quay ngược trở lại xem sự việc diễn biến 
ra sao để đặt ra vấn đề cần giải quyết. Việc tưởng tượng ra vấn đề đã được giải quyết cho phép 
tiếp cận vấn đề từ một khía cạnh khác và giải quyết vấn đề đó theo hướng đối lập. Quay trở lại 
vấn đề cho phép ta suy nghĩ linh hoạt hơn nhờ thay đổi các yếu tố cấu thành vấn đề đó.

Câu hỏi đặt ra của loại tư duy này là cái gì cản trở nếu thực hiện giải pháp đó? Cách đơn giản 
nhất để vượt qua cản trở đó là cách nào?. Cách tư duy này không theo trình tự các bước mà có 
thể đưa ngay ra giải pháp E, sau đó quay trở lại A và tìm cách đi đến E bằng cách qua B, tới C, 
tới D, …. Hoặc tìm cách đi đến E không nhất thiết phải theo đúng trình tự ABC mà có thể 
là ABGH

Ví dụ: Nikola Tesla - người mở ra thời kỳ năng lượng điện thường tư duy bằng cách “từ sau ra 
trước” nhờ có khả năng tưởng tượng tương lai. Khi cần chế tạo tuabin, Tesla tưởng tượng trong 
đầu đã tạo ra được một cái tuabin và khởi động nó 1 tuần, sau đó ông tháo rời các bộ phận máy 
trong tưởng tượng và ghi chú chính xác chi tiết hao mòn trên các bộ phận. Khi tuabin thật ra đời 
những mô tả của ông về các bộ phận bị mòn khớp hoàn toàn với thực tế. Với tư duy này Tesla
khám phá ra từ trường quay tạo nền tảng cho phát minh dòng điện xoay chiều giúp năng lượng 
điện được phân bố rộng rãi hơn.

- Tư duy từ dưới lên trên: 

Xem xét vấn đề theo chiều hướng ngược lại, coi thử thách là cơ hội, đảo ngược vấn đề. Đây là 
cách tư duy nhìn vào mặt khác của vấn đề. 

A B C D E

A E A B C E…D
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Ví dụ: hai người cùng bán một mặt hàng giày dép từ hai công ty cạnh tranh được cử đi nghiên 
cứu thị trường ở một nước kém phát triển. Một người gọi điện về công ty: “chẳng có cơ hội nào 
cả vì ở đây không có ai đi giầy”, người kia gọi điện, nói: “Cơ hội tuyệt vời, ở đây chẳng có ai đi 
giầy cả”. Khi Henry Ford đi vào con đường kinh doanh ô tô ở Mỹ đã theo tư duy này, thay vì 
“đưa mọi người tới công việc” Ford đã đảo ngược thành “ đưa công việc tới mọi người” và phát 
minh ra dây chuyền sản xuất. Khi Al Sloan trở thành Tổng giám đốc tập đoàn General Motor 
theo tư duy thông thường là mọi người phải thanh toán tiền xe trước khi lái nó, Sloan đã đảo 
ngược thành “bạn có thể lái xe trước khi bạn thanh toán tiền” với phương thức mua trả góp. Khi 
muốn mở một nhà hàng, với tư duy “từ trước ra sau” sẽ định sẵn thực đơn, với tư duy “từ dưới 
lên trên” có thể mở nhà hàng không có thực đơn bằng cách đầu bếp giới thiệu cho khách các 
loại thịt, cá, rau, phụ gia và đề nghị khách chọn những thứ họ thích rồi làm món có chứa những 
thứ đó, đặc biệt cho mỗi khách hàng.

- Tư duy từ trên xuống:

Nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn cảnh, không bị phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân, 
cảm nhận được các quan điểm của người khác, sẵn sàng xem xét các quan điểm của người khác 
để có bức tranh toàn cảnh về vấn đề mình quan tâm. Tư duy này tạo ra khả năng hình dung hai 
ý kiến, khái niệm, hai hình ảnh đồng thời trái ngược hay mâu thuẫn với nhau, khả năng tưởng 
tượng những điểm giống nhau, những so sánh hay thậm chí cả những nét khác biệt, dấu hiệu 
tương đồng giữa các đối tượng trong các lĩnh vực khác nhau. 

Tiến sĩ Albert Rothenberg - nhà khoa học nổi tiếng về quá trình sáng tạo gọi tư duy từ trên 
xuống là “Tư duy Janusian” (tên Chúa của người La Mã với hai mặt nhìn về hai hướng khác 
nhau). Tư duy này giúp tìm ra nhanh chóng các mối liên hệ giữa các vấn đề cụ thể với vấn đề 
tổng thể, dung hòa được các mâu thuẫn, những điều đối lập.

Khi nhận biết các quan điểm khác nhau sẽ tìm ra các giải pháp thành công, nhìn nhận vấn đề 
khách quan hơn, thấy được mọi phía.  Những người nổi tiếng có tư duy này là Einstein, Mozart, 
Edison, Van Gogh, Pasteur, Picasso, Bohr …. Einstein có khả năng tưởng tượng một vật vừa 
chuyển động, vừa đứng yên cùng một lúc trong vật lý và xây dựng phép tương đồng, thuyết 
tương đối để phản ánh điều này; Louis Pasteur khám phá ra định luật miễn dịch, Niels Bohr 
phát hiện ánh sáng vừa là hạt, vừa là sóng ….

Trong nghiên cứu khoa học, khi chọn một đề tài nghiên cứu, người nghiên cứu phải tự hỏi có 
vấn đề nghiên cứu hay không? Nếu có vấn đề thì nghiên cứu, nếu không có vấn đề tất nhiên 
không thể nghiên cứu. Bất kỳ một đề tài nào cũng được đặc trưng bởi mục tiêu, mục đích 
nghiên cứu, các nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, có khách thể nghiên cứu, đối tượng 
nghiên cứu, đối tượng khảo sát cụ thể, có ý nghĩa riêng. Đồng thời người nghiên cứu cũng phải 
xác định vấn đề nghiên cứu còn mới hay không? Vấn đề nghiên cứu có vừa tầm và đúng chuyên 
môn của mình để giải quyết hay không? Nếu vấn đề nghiên cứu có liên quan đến những chuyên 
môn khác thì mời thêm người cộng tác có chuyên môn trên lĩnh vực ấy, hoặc có thể thay đổi đề 
tài khác, hoặc thu hẹp đề tài lại cho vừa với điều kiện và khả năng chuyên môn của mình.

Nếu xác định được vấn đề nghiên cứu rõ ràng sẽ nắm vững được mục tiêu, mục đích nghiên 
cứu và xác định đúng nhiệm vụ nghiên cứu, giúp người nghiên cứu biết cần phải làm gì để đạt 
được mục đích, thu thập tư liệu ở đâu, thu thập tư liệu nào cần thiết cho đề tài? Từ đó người 
nghiên cứu tránh trường hợp thu thập tư liệu nhiều nhưng không có giá trị luận cứ, không sát 
với  vấn đề của đề tài, vừa phí công sức, vừa khó xử lý. Xác định được vấn đề cần nghiên cứu 
còn giúp người nghiên cứu hình thành nên giả thuyết  nghiên cứu đúng hướng.

4.3. Kỹ năng đặt tên hay cho vấn đề 
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Việc đặt tên cho vấn đề (đầu đề) hay đặt tên đề tài nghiên cứu cần phải suy nghĩ hết sức cẩn 
thận vì đầu đề/tên đề tài là phần tác động mạnh đến người đọc trước tiên. Trong nhiều trường 
hợp nguyên nhân khiến người ta đọc là vì đầu đề/tên đề tài đó đúng là vấn đề người ta đang 
quan tâm tới nó hoặc đơn giản chỉ vì đầu đề/tên đề tài đó quá hay, quá hấp dẫn nên thu hút sự
chú ý. Nếu đầu đề/tên đề tài đặt không hay sẽ không hấp dẫn người đọc và kết quả là bài viết, 
công trình của mình đã bỏ ra nhiều công sức dễ bị bỏ qua hoặc có rất ít người quan tâm tới. Hãy 
cố gắng diễn tả vấn đề bằng ngôn ngữ chuẩn mực.

Khi đặt đầu đề/tên đề tài phải đảm bảo các yêu cầu:

- Tính hấp dẫn: lựa chọn ngôn từ sắc sảo, bảo đảm từng từ đều đáng giá, tránh dùng các câu 
sáo rỗng không thể hiện nội dung thông tin hoặc các câu đã quá nhàm. Chọn các từ độc đáo thể
hiện nội dung thông tin.

- Tính khoa học: đầu đề/tên đề tài phải có ý nghĩa rõ ràng, khúc chiết, chỉ có một nghĩa, tránh 
đưa nội dung phức tạp và các con số không cần thiết vào. Số lượng từ của đầu đề không được 
phép nhiều, không được dài quá, phải mạch lạc, ngắn gọn, xúc tích, phản ánh được nội dung 
chính yếu và mục tiêu, mục đích chủ yếu của vấn đề/đề tài.

Không nên dùng những cụm từ có độ bất định cao về thông tin (ví dụ: Bước đầu tìm hiểu về...; 
Thử bàn về…; Một vài suy nghĩ về…; v.v…). Hết sức tránh dùng hai từ khi có thể dùng một, 
tránh dùng các từ viết tắt. Không được dùng nhiều dấu chấm, phẩy trong đầu đề vì có thể gây 
rối mắt và khó hiểu. Nên dùng động từ chủ động chứ không nên dùng động từ bị động để đầu 
đề/tên đề tài ngắn gọn và mạnh.
Ngoài ra, trong đầu đề/tên đề tài cố gắng hạn chế lạm dụng, sử dụng tùy tiện dùng những cụm 
từ chỉ mục đích, thường mở đầu bằng những từ như để, nhằm, góp phần (ví dụ: (…) nhằm nâng 
cao chất lượng…; (…) để phát triển năng lực cạnh tranh; (…) góp phần vào….) trong những 
trường hợp không chỉ ra được nội dung thực tế cần làm.

- Tính chính xác: đầu đề /tên đề tài phải bảo đảm tính chính xác. Tính chính xác thể hiện ở chỗ
tuyệt đối không có lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả, không sai về nội dung khoa học.

- Tính hợp lý: đầu đề /tên đề tài phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu của đề tài. 
Nên tránh dùng từ bóng bẩy khi có thể dùng từ đơn giản, dễ hiểu mà vẫn hiệu quả, không nên 
dùng từ có ý nghĩa ẩn dụ sâu xa (đây là sự khác biệt với cách đặt tên tác phẩm văn học). Không 
được lạm dụng cách chơi chữ vì nếu ngôn từ dùng chưa thật đắt giá chơi chữ sẽ phản tác dụng.
Nếu đầu đề dài 2,3 dòng thì ngắt dòng phải đúng chỗ (xác định điểm ngắt dòng đúng để không 
làm hỏng nội dung thông tin).

- Hình thức đẹp: trình bày đẹp mắt, vừa vặn với khoảng trống.

Sau khi đặt tên cần hỏi ý kiến của mọi người và tiếp thu ý kiến. Nếu có ý kiến cho rằng “đầu 
đề/tên đề tài nghe rất kêu nhưng không rõ nghĩa” thì phải suy nghĩ và sửa lại.

Muốn có một đầu đề/tên đề tài hay phải xác định những từ nào là từ khóa (từ quan trọng nhất) 
và thay đổi chúng nhiều lần để xem dùng từ nào hay hơn, tìm xem có từ khác có thể dùng được 
không (nhất là những từ đồng nghĩa), từ nào gợi lên được sự xúc cảm mạnh mẽ của người đọc 
thì chọn từ đó. Ngoài ra cũng có thể bằng cách thay đổi trật tự từ để diễn đạt tên đề tài cho hay 
hơn . 
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Từ ngữ của đầu đề/tên đề tài nếu được lựa chọn cẩn thận đảm bảo các yêu cầu trên sẽ có sức 
mạnh lớn lao, không chỉ giúp cho bài viết hấp dẫn, thu hút mà có tác dụng làm cho người đọc 
cảm nhận thấy sự nghiêm túc của người viết và đánh giá cao về mình.

Do một đề tài nghiên cứu khoa học phải bảo đảm tính khoa học, tính mới, tính thực tiễn và tính 
khả thi nên nếu đầu đề/tên đề tài mà phản ánh được những vấn đề cấp bách, đáp ứng những đòi 
hỏi cấp bách của thực tế Việt Nam mà chưa từng có tác giả nào thực hiện thì sẽ rất được trân 
trọng và gợi mở được sự chú ý, quan tâm của nhiều người.

Câu hỏi chương 4

1. Xuất phát điểm để phát hiện một vấn đề là gì? Anh (chị) hiện đang quan tâm đến vấn đề gì? 
Tại sao?
2. Vấn đề khoa học là gì?. Tại sao vấn đề khoa học luôn luôn là khởi nguồn của mọi nghiên cứu 
khoa học?. 
3. Làm thế nào để phát hiện được những vấn đề khoa học?
4. Muốn xác định chính xác vấn đề phải làm gì? Có bao nhiêu cách tư duy để xác định chính 
xác vấn đề? Cho một số ví dụ minh họa.
5. Muốn đặt tên một vấn đề (tên một đề tài) hay phải đảm bảo những yêu cầu nào?

Bài tập thực hành chương 4

Bài tập 1. Sử dụng các kỹ năng phát hiện vấn đề để phát hiện một vấn đề bức xúc trong cuộc 
sống cần giải quyết. Lý giải tại sao lại quan tâm đến vấn đề đó?
Bài tập 2. Chọn 3 vấn đề bản thân quan tâm nhất trong cuộc sống hiện nay. Hãy đặt tên hay cho 
3 vấn đề này để thu hút người khác cùng quan tâm tới các vấn đề đó.
Bài tập 3. Tham khảo 10 tên đề tài (tài liệu trong CSDL của thư viện điện tử), đưa ra nhận xét
về cách đặt tên đề tài của các tác giả.

Tài liệu tham khảo chương 4

1.Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. H.: NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002. 
- Tr. 43-48; Tr.145-147.
2. Kỹ năng viết bài.-H.: NXB Thông tấn, 2006.- Tr. 13-19.
3. Nguyễn Duy Bảo. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài nghiên cứu 
khoa học. H.: NXB Bưu điện, 2007.- Tr.30-34.
4. Michael Michalko. Đột phá sức sáng tạo. Bí mật của những thiên tài sáng tạo.-H.: NXB tri 
thức, 2007.- 402 tr. 
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Chương 5

CÁC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Mục tiêu nghiên cứu:

- Biết cách đặt giả thuyết cho vấn đề mình quan tâm.
- Nắm vững chức năng, thuộc tính của giả thuyết, phân loại được các giả thuyết.
- Nắm được các phương pháp tư duy, suy luận để tiếp cận giải quyết vấn đề.
- Bước đầu thành thạo các phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề như cách thức lọc thông 
tin cốt lõi trong các tài liệu tham khảo, cách thức phân tích, tổng hợp thông tin, cách thức phỏng 
vấn, quan sát, điều tra để thu thập thông tin, cách xử lý thông tin nhằm giải quyết vấn đề.

5.1. Đặt giả thuyết cho vấn đề

Sau khi tìm ra vấn đề quan trọng cần giải quyết trong vô số sự vật, hiện tượng xung quanh 
nghĩa là đã “làm đúng việc”, chúng ta còn cần phải làm việc đúng cách nữa thì sẽ mang lại 
thành công.

5.1.1. Khái niệm giả thuyết

 Định nghĩa:

Giả thuyết là những phán đoán được sử dụng để giải thích tạm thời một vấn đề chưa có luận
cứ và chưa được luận chứng. 

Trong nghiên cứu khoa học, giả thuyết nghiên cứu (research hypothesis) là một nhận định sơ 
bộ, là chiều hướng giải quyết vấn đề nghiên cứu, hoặc một kết luận mang tính giả định trước 
một vấn đề khoa học, một câu hỏi về bản chất của sự vật, hiện tượng hay phương pháp nhận 
biết chúng. Giả thuyết gắn liền với nghiên cứu, giả thuyết cũng là khởi điểm của mọi khoa học. 
Giả thuyết do người nghiên cứu đưa ra để chứng minh hoặc bác bỏ.

Giả thuyết là một trong những hình thức, những khâu trong tư duy lôgíc để nhận được những tri 
thức mới. 

Đặt giả thuyết là đưa ra nhận định về mục tiêu, về con đường để đạt được mục tiêu của một 
đề tài nghiên cứu khoa học trước khi bước vào giai đoạn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. 

Như vậy, giả thuyết muốn được công nhận thì còn phải được chứng minh. Nói một cách khác, 
khi đưa ra một vấn đề khoa học, đưa ra một luận đề, để có phương hướng hành động, người 
nghiên cứu thường phải đưa ra hay dự kiến về kết quả nghiên cứu phải như thế nào, phương 
pháp và con đường để tiến hành nghiên cứu là gì? Đó chính là các giả thuyết. Từ những giả
thuyết đó người nghiên cứu xác định cách thức và các điều kiện để đạt được mục tiêu nghiên 
cứu, nhiệm vụ nghiên cứu đã xác định.

Các giả thuyết có tác dụng định hướng cho việc chuẩn bị mọi điều kiện và phương thức tiến 
hành nghiên cứu. Trong cấu trúc logic của nghiên cứu, giả thuyết nằm trong luận đề. Để chứng 
minh hoặc bác bỏ giả thuyết cần phải có các luận cứ và luận chứng.
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5.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề khoa học và giả thuyết

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học giả thuyết luôn luôn gắn liền với nghiên cứu. Từ một vấn 
đề khoa học - là một câu hỏi có tính khái quát về một nội dung khoa học mà người nghiên cứu 
quan tâm đến, khoa học chưa giải quyết được, người nghiên cứu cần đưa ra một ý tưởng nghiên 
cứu, có nghĩa là cần hình dung ra trước nội dung cần thực hiện là gì, mục tiêu, mục đích cần đạt 
được ra sao, nhiệm vụ nghiên cứu cần thực hiện là những nhiệm vụ nào, phương pháp có thể áp 
dụng để thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra là gì?. Trên cơ sở ý tưởng đó, hình thành 
các luận đề và đưa ra các giả thuyết cho từng luận đề. 

Mối liên hệ giữa vấn đề khoa học và giả thuyết thể hiện như sau:  

Quan sát  phát hiện vấn đề khoa học  Hình thành ý tưởng khoa học Giả thuyết khoa học.

Câu hỏi khái quát đặt ra (phát hiện vấn đề) Ý định về các phương án trả lời câu hỏi, hình 
dung nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu (ý tưởng)  Câu trả lời dự kiến
(giả thuyết).

Như vậy, sau khi xuất hiện vấn đề, người nghiên cứu cần có ý tưởng khoa học (loại phán đoán 
mang tính trực cảm, chưa có đầy đủ luận cứ). Nghĩa là hình dung ra nội dung chính và thành 
phần của các nội dung, mục tiêu cho từng nội dung cục bộ lẫn nội dung tổng thể; hình dung ra 
nhiệm vụ, các phương pháp có thể áp dụng để thực hiện từng nội dung của đề tài. 

Ý tưởng khoa học là giai đoạn tiền giả thuyết, đôi khi xuất hiện rất nhanh và phải ghi lại một 
cách đầy đủ. Từ đó người nghiên cứu có thể hình thành luận đề tổng quát và các luận đề phụ, 
sau đó sẽ hình thành các giả thuyết tương ứng, trả lời sơ bộ vào câu hỏi đã đặt ra và cần tiếp tục 
chứng minh.
Từ vấn đề khoa học tới giả thuyết khoa học là một giai đoạn lập luận liên tục, vận dụng kiến 
thức một cách tổng hợp. Đây là giai đoạn đầu tư chất xám quan trọng. 

5.1.3. Chức năng của giả thuyết

Giả thuyết có hai chức năng chính:
- Chỉ rõ bản thân giả định về sự tồn tại hay không tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.
- Chỉ một quá trình lôgíc dẫn đến giả thuyết và việc kiểm tra, chứng minh giả thuyết.

Ví dụ: trong sinh học, khi nghiên cứu tính di truyền của sinh vật, người ta đã đưa ra giả thuyết 
là do có Gen di truyền. Giả thuyết này đã định hướng cho các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu 
về cấu trúc tế bào và từ đó, dần dần xác định được các Gen di truyền; Trong vũ trụ học, để
nghiên cứu thành phần cấu tạo và các tính chất khác của sao Hỏa người ta cũng phải đưa ra các 
giả thuyết trước khi bắt tay tiến hành nghiên cứu cho từng vấn đề cụ thể. Từ giả thuyết cho rằng 
trên sao hỏa có thể có nước, người ta mới thiết lập phương pháp xác định nước trên các con tàu 
thăm dò sao hỏa và chuẩn bị các dụng cụ và phương tiện để thăm dò và khám phá thành phần 
của nước một cách thích hợp.

Trong sản xuất và kinh doanh muốn xác định chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, đem lại 
lợi nhuận cao cho doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu nhu cầu xã hội đối với sản phẩm; 
khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên các thị trường, các yếu tố liên quan đến giá thành sản 
phẩm, phải đưa ra được các giả thuyết định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp.
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Như vậy việc đặt giả thuyết đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu, định hướng cho hoạt 
động nghiên cứu. Giả thuyết nghiên cứu được xác lập trên cơ sở tham khảo (có phê phán và 
đánh giá) nhiều công trình nghiên cứu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu; Giả thuyết nghiên 
cứu là một trong những căn cứ hình thành các nội dung nghiên cứu, là căn cứ để xác định chiều 
hướng thu thập thông tin.   
Thông thường, thực hiện một đề tài nghiên cứu là quá trình chứng minh một hoặc một số luận 
điểm khoa học, giả thuyết được coi là bước khởi đầu trong quá trình đó. 

5.1.4. Các thuộc tính của giả thuyết

Giả thuyết có các thuộc tính cơ bản sau:

a. Tính giả định

Giả thuyết là một nhận định chưa chắc chắn, muốn được chấp nhận còn phải được chứng minh
(cho dù trước khi đưa ra một giả thuyết người nghiên cứu đã có một lượng kiến thức, có sự hiểu 
biết nhất định, đã thu thập được các thông tin sơ bộ và lập luận logic, liên kết các sự kiện để
đưa ra giả thuyết). Giả thuyết có thể được đặt ra đúng với bản chất sự vật, hiện tượng; Giả
thuyết cũng có thể sai và bị bác bỏ.

Nói một cách khác giả thuyết mới chỉ là một giả định. Chứng minh tính đúng đắn của một giả
thuyết là một việc làm phức tạp, phải xem xét nhiều khía cạnh và vận dụng nhiều tri thức khác 
nhau. Phải thu thập luận cứ từ lý thuyết, tiến hành các phương pháp nghiên cứu. Trong quá 
trình nghiên cứu hoặc qua khảo nghiệm thực tế, giả thuyết có thể bị đổ vỡ.

b. Tính đa phương án

Để trả lời cho một vấn đề khoa học có thể đặt ra nhiều giả thuyết. Ví dụ nghiên cứu về quá trình 
tiến hoá của loài người, có các giả thuyết khác nhau: giả thuyết của tôn giáo, thuyết tiến hoá của 
Darwin, thuyết di truyền; Nghiên cứu về cấu tạo của vật chất, có các giả thuyết khác nhau về
cấu tạo của nguyên tử hay cấu tạo của phân tử; Nghiên cứu về thị trường dịch vụ tài chính có 
các giả thuyết khác nhau về chủng loại sản phẩm, về khách hàng của dịch vụ; Nghiên cứu về
khu vực kinh tế phi chính thức có các giả thuyết khác nhau về sự tồn tại và xu hướng phát triển, 
sự chuyển đổi, hậu quả và tác động về mặt kinh tế - xã hội của khu vực kinh tế phi chính 
thức…. 
Như vậy, trước một vấn đề nghiên cứu không phải chỉ có một câu trả lời duy nhất.

c. Tính dị biến

Do khoa học và công nghệ ngày càng phát triển, tri thức của loài người về thế giới tự nhiên, xã 
hội và tư duy cũng ngày một nhiều, được đổi mới. Với các tri thức mới, một giả thuyết hôm nay 
đúng, ngày mai có thể không còn thích hợp nữa. Vì vậy, một giả thuyết luôn có tính dị biến, dễ
bị thay đổi theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Giả thuyết có thể nhanh chóng bị xem xét lại do sự
phát triển của nhận thức. 

5.1.5. Các tiêu chí để đưa ra giả thuyết

Việc đưa ra một giả thuyết không được tùy tiện. Giả thuyết phải dựa trên nhận thức khoa học, 
bản thân giả thuyết cũng là một nhận thức khoa học nên khi đặt giả thuyết phải tuân theo 
nguyên lý của nhận thức luận. Nghĩa là muốn đưa ra một giả thuyết cần phải dựa trên các căn 

184



75

cứ khoa học và thông qua lập luận lôgíc một cách liên tục để đi từ vấn đề khoa học, từ một luận 
đề tới giả thuyết. Muốn đưa ra một giả thuyết khoa học phải theo các tiêu chí sau:

a. Giả thuyết phải dựa trên cơ sở quan sát

Theo quy luật của nhận thức, "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu 
tượng trở lại thực tiễn", nhận thức phải đi từ đơn giản đến phức tạp, từ cục bộ tới toàn cục, từ
chưa hoàn chỉnh tới hoàn chỉnh. Vì vậy, mọi giả thuyết phải dựa trên quan sát, có thể là bằng 
bất cứ hình thức quan sát nào: quan sát bằng thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác một cách 
trực tiếp hay đọc và nghiên cứu tài liệu, làm thí nghiệm, thực nghiệm hay kết hợp của nhiều 
hình thức khác nhau để có thêm thông tin, bổ sung cho những nhận thức đã có, làm giàu thêm 
vốn kiến thức đã có, để rồi từ đó thông qua tư duy trừu tượng, bằng lập luận, tính toán và đưa ra 
giả thuyết. Phần lớn các giả thuyết được hình thành dựa trên kết quả quan sát từ các sự kiện 
riêng biệt. 

b. Giả thuyết không được trái với lý thuyết

Lý thuyết khoa học là một hệ thống tri thức phản ánh dưới dạng trừu tượng và lý tưởng hoá một 
phần hiện thực khách quan, được nghiên cứu có cấu trúc, chức năng xác định. Đó là những tri 
thức đã được kiểm nghiệm và được chấp nhận như những chuẩn mực để áp dụng trong thực tế. 
Vì vậy một giả thuyết trước hết không được trái với những chuẩn mực đó. Tuy nhiên, quan 
niệm về lý thuyết cũng cần mềm dẻo vì trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật 
và trong khoa học xã hội & nhân văn quan niệm về cách vận dụng lý thuyết cũng khác nhau.

Trong khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật, lý thuyết được thể hiện bằng các học thuyết, các 
định lý, quy tắc, các nguyên lý, các công thức chuẩn mực. Một khi các tri thức mới được hình 
thành hay các tri thức cũ tỏ ra lỗi thời hay sai sót thì có thể bỏ ngay và thay thế bằng cái mới, 
cái đúng hơn. 

Trong khoa học xã hội và nhân văn, bên cạnh các dạng biểu hiện trên, lý thuyết được vận dụng 
trong thực tiễn tạo thành cơ sở pháp lý để nghiên cứu như các đường lối, chính sách, pháp luật, 
các quy định của nhà nước hay của các tổ chức đang có hiệu lực thi hành. Mọi lý thuyết đều 
được dùng phục vụ cho đường lối chính trị và xây dựng đất nước của một giai cấp, một tầng lớp 
xã hội nào đó. Do đó, một số dạng lý thuyết gắn liền với quan điểm của giai cấp thống trị xã 
hội, với giai cấp lãnh đạo và gắn liền với sự ổn định xã hội. Vì vậy, việc áp dụng các lý thuyết 
mới, tiến bộ hơn luôn luôn là một việc khó khăn, điều đó không chỉ đơn giản là vấn đề khoa học 
đơn thuần, đằng sau nó là lợi ích của giai cấp này hay giai cấp khác, là vấn đề ổn định xã hội. 
Bất kỳ một thay đổi nào trong một lĩnh vực đều ảnh hưởng tới các lĩnh vực hoạt động khác của 
xã hội. Chính vì vậy cần hết sức thận trọng và xem xét một cách đồng bộ, có hệ thống khi đưa 
ra các giả thuyết.

Mặt khác cần phân biệt lý thuyết với những điều bị ngộ nhận là lý thuyết. Sự ngộ nhận là lý 
thuyết có thể xảy ra trong những điều kiện và hoàn cảnh hạn chế nhất định. Trong trường hợp 
đó, một giả thuyết có thể phủ nhận một "lý thuyết" đã có. Ngoài ra, cũng do ở một số giai đoạn 
tri thức khoa học còn hạn chế, các lý thuyết còn chưa được hoàn chỉnh, nên một giả thuyết có 
thể bổ sung cho lý thuyết đã tồn tại, mở rộng lý thuyết trong các điều kiện mới để hoàn thiện lý 
thuyết, các lý thuyết thực tế đã không loại trừ nhau mà còn bổ sung cho nhau.

c. Một giả thuyết phải luôn là có thể kiểm chứng được
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Là một nhận thức khoa học, giả thuyết phải được kiểm chứng để lưu lại, để truyền bá, phổ biến 
cho đời sau. Nếu một giả thuyết mà không có cách nào kiểm chứng được thì không đủ độ tin 
cậy để chấp nhận.
Việc kiểm chứng một giả thuyết có thể bằng lý thuyết hay bằng thực nghiệm hay kết hợp cả lý 
thuyết với thực nghiệm. Quá trình kiểm chứng có thể được tiến hành nhanh hay chậm. Việc 
kiểm chứng các giả thuyết trong lĩnh vực khoa học xã hội thường mất nhiều thời gian và đòi hỏi 
có những đánh giá thận trọng.

5.1.6. Cách phân loại giả thuyết

Có một số cách phân loại giả thuyết, mỗi cách phân loại có ý nghĩa và tác dụng riêng trong hoạt 
động nghiên cứu khoa học và công nghệ.  

a. Phân loại theo tính phổ biến của giả thuyết

Theo tính phổ biến có các loại giả thuyết sau đây:

- Giả thuyết phổ biến: là loại giả thuyết khái quát, thường đúng cho tất cả mọi sự vật, hiện 
tượng hay ít nhất cũng đúng cho một lớp các sự vật, hiện tượng có những điểm tương đồng. Ví 
dụ, vào WTO vừa là một cơ hội vừa là một thách thức đối với các loại hình doanh nghiệp. 

- Giả thuyết thống kê: là các giả thuyết được đưa ra sau khi quan sát một số đông sự vật hay 
hiện tượng. Giả thuyết thống kê đúng cho trường hợp có số đông nhưng hữu hạn các sự vật hay 
hiện tượng được quan sát, có thể có giá trị trong một phạm vi giới hạn các sự vật, hiện tượng.
Ví dụ, giả thuyết "Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tất cả các nước đều bị ảnh hưởng”. 
Giả thuyết thống kê này đúng khi xem xét với số lượng lớn. Với số lượng nhỏ có thể không còn 
đúng nữa.

- Giả thuyết đặc thù: là các giả thuyết chỉ đúng cho các trường hợp riêng, không đúng cho 
trường hợp chung, chỉ dùng cho trường hợp cá biệt với nội dung cũng cá biệt. Giả thuyết đặc 
thù tồn tại nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tương ứng với các sự vật, hiện tượng 
riêng biệt.

b. Phân loại theo chức năng của nghiên cứu khoa học

Theo chức năng của nghiên cứu khoa học có các loại giả thuyết sau: 

- Giả thuyết mô tả: là giả thuyết trong đó sử dụng một tập hợp các khái niệm liên kết chúng lại 
theo một quy luật nhất định để làm rõ sự vật, hiện tượng về cấu trúc, động thái hay sự tương tác 
của chúng. Như vậy giả thuyết mô tả có thể là giả thuyết mô tả cấu trúc, giả thuyết mô tả động 
thái hay giả thuyết mô tả sự tương tác giữa các sự vật, hiện tượng. Đây là loại giả thuyết thường 
đặt ra trong các nghiên cứu mô tả.

- Giả thuyết giải thích: là giả thuyết về các nguyên nhân và kết quả của sự vận động và thay đổi 
trạng thái của sự vật, hiện tượng. Đây chính là các giả thuyết nói về mối quan hệ nhân quả trong 
quá trình phát sinh, phát triển, tồn tại và suy vong của mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới tự
nhiên, trong xã hội hay tư duy của con người. Trong loại nghiên cứu giải thích phải đưa ra được 
giả thuyết về nguyên nhân dẫn đến một trạng thái nào đó của sự vật, hiện tượng mà nhiều người 
đã biết nhưng khoa học chưa giải thích được nguyên nhân tại sao.

- Giả thuyết dự báo: là giả thuyết thường được thực hiện trong các nghiên cứu dự báo, là các 
giả thuyết đưa ra các quan niệm, các nhận định và đánh giá về trạng thái tương lai của sự vật và 
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hiện tượng căn cứ vào những thông tin trong quá khứ, tình trạng hiện tại và các nhu cầu điều 
kiện có liên quan trong tương lai đối với sự vật, hiện tượng đó.
Các giả thuyết dự báo cũng có thể là các dự báo mang tính mô tả, giải thích hay sáng tạo.

- Giả thuyết giải pháp: là các giả thuyết thực hiện trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và 
nghiên cứu triển khai, mang tính sáng tạo. Các giả thuyết này đưa ra các nguyên lý mới, giải 
pháp mới, các mô hình mới, ứng dụng các thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự
nhiên vào phục vụ cho đời sống xã hội. Các giả thuyết này là cầu nối nối liền các lĩnh vực khoa 
học tự nhiên với nhu cầu thực của xã hội loài người.

c. Phân loại theo mục đích nghiên cứu

Theo mục đích nghiên cứu có các giả thuyết sau:

- Giả thuyết quy luật: là giả thuyết về các quy luật của sự vật, hiện tượng. Quy luật có thể là quy 
luật về cấu trúc, về động thái hay về mối quan hệ tương tác của các sự vật, hiện tượng. Giả
thuyết quy luật cũng có thể có hình thức là giả thuyết mô tả, giải thích hay dự báo. Các giả
thuyết quy luật thường được thực hiện trong nghiên cứu cơ bản.

- Giả thuyết giải pháp: là các giả thuyết xuất hiện trong các nghiên cứu ứng dụng. Đó là các giả
thuyết về đề xuất các nguyên lý, giải pháp mới nhằm ứng dụng các kiến thức của các nghiên 
cứu cơ bản vào đời sống xã hội. Ví dụ: từ giả thuyết nếu con người bị nhiễm một ít vi trùng gây 
bệnh thì cơ thể sẽ tự sản sinh ra một kháng thể có khả năng chống lại việc lây nhiễm các bệnh 
đó. Từ giả thuyết này người ta đã tiến hành nghiên cứu các vacxin và kết quả nghiên cứu đã 
khẳng định sự đúng đắn của giả thuyết. Trên cơ sở này, việc tiêm chủng phòng bệnh được tiến 
hành trên diện rộng.

- Giả thuyết hình mẫu: là các giả thuyết đưa ra các hình mẫu mới có hiệu quả khả thi về kỹ
thuật và có khả năng áp dụng vào thực tế phục vụ sản xuất, kinh doanh, quản lý. Các giả thuyết 
này được thực hiện trong hoạt động nghiên cứu triển khai. Hình mẫu của giả thuyết có thể là 
hình mẫu trong kỹ thuật, quản lý hay trong xã hội.

5.1.7. Cấu trúc lôgíc của giả thuyết

Giả thuyết là một phán đoán còn phải được chứng minh. Cũng chính vì thế một giả thuyết có 
thể là đúng nhưng cũng không loại trừ một giả thuyết là sai. Giả thuyết đúng hay sai tùy thuộc 
vào trình độ học vấn của người đưa ra giả thuyết, vào độ phức tạp của mỗi giả thuyết, vào độ tin 
cậy và chắc chắn của các căn cứ được sử dụng để đưa ra giả thuyết.

Một giả thuyết có thể có dạng cấu trúc lôgíc đơn giản hay phức tạp:

Dạng cấu trúc lôgic đơn giản của giả thuyết thường là một phán đoán đơn về quan hệ giữa hai 
sự kiện hay sự vật, hiện tượng mà không phụ thuộc vào các sự kiện hay sự vật, hiện tượng đó. 
Ví dụ với mối quan hệ giữa sự kiện A và sự kiện B có thể chỉ ra một số dạng cấu trúc lôgic giả
thuyết đơn giản như:
- Giả thuyết mang tính khẳng định:
+ A là B: là giả thuyết khẳng định thuận (phán đoán khẳng định)
+ A không là B: là giả thuyết khẳng định phủ định (phán đoán phủ định).
+ A chắc chắn là B; A nhất định là B; A dứt khoát là B; A đương nhiên là B: giả thuyết khẳng 
định với độ tin tưởng hoàn toàn (phán đoán tất nhiên).
- Khẳng định xác suất:
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+ A có thể là B; A có lẽ là B; A hình như là B: là dạng giả thuyết xác suất với độ tin tưởng chưa 
hoàn toàn (phán đoán xác suất).
Các khẳng định trên đây thể hiện sự tin tưởng, độ tin cậy khác nhau của các giả thuyết về mối 
quan hệ giữa A và B.

Dạng cấu trúc lôgic phức tạp của giả thuyết là một phán đoán về quan hệ giữa hai hay nhiều sự
kiện, sự vật hay hiện tượng, có thể có các mối liên hệ với nhau bằng các liên từ lôgíc Hoặc, Và, 
Đồng thời, Nhưng….
Ví dụ:
- Nhiệm vụ A có thể được thực hiện bởi bộ phận C hoặc bộ phận D của công ty (phán đoán lựa 
chọn).
- Độ rộng dải thông có hạn và lưu lượng thông tin lớn của hệ thống thông tin di động là nguyên 
nhân của những đợt tắc nghẽn thông tin trong thời gian qua (phán đoán liên kết).
Giả thuyết phức tạp cũng có dạng giả định hay dạng kéo thêm. Đó là một số các phán đoán đơn 
giản được nối với nhau bằng các liên từ như Nếu…; Thì…

Tóm lại, muốn giải quyết một vấn đề có thể đặt ra nhiều giả thuyết. Do giả thuyết có tính giả 
định, tính đa phương án, tính dễ biến đổi, giả thuyết có thể đúng, có thể sai nên người nghiên 
cứu phải vận dụng khả năng phán đoán, suy luận và trực giác nhạy bén để chọn giả thuyết nào 
là giả thuyết có thể chứng minh để xây dựng được luận điểm khoa học. 
Giả thuyết có thể được khẳng định là đúng hay là sai. Nếu là đúng thì giả thuyết được chấp 
nhận, nếu không đúng, nó bị loại bỏ. Khi bác bỏ được một giả thuyết cũng là khi một luận điểm 
khoa học được chứng minh. Vì vậy, giới khoa học thường ví von “cái chết của một giả thuyết là 
cái chết  vinh quang”. Khi giả thuyết bị bác bỏ có nghĩa là khoa học đã tiến thêm được một 
bước trên con đường dẫn tới chân lý.

Ví dụ:
* Đề tài: “Vấn đề kinh tế thị trường và sự suy thoái những giá trị truyền thống ở Việt Nam hiện 
nay”. 
Vấn đề nghiên cứu của đề tài là: có hay không sự tác động của kinh tế thị trường đối với sự suy 
thoái của văn hoá truyền thống? Kinh tế thị trường đặt ra những thách thức gì cho văn hoá 
truyền thống?…
Giả thuyết cho đề tài có thể là: 
- Kinh tế thị trường tác động tiêu cực đến những giá trị truyền thống; 
- Kinh tế thị trường vừa tác động tích cực vừa tác động tiêu cực đến các giá trị truyền thống; 
- Kinh tế thị trường được định hướng xã hội chủ nghĩa vì vậy không tác động tiêu cực đến các 
giá trị truyền thống.
Trong 3 giả thuyết trên, người nghiên cứu nên chọn một giả thuyết để thực hiện việc chứng 
minh luận điểm khoa học của mình. 

5.1.8. Các bước hình thành giả thuyết

Việc hình thành một giả thuyết bao giờ cũng gắn với vấn đề khoa học và theo các bước sau đây:

a. Phát hiện mâu thuẫn

Người nghiên cứu cần phát hiện ra các sự kiện mà nguyên nhân xuất hiện của chúng chưa thể
giải thích bằng các lý thuyết đã có. Khi xem xét kỹ thấy có mâu thuẫn giữa các lý thuyết hiện 
tại với các sự kiện mới xuất hiện. Mâu thuẫn này chính là tình huống, là điểm xuất phát của các 
phát hiện mới của khoa học.

b. Nghiên cứu tổng thể để tìm mối liên hệ
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Trong bước này người nghiên cứu cố gắng làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng 
cần nghiên cứu với các hiện tượng đã biết trước đó, cùng với nó và sau nó. Trên cơ sở đó, vạch 
ra các khuynh hướng khả dĩ cho giả thuyết mới.

c. Đưa ra giả thuyết

Khi đưa ra giả thuyết, ngoài việc dựa trên các yếu tố lôgíc còn có sự tham gia của trực giác. Từ
trực giác, tức trực quan sinh động, người nghiên cứu bằng tư duy lôgíc của mình liên kết các 
khái niệm, hoàn chỉnh nhận thức về sự vật, hiện tượng (ở đây có vai trò của tư duy sáng tạo) để
rồi đưa ra giả thuyết. 
Như vậy, việc đưa ra giả thuyết phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đó phải là sự giải thích duy nhất đầy đủ của nguyên nhân xuất hiện của các sự kiện nghiên 
cứu.
- Phải giải thích được sự kiện hay nhóm các sự kiện với một số lượng tối đa các hoàn cảnh có 
liên quan.
- Không được mâu thuẫn về mặt lôgíc với những quy luật cơ bản của khoa học, với hệ thống tri 
thức đã có, trừ trường hợp phủ định chính các tri thức đó.
Đứng trước một vấn đề khoa học có thể có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Đó chính là tính đa 
phương án của giả thuyết.

Muốn có các giả thuyết phải xuất phát từ quan sát, phát hiện vấn đề khoa học, hình dung ra ý 
tưởng khoa học và tìm câu trả lời. Đặt giả thuyết là một quá trình tư duy quan trọng trong 
nghiên cứu khoa học. Để hoàn thành quá trình này, người nghiên cứu phải trên cơ sở các thông 
tin quan sát được, suy luận liên tục, theo cách suy diễn, quy nạp hay loại suy để kết nối các 
thông tin một cách lôgíc và chính xác nhằm đi đến kết luận đúng và đề xuất giả thuyết.

Ví dụ:
- Hiện tượng: chủ trương xã hội hóa giáo dục làm sự cạnh tranh giữa các trường đại học công 
lập, dân lập, tư thục sẽ ngày càng quyết liệt trong việc thu hút sinh viên. Các trường đều đang 
đối mặt với sự khủng hoảng về tài chính, sự gia tăng chi phí, những chỉ trích của xã hội về 
chương trình học, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực lực đội ngũ giảng viên, 
các dịch vụ phục vụ trong trường v.v… mâu thuẫn với việc phải nâng cao chất lượng đào tạo, 
đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Ý tưởng: nếu sinh viên hài lòng sẽ góp phần nâng cao uy tín của trường đại học trong cộng 
đồng, nâng cao khả năng thu hút sinh viên giỏi và cải thiện mặt bằng chung của đầu vào tuyển 
sinh, đầu vào được nâng cao sẽ góp phần tạo nên chất lượng đầu ra của nhà trường. 
- Câu hỏi đặt ra: những yếu tố quan trọng nào sẽ tác động đến sự hài lòng của sinh viên và mức 
độ tác động của chúng như thế nào? 
- Phát hiện: có hai yếu tố quan trọng tác động đến sự hài lòng của sinh viên là: giá trị dịch vụ 
đào tạo và chất lượng dịch vụ đào tạo.
- Vấn đề nghiên cứu: nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên, đo lường 
ảnh hưởng của giá trị dịch vụ đào tạo và chất lượng dịch vụ đào tạo đến mức độ hài lòng của 
sinh viên.
- Đặt tên đề tài: “Giá trị dịch vụ và chất lượng dịch vụ trong giáo dục đại học nhìn từ góc độ 
sinh viên”.
- Đặt giả thuyết:
+ Có mối quan hệ thuận chiều giữa giá trị dịch vụ và sự hài lòng của sinh viên.
+ Có mối quan hệ thuận chiều giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của sinh viên. 

5.2. Các phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề

5.2.1. Phương pháp suy luận để giải quyết vấn đề
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Suy luận là hình thức tư duy từ một hay một số phán đoán đã biết (tiền đề) đưa ra một phán 
đoán mới (giả thuyết khoa học). Các phương pháp suy luận chủ yếu hiện đang được áp dụng để
tiếp cận giải quyết vấn đề là suy luận kiểu diễn dịch, suy luận kiểu quy nạp, suy luận kiểu loại 
suy (tham khảo bổ sung mục 3.2.4).

 Suy luận kiểu diễn dịch 

Suy luận kiểu diễn dịch là cách suy luận đi từ cái quy luật, cái có tính khái quát chung để đi đến 
những cái cụ thể, những trường hợp cụ thể. Suy luận kiểu diễn dịch còn được gọi là cách suy 
luận đi từ cái chung đến cái riêng. 
Ví dụ: quan sát các cuộc xung đột có tính chất sắc tộc và tôn giáo có thể đi đến suy luận về ảnh 
hưởng của chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo của từng nước, từ đó đặt ra các giả thuyết 
và tiếp cận giải quyết vấn đề xung đột sắc tộc, tôn giáo; hoặc quan sát sự phát triển của các 
công ty cổ phần sẽ thấy sự phân định rõ rệt giữa quyền sở hữu và quyền quản lý làm phát sinh 
vấn đề chi phí đại diện trong quá trình thực hiện mục tiêu tối đa hóa tài sản cho các cổ đông, từ 
đó đặt ra các giả thuyết và tiếp cận giải quyết vấn đề kiểm soát chi phí đại diện, nghiên cứu 
những mô hình định lượng chi phí đại diện….

 Suy luận kiểu quy nạp

Suy luận kiểu quy nạp là cách suy luận đi từ nhiều kết quả quan sát, từ nhiều cái riêng lẻ để đi 
đến cái khái quát, các quy luật, cái có tính chất chung.Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, từ
nhiều kinh nghiệm đúc rút được từ thực tiễn đời sống xã hội hay từ nhiều thí nghiệm riêng lẻ
tích lũy, được khái quát và quy luật hoá để có tri thức khoa học.
Trong triết học gọi đó là hình thức suy luận đi từ cái riêng đến cái chung. Cách suy luận này 
hay được áp dụng trong các nghiên cứu của xã hội học, kinh tế học. 

Ví dụ muốn nghiên cứu về chất lượng đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học ở Việt Nam thì 
phải nhận diện nội dung chương trình đào tạo, thực trạng giảng dạy và học tập của từng trường 
đại học có đào tạo chuyên ngành này, so sánh với các trường đại học trong khu vực và quốc tế, 
từ đó đưa ra các nhận xét, kết luận; Nghiên cứu về thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 
thì phải nhận diện  những nhân tố tác động đến khả năng thâm nhập thị trường và khả năng duy 
trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao trên từng thị trường cụ thể  như Nhật, Mỹ, Trung Quốc và 
Hồng Công, EU, thực trạng xuất khẩu thủy sản  về tốc độ phát triển, cơ cấu ngành hàng, 
phương thức xuất khẩu. Trên cơ sở này đưa ra các nhận xét, đánh giá khả năng cạnh tranh sản 
phẩm và các đối thủ cạnh tranh….

 Suy luận kiểu loại suy

Suy luận kiểu loại suy là cách suy luận đi từ một cái này để suy ngay ra một cái khác. Trong 
triết học gọi là hình thức suy luận đi từ cái riêng đến cái riêng. Trong nghiên cứu khoa học, từ
một kết quả nghiên cứu này có thể suy ra một kết quả khác. Ví dụ từ việc thử thành công một 
thiết bị có thể suy ra ngay rằng có thể sử dụng thiết bị đó vào thực tiễn sau khi đã hoàn thiện 
những điều cần bổ sung. Hoặc từ việc thử nghiệm thành công một thứ thuốc nào đó trên chuột
đi đến kết luận có thể thử trên người. Cách suy luận này rất hay dùng trong nghiên cứu khoa 
học về lĩnh vực tự nhiên và kỹ thuật công nghệ.
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5.2.2. Phương pháp tiếp cận thông tin để giải quyết vấn đề

Các phương pháp tiếp cận thông tin để giải quyết vấn đề về bản chất là cách thức xem xét, nhìn 
nhận một cách khái quát trước khi bắt tay thực sự vào lấy thông tin. Vì vậy, các phương pháp 
tiếp cận thông tin quyết định ở cấp vĩ mô độ chính xác của thông tin. 

Trong các phương pháp tiếp cận thông tin, mỗi phương pháp đều có một vai trò nhất định. Có 
phương pháp tác động rộng lớn tới mọi hoạt động thu thập thông tin như phương pháp duy vật -
biện chứng, phương pháp lịch sử - lôgíc hay phương pháp hệ thống - cấu trúc. Có phương pháp 
mang tính chỉ đạo hoạt động theo một hướng nhất định như phương pháp tiếp cận phân tích -
tổng hợp, phương pháp tiếp cận định tính - định lượng hay tiếp cận cá biệt - so sánh. 

5.2.2.1. Phương pháp tiếp cận thông tin theo quan điểm duy vật - biện 
chứng

Phương pháp tiếp cận duy vật - biện chứng là cách nhìn nhận xem xét thông tin theo quan điểm 
duy vật - biện chứng, quan điểm “động”. Theo quan điểm này, thế giới vật chất tồn tại khách 
quan với ý thức của con người và không ngừng vận động, chuyển hoá. Trong quá trình vận 
động đó, các mâu thuẫn nảy sinh và việc giải quyết các mâu thuẫn sẽ tạo ra cái mới, làm cho sự
vật thay đổi, phát triển không ngừng. Mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn trong thế giới tự nhiên 
và xã hội là động lực của sự phát triển.

Trong hoạt động thu thập và xử lý thông tin phải luôn nhìn sự vật, hiện tượng với con mắt động, 
phải thấy rằng sự vật, hiện tượng biến đổi không ngừng, hôm nay thế này, ngày mai có thể
khác. Mặt khác, để sử dụng thông tin vào một mục đích nhất định, thông tin lại phải ổn định 
trong một phạm vi cho phép và cần thiết. Như vậy tính ổn định của thông tin là tạm thời, sự vận 
động và thay đổi của thông tin là cơ bản, là bản chất. Vì vậy, tùy theo tình hình thực tế mà lấy 
thông tin và sử dụng thông tin cho đúng và hợp lý. Thông tin dễ dàng bị lạc hậu, lỗi thời. Theo 
thời gian, các thông tin đã có sẽ bị biến đổi về bản chất, đặc biệt đối với các thông tin không 
mang tính bản chất của sự vật, hiện tượng. Nói một cách khác, thông tin luôn phải được xem 
xét, cập nhật để không bị lạc hậu.

5.2.2.2. Phương pháp tiếp cận thông tin theo quan điểm hệ thống - cấu 
trúc

Hệ thống là một tập hợp các phần tử có tính độc lập tương đối nhưng có tác động qua lại với 
nhau để thực hiện một mục tiêu xác định. Một hệ thống bao giờ cũng có một giới hạn nhất định. 
Bên ngoài giới hạn là môi trường của hệ thống. Hệ thống quan hệ với môi trường thông qua các 
đại lượng đầu vào và đầu ra của hệ thống. 

Cấu trúc là kết cấu, là sự sắp xếp bên trong của hệ thống với các mối quan hệ tác động qua lại 
cụ thể giữa các thành phần của hệ thống để đi đến một kết quả, một mục tiêu xác định của hệ
thống.

Hệ thống - cấu trúc là tập hợp các thành phần độc lập tương đối với sự ràng buộc lẫn nhau và 
các quy luật tác động qua lại giữa các thành phần của hệ thống và mục tiêu của nó.

Một hệ thống - cấu trúc có đặc trưng sau:
- Một hệ thống luôn luôn có thể chia thành các hệ thống con (các phân hệ), các hệ thống con có 
tính độc lập tương đối, nghĩa là mỗi phân hệ được đặc trưng bởi một mục tiêu bộ phận nhưng 
tương tác để thực hiện mục tiêu tổng thể.
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- Một hệ thống luôn phải là điều khiển được, không chuyển động hỗn loạn.
- Hệ thống luôn có tính trồi. Tính trồi là tính chất mà chỉ hệ thống mới có, mỗi thành phần của 
hệ thống, mỗi phân hệ không có được tính chất đó. 
- Hành vi của hệ thống mang bản chất đa phương án. Chính nhờ khả năng điều khiển được mà 
hành vi của một hệ thống có thể thể hiện theo nhiều phương án khác nhau.
- Động thái của hệ thống là đa mục tiêu. Từ nhiều phương án có thể dẫn tới đa mục tiêu. Đối 
với một hệ thống, sự kết hợp giữa tính điều khiển được với tính đa phương án và đa mục tiêu 
luôn có thể tìm được phương án tối ưu để đạt được mục tiêu đề ra.

Tiếp cận thông tin để giải quyết vấn đề theo quan điểm hệ thống - cấu trúc sẽ giúp con người 
nhìn nhận sự vật, hiện tượng dưới nhiều góc độ, khía cạnh, một cách toàn diện, mọi mặt trong 
mỗi tác động qua lại giữa các mặt đó, tránh được cách nhìn phiến diện, một chiều, tìm ra tính 
trồi của hệ thống, lường hết những ảnh hưởng lẫn nhau giữa các thành phần của hệ thống và 
những ảnh hưởng tới hoạt động của cả hệ thống nói chung khi tác động vào một phân hệ hay 
một khía cạnh nào đó của hệ thống.

Về mặt cấu trúc, hệ thống có nhiều dạng. Mỗi dạng có đặc thù riêng thể hiện các quy luật điều 
khiển và tác động tương hỗ riêng. Do đó khi sử dụng các hệ thống - cấu trúc khác nhau cũng 
cần hiểu và tuân thủ các tính chất khách quan của chúng.
Các dạng hệ thống - cấu trúc thông dụng là hệ thống phân cấp hình cây, hệ thống hình sao, hệ
thống dạng xa lộ. 

 Hệ thống phân cấp hình cây (hình 5.1a): 

Hệ thống phân cấp hình cây là dạng hệ thống điển hình trong hệ thống quản lý hành chính. 
Trong hệ thống này các thành phần cấu trúc của hệ thống được phân chia thành các cấp có thứ
bậc. Bậc trên là bậc chỉ huy, điều khiển bậc dưới, nhưng mỗi bậc có nhiệm vụ, chức trách,
quyền hạn rõ rệt và riêng biệt. Đó là hệ thống tập trung phân quyền.

Nguyên tắc điều khiển của hệ thống này là cấp trên chỉ điều khiển cấp dưới trực tiếp, cấp dưới 
chỉ chịu sự điều khiển của cấp trên trực tiếp. Hiện tượng vượt cấp trong hệ thống này là thể hiện 
sự rối loạn trong điều khiển. 
Ưu điểm lớn nhất của hệ thống này là phân quyền do đó không hoạt động quá nhiều trong mỗi 
cấp. 
Nhược điểm của loại hệ thống này là thiếu bình đẳng do phân cấp và phản ứng chậm, mọi điều 
khiển từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất đều phải qua các cấp trung gian, vì vậy chậm và rất có 
thể bị méo mó, sai lạc.

 Hệ thống hình sao (hình 5.l b): 

Hệ thống hình sao là dạng hệ thống hai cấp gồm một trung tâm và các thành phần là các vệ tinh 
xung quanh do trung tâm điều khiển. Mọi quan hệ qua lại giữa các thành phần đều phải qua 
trung tâm. Do đó, trung tâm là nơi bận rộn nhất. 
Ưu điểm của hệ thống này là hệ thống phản ứng tương đối nhanh vì chỉ có hai cấp. Với trình độ
phát triển của khoa học và công nghệ ngày nay, sự bận rộn của trung tâm có thể từng bước khắc 
phục nhờ áp dụng công nghệ thông tin trong khâu thu thập, xử lý và lưu giữ tin.

 Hệ thống dạng xa lộ (Bus) (hình 5.1c): 

Hệ thống dạng xa lộ là dạng hệ thống trong đó mọi thành phần của hệ thống được dựa vào nhật 
xa lộ thông tin gọi là Bus. Mọi thành phần quan hệ với nhau cũng như sử dụng Bus một cách 
hoàn toàn bình đẳng. Trong hệ thống không có thành phần điều khiển và thành phần bị điều 

192



83

khiển. Đó là một ưu điểm lớn của hệ thống dạng Bus. Tuy vậy, để đảm bảo được quyền bình 
đẳng này, mỗi thành phần đều phải tuân thủ một thủ tục điều khiển Bus chung. Thủ tục này vừa 
đảm bảo quyền bình đẳng đối với một thành phần, vừa chống được các va chạm có thể có khi 
các cặp thành phần tương tác, trao đổi với nhau.
Hệ thống dạng hình sao và hệ thống dạng Bus thường dùng trong các hệ thống thông tin liên 
lạc.

d) Sơ đồ điều khiển học của hệ thống

5.2.2.3. Phương pháp tiếp cận phân tích - tổng hợp

Khi tiếp cận sự vật, hiện tượng nhằm thu thập thông tin, có thể tiếp cận theo cách phân tích 
hoặc theo cách tổng hợp, tùy theo từng vấn đề và nội dung thông tin muốn thu thập.

 Phân tích là quá trình phân giải trong tư duy hoặc trên thực tế một toàn thể thành 
những bộ phận hợp thành để từ đó thu nhận những tri thức mới. 

Thao tác phân tích là thao tác tách một chỉnh thể thành các yếu tố, các thành phần để xác định 
vị trí và vai trò của từng yếu tố trong chỉnh thể đó. Hay nói cách khác, phân tích là phân chia sự 
vật thành những bộ phận có bản chất khác biệt nhau. Mục đích của phân tích là nhận thức các 
bộ phận với tính cách là những yếu tố của toàn thể phức tạp. Nếu không phân tích người nghiên 
cứu không thể biết sự vật cụ thể và các yếu tố của nó.

Tùy theo tính chất của đối tượng được nghiên cứu, phân tích mang những hình thức khác nhau. 
Phân tích mang tính nhiều mặt. Tính nhiều mặt của phân tích là điều kiện để nhận thức toàn 
diện đối tượng được nghiên cứu. Biểu hiện cụ thể của tính nhiều mặt là:
- Khi tách cái toàn thể thành những bộ phận hợp thành cho phép làm rõ cấu tạo, kết cấu của đối 
tượng được nghiên cứu.

Chủ thể 
điều 

khiển

Đầu vào Đầu ra

Điều khiển

Phản hồi

a) Hệ thống hình cây

A B C

FD

Bus

c) Hệ thống hình Bus

b) Hệ thống hình sao

Hình 5.1: Các dạng hệ thống quan trọng
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- Khi bóc tách một hiện tượng phức tạp thành những yếu tố đơn giản hơn cho phép phân biệt 
cái cơ bản với cái không cơ bản, qui cái phức tạp vào cái đơn giản.
- Phân tích một quá trình đang phát triển cho phép nêu bật lên các giai đoạn khác nhau và 
những khuynh hướng, mâu thuẫn của nó.

Vì sự phân tích đi từ phức tạp đến đơn giản, từ chỉnh thể đến các yếu tố, nên nó có công dụng 
giải thích. Việc phân loại các sự vật và hiện tượng là một trong những hình thức của phân tích. 
Trong quá trình phân tích, tư duy vận động từ cái phức tạp đến cái đơn giản, từ cái ngẫu nhiên 
sang cái tất yếu, từ tính đa dạng sang tính đồng nhất và tính thống nhất.

Tiếp cận phân tích giúp xác định đúng vị trí, vai trò, điểm mạnh, điểm yếu … của từng yếu tố 
trong chỉnh thể. Từ đó, muốn phát triển một đối tượng chỉ cần tác động vào những yếu tố, 
những khâu quyết định nhất, đồng thời muốn ngăn chặn sự bành trướng, lan rộng một đối tượng 
chỉ cần tác động kìm hãm yếu tố, nguyên nhân quyết định nhất của đối tượng đó. 
Như vậy, tiếp cận phân tích giúp người nghiên cứu có cái nhìn rõ ràng, thấu đáo hơn về toàn thể 
nhờ xem xét các mặt hoạt động, các khía cạnh khác nhau, các góc độ khác nhau của đối tượng 
nghiên cứu.

Tiếp cận phân tích thực chất là bài toán mổ xẻ vấn đề, đi từ cái chung, cái tổng quát đến cái chi 
tiết. Tiếp cận phân tích thường kết hợp với tiếp cận hệ thống. Nghĩa là xuất phát từ tính năng, 
cấu trúc hay nhiệm vụ, chức năng chung của cả hệ thống rồi phân tích làm rõ vai trò, vị trí từng 
thành phần của hệ thống, làm rõ tính chất của từng thành phần hay yêu cầu đối với chúng; làm 
rõ kết cấu, tính chất của hệ thống hay các quy luật tác động tương hỗ giữa các thành phần trong 
hệ thống. Như vậy, tiếp cận theo hướng phân tích dùng trong trường hợp muốn tìm hiểu sâu về
các chi tiết, các thành phần và các tính chất của các thành phần cũng như từng tính chất riêng lẻ
của hệ thống.

 Tổng hợp là quá trình hợp nhất trong toàn thể thống nhất các bộ phận, các đặc tính, các 
quan hệ mà sự phân tích đã tách ra. 

Nói một cách khác, tổng hợp là từ những bộ phận hợp nhất lại thành cái toàn thể.
Thao tác tổng hợp có đặc điểm: 
- Đi từ tính đồng nhất, cơ bản đến tính khác biệt, sự đa dạng.
- Kết hợp cái chung và cái riêng, tính thống nhất và tính đa dạng vào một toàn thể cụ thể sinh 
động.
- Tổng hợp phải dựa trên kết quả của phân tích để từ đó có thể nhìn bao quát được sự vật và 
hiện tượng trong chỉnh thể của nó.

Tổng hợp làm người nghiên cứu hiểu biết hoàn toàn về sự vật, đánh giá chính xác vị trí, vai trò 
của từng bộ phận trong tổng thể. Tổng hợp thể hiện tư duy sáng tạo của người nghiên cứu.  

Tiếp cận tổng hợp là phương pháp liên kết các yếu tố, các thành phần thành một chỉnh thể có 
tính chất lớn hơn tổng các tính chất của các yếu tố ban đầu. 
Tiếp cận tổng hợp khi kết hợp với tiếp cận hệ thống là phương pháp đi từ những cái riêng, 
những đặc tính riêng của các thành phần cấu thành hệ thống để tạo dựng nên hệ thống với các 
quy luật tương tác nào đó nhằm đạt được một hệ thống với những tính chất mong muốn. Kết 
quả của tiếp cận tổng hợp là tìm ra mối liên hệ tất yếu giữa các bộ phận đã được phân tích, từ
đó xác lập cái nhìn khái quát đối với sự vật, hiện tượng nghiên cứu.
Tiếp cận theo kiểu tổng hợp thường dùng trong trường hợp không thể có được thông tin mong 
muốn ngay mà phải qua các thông tin khác để rồi tổng hợp lại cho ta thông tin mới.
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Người nghiên cứu có thể thu thập thông tin từ cách tiếp cận phân tích trước hoặc ngược lại, tiếp 
cận theo cách tổng hợp trước nhưng cuối cùng vẫn phải xác lập một đánh giá tổng hợp đối với 
sự vật, hiện tượng nghiên cứu. 

5.2.2.4. Phương pháp tiếp cận định tính và định lượng

Thông tin thu thập luôn phải tồn tại dưới dạng định tính hoặc định lượng. Đối tượng nghiên 
cứu, đối tượng khảo sát phải được xem xét cả hai khía cạnh định tính và định lượng.

Tiếp cận thông tin định tính là cách tiếp cận đi vào bản chất của sự vật, hiện tượng. Cách tiếp 
cận này chú trọng đến các thông tin phản ánh bản chất định tính của sự vật, hiện tượng, chưa 
chú ý tới các thông tin phản ánh độ lớn, mức độ tác động ảnh hưởng của các sự vật hay hiện 
tượng đó. Tiếp cận định tính cần thiết cho những việc tương tự như hoạch định chiến lược, vạch 
phương hướng hành động. Thông tin định tính mang tính chỉ đạo hướng dẫn, rất quan trọng vì 
phương hướng sai, chỉ dẫn sai thì kéo theo mọi thứ đều sai.

Tiếp cận định lượng là cách tiếp cận làm rõ độ lớn, mức độ ảnh hưởng, tác động của các đại 
lượng. Do đó, định lượng bổ sung và làm rõ thêm vai trò của từng thông tin.

Khi tiếp cận thông tin có thể bắt đầu trước bằng định tính hoặc bằng định lượng đều được 
nhưng cuối cùng đều phải đi đến nhận thức được bản chất định tính của sự vật, hiện tượng. 
Trong trường hợp không thể tìm được các thông tin định lượng vì một lý do nào đó thì phải 
chấp nhận thông tin định tính là duy nhất.

5.2.2.5. Phương pháp tiếp cận lịch sử và logic

Phương pháp tiếp cận lịch sử - logic là cách nhìn nhận thông tin theo quan điểm lịch sử. Mỗi
một sự vật, hiện tượng đều có quá trình phát sinh, phát triển và vận động của nó. Người thu 
thập thông tin cần tìm hiểu, tham chiếu quá trình lịch sử của nguồn tin. Trên cơ sở này có thể
rút ra được quy luật mang tính lôgíc tất yếu của sự phát triển và vận động nói chung của sự vật, 
hiện tượng.

Mỗi sự kiện riêng biệt trong quá khứ là ngẫu nhiên nhưng chuỗi sự kiện trong quá khứ thì luôn 
bị điều khiển bởi một quy luật tất yếu. Vì vậy, tiếp cận lịch sử là xem xét sự vật qua những sự
kiện xuất hiện trong quá khứ, thu thập thông tin về các chuỗi sự kiện định tính và định lượng 
trong quá khứ, sắp xếp các sự kiện theo một trật tự nhất định để nhận biết logic tất yếu của quá 
trình phát triển.

Tiếp cận lịch sử - lôgíc đòi hỏi khi nhìn nhận, xem xét bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng phải 
gắn với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nó. Điều kiện và hoàn cảnh cụ thể là cái nền để xem 
xét đánh giá thông tin, đánh giá sự vật, hiện tượng. 

5.2.2.6. Phương pháp tiếp cận cá biệt và so sánh

Tiếp cận cá biệt là xem xét sự vật, hiện tượng trong tình trạng cô lập, không liên quan tới các sự
vật, hiện tượng khác. Cách tiếp cận đặc biệt này trái với quan điểm hệ thống nên luôn phải đi 
đôi với tiếp cận so sánh do tiếp cận so sánh cho phép quan sát sự vật, hiện tượng trong mối 
tương quan. 
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So sánh là so với một sự vật hay hiện tượng được coi là chuẩn mực để xác định các thông tin 
mà sự vật, hiện tượng mang lại. Áp dụng phương pháp này phải chọn các sự vật đối chứng, sự
vật được chọn được coi là chuẩn để so sánh, từ đó nhận thức cái cá biệt.

Ví dụ: nếu muốn nghiên cứu về chất lượng đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học ở Việt 
Nam, việc tiếp cận thông tin theo quan điểm hệ thống nghĩa là phải nghiên cứu lý luận và thực 
trạng đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học đặt trong bối cảnh không thể tách rời hệ thống 
đại học Việt Nam và môi trường kinh tế - xã hội của Việt Nam và môi trường quốc tế.
Tiếp cận phân tích và tổng hợp sẽ được sử dụng để lựa chọn nội dung lý luận, đánh giá thực
trạng và đề ra giải pháp; Tiếp cận định tính và định lượng sẽ được thực hiện khi thu thập thông 
tin về đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập chuyên ngành kế toán bậc đại học; Tiếp cận lịch 
sử và logic được sử dụng để đánh giá giảng viên và giáo trình; Tiếp cận cá biệt và so sánh được 
sử dụng để nhận diện chương trình đào tạo kế toán của từng trường đại học trong khu vực và 
quốc tế, so sánh với chương trình các trường đại học của Việt Nam, từ đó rút ra các nhận xét, 
đánh giá.

5.3. Cách thức chứng minh giả thuyết (Kiểm chứng giả thuyết)

Giả thuyết mới chỉ là một giả định, một phán đoán, mặc dù đó là một phán đoán được sinh ra từ
nhiều suy luận có tính lôgíc dựa trên các căn cứ là các thông tin có được. Muốn khẳng định giả
thuyết đưa ra đã là chính xác hay chưa đúng, cần phải tiến hành kiểm chứng. Kiểm chứng là 
xem xét một cách khoa học, toàn diện từ nội dung giả thuyết đến các căn cứ và cách thức chứng 
minh giả thuyết đó để khẳng định giả thuyết là đúng hay sai để rồi quyết định không bác bỏ hay 
bác bỏ giả thuyết. 

Như vậy, nội dung của kiểm chứng giả thuyết là chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết. Chứng 
minh thực chất là một hình thức suy luận dựa vào những phán đoán mà tính chân xác đã được 
công nhận (luận cứ) để khẳng định tính chân xác của một phán đoán đang cần phải chứng minh. 
Bác bỏ là một hình thức chứng minh nhằm khẳng định tính phi chân xác của một phán đoán.  

Để chứng minh một giả thuyết là đúng hay sai, có thể có những cách chứng minh khác nhau: 
Chứng minh trực tiếp hay chứng minh gián tiếp.

a. Chứng minh trực tiếp

Chứng minh trực tiếp là chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết bằng cách sử dụng các luận 
cứ đúng đắn, chính xác và sử dụng đúng các phép chứng minh. Như vậy tính chân xác của giả
thuyết được rút ra từ tính chân thực, chính xác của các luận đề, luận cứ và các luận chứng dùng 
chứng minh giả thuyết đó:
Giả thuyết đúng - Vấn đề khoa học đúng - Các căn cứ đúng - Cách chứng minh đúng.
Một giả thuyết đúng sẽ được chấp nhận.
Cũng từ đó, có thể thấy ngay rằng, một giả thuyết sẽ là sai nếu ít nhất một trong ba yếu tố: vấn 
đề khoa học đặt ra, các luận cứ dùng để chứng minh vấn đề khoa học đó hoặc cách chứng minh 
là sai. 
Giả thuyết sai - Vấn đề khoa học sai - Các căn cứ chứng minh sai - Cách chứng minh sai.
Một giả thuyết sai sẽ bị bác bỏ.

 Vấn đề khoa học là đúng nếu vấn đề đó là rõ ràng và phải nhất quán. Tính rõ ràng của vấn 
đề thể hiện ở chỗ ai cũng có thể hiểu vấn đề đó theo cùng một nghĩa. Tính nhất quán của vấn đề
thể hiện trong suốt quá trình chứng minh, vấn đề khoa học này luôn phải được giữ vững, không 
được thay đổi.
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 Các căn cứ dùng chứng minh một luận đề là đúng nếu đó là các căn cứ chân  thực và chính 
xác, có liên quan trực tiếp đến vấn đề khoa học cần chứng minh. Tính chân thực, tính chính xác 
của luận cứ nghĩa là phải bảo đảm độ tin cậy cao và được công nhận. Sự công nhận có thể thực 
hiện thông qua chứng minh bằng lý thuyết hay chứng minh bằng thực nghiệm và có liên hệ trực 
tiếp đến vấn đề khoa học đặt ra, nội dung của các căn cứ này phải gắn với vấn đề cần chứng 
minh.

 Cách chứng minh là đúng nếu phương pháp dùng để chứng minh vấn đề khoa học đặt ra:
+ Không vi phạm quy tắc về suy luận và phải đơn trị, duy nhất. 
Đơn trị và duy nhất nghĩa là không thể một phép chứng minh với các điều kiện như nhau lại 
cho nhiều kết quả khác nhau. Đơn trị trước hết là đơn trị về nội dung và mục tiêu. 
Ví dụ, trong đơn giản một hàm lôgíc, tính đơn trị và duy nhất được thể hiện trước hết về nội 
dung và mục tiêu là mạch đơn giản nhất. Nhưng từ mục tiêu đó vẫn có thể có nhiều dạng tối 
thiểu của hàm đảm bảo mạch thực hiện hàm là tối thiểu nhất (như nhau). Từ đó bất kỳ phương 
pháp đơn giản hàm nào đều phải đảm bảo tính đơn trị, duy nhất đó của nội dung và mục tiêu 
đơn giản.
+ Không vi phạm quy tắc về lập luận: không dùng lập luận luẩn quẩn hay dùng những khái 
niệm đang cần định nghĩa để định nghĩa cho chính khái niệm đó. 
Lập luận phải có căn cứ, chính xác, khách quan, cụ thể; có tính thuyết phục.

b. Chứng minh gián tiếp

Chứng minh gián tiếp là phép chứng minh trong đó tính chân thực và chính xác của giả thuyết 
được khẳng định bằng tính phi chân thực và chính xác của phản giả thuyết.
Chứng minh gián tiếp có hai loại: chứng minh phản chứng và chứng minh phân liệt.

 Chứng minh phản chứng là chứng minh trong đó tính chân thực và chính xác (tính chân xác 
của giả thuyết) được chứng minh bằng tính phi chân thực và chính xác của phản giả thuyết. 
Ví dụ, khi chưa chứng minh được có sự sống ngoài trái đất thì lại chứng minh rằng thật vô lý 
khi nói chỉ duy nhất ở trái đất là có sự sống, hoặc khi muốn chứng minh rằng đại lượng A bằng 
đại lượng B (tức A = B) thì lại chứng minh rằng nếu A khác B sẽ dẫn đến một điều phi lý mà ai 
cũng phải công nhận.

 Chứng minh phân liệt là cách chứng minh bằng cách loại bỏ một số căn cứ này để khẳng 
định các căn cứ khác.
Ví dụ, để chứng minh vai trò của khoa học & công nghệ đối với sự phát triển của nền kinh tế
quốc dân người ta chứng minh rằng ở một số nước không có nhiều tài nguyên mà vẫn phát triển 
để khẳng định không phải cứ có tài nguyên mới phát triển kinh tế được và dẫn chứng cụ thể
bằng một số nước phát triển mà GDP của họ phụ thuộc tới 60 - 70% vào yếu tố khoa học & 
công nghệ. Từ đó khẳng định vai trò của khoa học & công nghệ đối với nền kinh tế quốc dân.

5.4. Kỹ năng lọc thông tin cốt lõi khi đọc các tài liệu tham khảo

Hầu hết tri thức của nhân loại đều được ghi lại và lưu giữ dưới dạng văn bản/tài liệu bằng các 
ngôn ngữ khác nhau của các dân tộc trên thế giới. Người nghiên cứu phải đọc tham khảo các tài 
liệu để biết cái gì nhân loại đã làm và cái gì còn cần khám phá. 

Muốn tìm ra thông tin mình cần trong một đại dương tri thức và thông tin, muốn lấy ra thông 
tin cần thiết trong rừng tài liệu tham khảo cần phải biết chọn tài liệu cần đọc, biết cách đọc,
cách lọc tin. Muốn lọc được các thông tin cần thiết phải hiểu biết thấu đáo về vấn đề nghiên 
cứu. Sự hiểu biết thấu đáo một vấn đề được chia thành 3 giai đoạn: 
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 Nhận biết vấn đề: 
Đây là giai đoạn thu nhận thông tin, có thể nhắc lại thông tin đó bằng cách ghi nhớ một cách cơ 
học. Ví dụ nhớ năm tháng, nhớ sự kiện, nhớ tên…. Kết quả của giai đoạn này là “bề nổi” của
kiến thức, ta đã thu thập được hàng loạt các dữ liệu liên quan đến vấn đề. 

 Hiểu rõ vấn đề: 
Hiểu rõ vấn đề thể hiện qua việc đã chuyển những thông tin thu nhận được thành thông tin có ý 
nghĩa của riêng mình. Muốn hiểu rõ vấn đề bắt buộc phải xử lý thông tin, hiểu rõ ý nghĩa, thực 
chất của nó, chọn lọc được những dữ liệu thích hợp từ các dữ liệu liên quan đến vấn đề, lấy ra 
được những thông tin quan trọng nhất, tổng hợp những thông tin đó, tạo ra ý nghĩa thông tin 
của riêng mình. Kết quả của giai đoạn này là “bề sâu” của kiến thức.

 Truyền đạt lại thông tin: 
Truyền đạt lại thông tin nghĩa là phải viết ra để giải thích cho người khác hiểu về vấn đề với 
ngôn ngữ của mình. Nếu thành công trong giai đoạn này tức là đã “sở hữu” được thông tin đó. 
Tức là người viết đã thực sự hiểu rõ về vấn đề đó. Trong óc của người viết thông tin này đã 
được chuyển vào bộ nhớ ngữ nghĩa học (Semantic) là bộ nhớ có khả năng tồn tại lâu dài, không 
thể quên được. 

Những người viết nhiều sẽ tăng cường khả năng tích lũy lượng kiến thức sâu do các thông tin 
sau khi lọc đều được chuyển hóa thành kiến thức của riêng họ và truyền đạt lại một cách dễ 
hiểu cho người khác đọc và hiểu về vấn đề họ nghiên cứu.

* Cách lọc thông tin cốt lõi trong tài liệu tham khảo:

Muốn lọc thông tin cốt lõi trong một tài liệu phải qua nhiều giai đoạn:

 Giai đoạn 1: Xác định lượng thông tin 

Xác định lượng thông tin là giai đoạn rất quan trọng của việc xử lý thông tin. Muốn xác định 
lượng thông tin chứa trong một tài liệu phải đọc trực tiếp tài liệu đó. Mục tiêu của việc đọc là 
để xác định nội dung của tài liệu theo trình tự từ khái quát đến chi tiết, từ nông đến sâu, từ thấp 
đến cao, chung đến riêng. 

Để xác định lượng thông tin đầy đủ, chính xác cần phải tuân theo ba bước đọc sau:

1. Đọc lướt: 

Mục đích của đọc lướt là làm quen với nội dung tài liệu, hiểu khái quát chủ đề của tài liệu và 
những vấn đề phục vụ cho chủ đề đó, nắm được tổng thể cấu trúc tài liệu. Đọc lướt có thể bằng 
cách đọc nhan đề tài liệu, phụ đề, mục lục để nắm tiêu đề của các chương, phần, phân biệt các 
tiêu đề chính và tiêu đề phụ, đọc lời nói đầu, lời giới thiệu, kết luận, tóm tắt của chính tác giả, 
tóm tắt các chương (nếu có), xem qua các hình minh họa (nếu có), sau đó lướt nhanh qua các 
trang, chú ý những từ in đậm, in nghiêng.
Kết quả của bước đọc lướt là người xử lý thông tin nắm bắt được khái quát cấu trúc nội dung tài 
liệu. 

2. Đọc hiểu: 

Mục đích của đọc hiểu nhằm phân tích nội dung của tài liệu, xác định lượng thông tin chứa 
trong nó, tìm ý nghĩa chính của thông tin. 
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Kết quả của đọc hiểu là người xử lý thông tin hiểu được những vấn đề của chủ đề tài liệu được 
trình bày như thế nào và căn cứ vào những thông tin triển khai vấn đề đó để đánh giá được 
những thông tin nào là trọng tâm, những thông tin nào không phải là trọng tâm.
Kết thúc bước đọc hiểu người xử lý thông tin đã đánh dấu được các vấn đề chính mà nội dung 
tài liệu đề cập đến và những thông tin chính để triển khai vấn đề đó, đánh dấu được các thông
tin cần trích dẫn, những ý quan trọng nhất.

3. Đọc để viết: 
Mục đích của đọc để viết là lọc ra những thông tin cần thiết trong số những thông tin đã được
đánh dấu ở bước đọc hiểu. Cơ sở để chọn lọc những thông tin này là nhận thức của người xử lý
thông tin qua hai lần đọc trước. Cân nhắc để quyết định chọn hay bỏ một thông tin nào đó căn 
cứ vào giá trị, ý nghĩa của thông tin đó đối với chủ đề mà mình viết. Sau đó viết ra những ý 
chính.

 Giai đoạn 2: Phân tích thông tin

Việc phân tích thông tin được thực hiện trong quá trình đọc (đọc hiểu và đọc để viết). Mục tiêu 
của việc phân tích thông tin là xác định lượng thông tin triển khai chủ đề và những vấn đề mà 
tài liệu đề cập đến. 

Các phương pháp thường được sử dụng để phân tích thông tin trong tài liệu là:

- Phương pháp phân tích theo cấu trúc hình thức của bản văn: 

Phân tích theo cấu trúc hình thức của bản văn là phương pháp phân tích theo thứ tự sắp xếp các 
thành phần của bản văn tài liệu như đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận vấn đề. 
Ở phần đặt vấn đề, người xử lý thông tin có thể xác định những thông tin về chủ đề tài liệu. 
Ở phần giải quyết vấn đề, người xử lý thông tin có thể xác định những thông tin phục vụ cho 
việc triển khai chủ đề, là những thông tin quan trọng nhất của nội dung tài liệu.
Ở phần kết luận, người xử lý thông tin có thể xác định những thông tin tổng hợp về các vấn đề 
đã được giải quyết và hướng phát triển của chúng.

- Phương pháp phân tích theo cấu trúc lôgíc của bản văn:

Phân tích theo cấu trúc lôgíc của bản văn là phương pháp phân tích theo sự phát triển lôgíc của 
cách giải quyết vấn đề được tài liệu đề cập đến. Phương pháp này áp dụng cho các loại tài liệu 
mà nội dung bản văn không phân định rõ ràng ba thành phần: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết 
luận vấn đề. Nội dung vấn đề trong tài liệu được triển khai theo các quan hệ lôgíc: trên - dưới, 
khái quát - cụ thể. 
Theo phương pháp này, người xử lý sau khi đã xác định được chủ đề tài liệu ở bước đọc đầu 
tiên, sẽ xác định các vấn đề triển khai chủ đề và tiếp theo là những thông tin cơ bản triển khai 
các vấn đề đó ở hai lần đọc sau đó.
Cần lưu ý tên các đề mục, các câu, đoạn có các dấu hiệu như in nghiêng, in đậm, gạch dưới khi 
xác định các thông tin cơ bản.

 Giai đoạn 3: Chọn lọc, tổng hợp thông tin

* Chọn lọc thông tin:

Sau khi hoàn thành qui trình đọc và phân tích nội dung, người xử lý thông tin rà soát lại những 
thông tin đã được đánh dấu, loại bỏ những thông tin trùng lặp hoặc thông tin thừa. Các thông tin 
được lựa chọn phải đạt 2 tiêu chuẩn: đầy đủ (tiêu chuẩn định lượng) và chính xác (tiêu chuẩn 
định tính).
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Tiêu chuẩn định lượng thông tin đòi hỏi những thông tin cơ bản được chọn ra phải phản ánh 
đầy đủ nội dung tài liệu.
Tiêu chuẩn định tính thông tin đòi hỏi bảo đảm sự chính xác của những thông tin được rút ra từ 
tài liệu, sử dụng chính xác các khái niệm, thuật ngữ.

* Tổng hợp thông tin:

- Trích đoạn thông tin: chuyển nguyên vẹn câu hoặc đoạn văn có chứa những thông tin được 
chọn của nội dung tài liệu gốc sang nội dung bài viết.
- Chỉnh (sửa) những câu hoặc đoạn văn có chứa những thông tin được chọn bằng cách biến đổi 
câu có nhiều mệnh đề thành câu có một mệnh đề hoặc kết hợp các câu văn thành một câu nhưng 
vẫn bảo đảm giữ nguyên giá trị thông tin của chúng.
- Diễn giải thông tin bằng kiến thức từ vựng và kiến thức văn bản của mình.
- Hệ thống hóa, sắp xếp các thông tin đã chọn, hoàn chỉnh nội dung của bài viết. 
- Hoàn chỉnh hình thức của bài viết: văn phong trình bày mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu. Bảo đảm 
qui tắc viết tắt: đối với những từ hoặc cụm từ được lặp đi lặp lại nhiều lần, lần viết tắt đầu tiên 
được để trong ngoặc đơn ngay sau lần viết đầy đủ của từ hoặc cụm từ đó, sau đó có thể sử dụng 
cách viết tắt trong chính văn. 

Chất lượng của việc lọc thông tin cốt lõi trong tài liệu tùy thuộc vào các bước đọc tài liệu và 
trình độ của người xử lý thông tin. Người xử lý thông tin phải có trình độ kiến thức nhất định về 
chuyên môn, về ngôn ngữ. 
Các kiến thức chuyên môn giúp xác định được chủ đề chính, phân tích và chọn lọc những thông 
tin quan trọng phục vụ cho chủ đề đó. 
Kiến thức về ngôn ngữ giúp cho việc phân tích kết cấu ngữ nghĩa của chính văn để chọn lọc ra 
những thông tin cần thiết và kỹ thuật sắp xếp câu chữ để tạo thành sản phẩm được trình bày một 
cách mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu. 

5.5. Kỹ năng phỏng vấn để thu thập thông tin

Phỏng vấn là một phương tiện rất có hiệu quả để thu thập thông tin nhằm giải quyết một vấn đề 
nhất định. Đây là cuộc nói chuyện được cấu trúc đặc biệt, có mục đích đã được xác định trước 
một cách rõ ràng.

Phỏng vấn có thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp.
Phỏng vấn trực tiếp là một cuộc gặp gỡ trực diện được sắp xếp trước giữa hai người: người 
phỏng vấn là người đặt câu hỏi nhằm mục đích thu thập thông tin hoặc những câu trích dẫn 
phục vụ cho bài viết của mình; người được phỏng vấn là người trả lời.
Phỏng vấn trực tiếp có thể được ghi âm hoặc không ghi âm.  
Phỏng vấn gián tiếp có thể thực hiện qua các phương tiện kỹ thuật như điện thọai, E.mail, chat 
qua mạng Internet, qua bảng câu hỏi…. 

Phỏng vấn là một nghệ thuật. Người phỏng vấn phải có kiến thức chung rộng, năng lực quan sát 
sắc bén, tư duy phải nhanh nhạy, linh hoạt, có óc phân tích, có khả năng giấu cảm xúc cá nhân. 

Muốn phỏng vấn thành công phải có kỹ năng phỏng vấn.
Trước tiên người phỏng vấn cần trả lời 6 câu hỏi để biết rõ những điều mình muốn:
- Phỏng vấn ai?
- Phỏng vấn cái gì? (chủ đề của phỏng vấn)
- Phỏng vấn khi nào?
- Phỏng vấn ở đâu?
- Tại sao cần phỏng vấn?

200



91

- Phỏng vấn như thế nào? (Cách tiếp cận người phỏng vấn).

Việc trả lời các câu hỏi này thể hiện trong việc lên được kế hoạch chi tiết cho cuộc phỏng vấn.
Nên tìm hiểu trước về đối tượng được phỏng vấn trước khi gặp, khi thỏa thuận cuộc hẹn cần 
cẩn thận kiểm tra ngày, tháng, thứ mấy trong tuần. Địa điểm, thời gian cụ thể nên để cho đối 
tượng được phỏng vấn ấn định.

Trước khi đi phỏng vấn cần kiểm tra: sổ ghi chép (kích thước nhỏ), bút, máy ghi âm (băng, 
pin), điện thoại di động, tiền lẻ để trả tiền khi cần thiết, địa chỉ, số điện thoại của đối tượng 
được phỏng vấn, …. Đến đúng giờ hoặc sớm hơn một chút, cần phòng hờ những ách tắc trong 
giao thông có thể cản trở giờ hẹn phỏng vấn. 
Lúc gặp gỡ đối tượng được phỏng vấn cần nhìn thẳng và mỉm cười một cách tự nhiên (không 
được bộc lộ sự hồi hộp hoặc lo lắng), bắt tay nếu người được phỏng vấn tiến tới, chìa tay ra, 
không ngồi trước khi được mời ngồi, nói lời cảm ơn vì đã được tiếp đón, trao danh thiếp.

Trong quá trình phỏng vấn cần:
- Nói rõ mục đích của cuộc phỏng vấn. 
- Hỏi những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, theo một trật tự hợp lý (các câu hỏi phải được 
chuẩn bị kỹ trước).
- Đặt ra một số câu hỏi khó trả lời là những câu hỏi hay buộc phải suy tư, động não để tìm ra 
câu trả lời.
- Đưa ra những thông tin cần xác nhận hoặc phủ nhận.
- Lắng nghe các câu trả lời, ghi chép và quan sát bằng mắt để tránh hiểu nhầm, cố gắng đặt 
mình vào vị trí của người được phỏng vấn và hình dung tác động của các câu hỏi do mình đưa 
ra, khuyến khích người được phỏng vấn nói thêm.
- Ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng được phỏng vấn.
- Tạo không khí thoải mái, không tranh luận, không đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá của mình,
giọng nói mềm mỏng, thân thiện. Khi cần thiết có thể dí dỏm, hài hước.
- Thời gian phỏng vấn thường là 15-20 phút, tối đa là 40 phút. Biết kết thúc đúng lúc là hết sức 
cần thiết. Khi kết thúc phỏng vấn cần bày tỏ sự cảm ơn, đề nghị hợp tác trong tương lai sẽ tạo 
nên ấn tượng tốt đẹp.

Điều cốt lõi để phỏng vấn thành công là chuẩn bị kỹ càng, xác định chính xác mình cần những 
thông tin gì, lắng nghe chăm chú, kiểm soát được cuộc phỏng vấn, biên tập chính xác.
Trong kỹ thuật phỏng vấn, kỹ năng lắng nghe và khuyến khích đối tượng được phỏng vấn nói 
cần phải đặc biệt lưu ý. Sự lắng nghe đòi hỏi phải tập trung và làm căng thẳng thần kinh, lắng 
nghe đòi hỏi sự thấu cảm, sự hiểu biết, sự kiên nhẫn. Lắng nghe một cách chăm chú sẽ làm 
người phỏng vấn hiểu rõ vấn đề hơn, lấy được các thông tin mình mong muốn và chính sự lắng 
nghe đó khuyến khích người nói. Biểu hiện của lắng nghe là: thỉnh thoảng gật đầu, nghiêng đầu, 
hơi nhổm người về phía trước, mỉm cười, giữ im lặng, tóm tắt lại khi người được phỏng vấn nói 
dài (để chứng tỏ là mình lắng nghe và hiểu đúng) và tiếp tục nghe….

 Kỹ năng đặt câu hỏi trong phỏng vấn:

Các loại câu hỏi dùng trong phỏng vấn nhằm thu thập thông tin cần ngắn gọn, đơn giản, rõ 
ràng, chính xác. Các loại câu hỏi bao gồm: câu hỏi đóng, câu hỏi mở, câu hỏi định hướng.

- Câu hỏi đóng là loại câu hỏi có thể trả lời đúng hoặc không, câu hỏi giả định, thường được sử 
dụng để lấy số liệu thống kê, các tên gọi, chức danh, địa điểm. Loại câu hỏi này dễ gây chán 
cho người được phỏng vấn vì họ bị rơi vào thế phải trả lời chứ không phải là trò chuyện.
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- Câu hỏi mở là loại câu hỏi đòi hỏi câu trả lời dài, cặn kẽ, đầy đủ. Thường bắt đầu bằng “Tại 
sao…”, “ Cái gì là nguyên nhân …”, “ Điều gì quan trọng..”, “ như thế nào…”…. Loại câu hỏi 
này thường thu hút sự chú ý của người được phỏng vấn, khuyến khích họ nói một cách thoải 
mái vì được thể hiện quan điểm của mình. Câu hỏi mở có nhiều dạng: 
+ Câu hỏi mở dạng “nhắc lại” câu trả lời của người được phỏng vấn. Loại câu hỏi này được sử 
dụng khi cảm thấy người được phỏng vấn có thể muốn nói thêm nhưng hỏi trực tiếp lại không 
được họ cung cấp thông tin.
+ Câu hỏi mở dạng “mở rộng” được sử dụng để khai thác thêm thông tin chi tiết, để người được 
phỏng vấn đưa ra các ví dụ cụ thể. Ví dụ câu hỏi mang tính giả thuyết “Anh sẽ làm gì, nếu…”, 
“chẳng hạn…”
+ Câu hỏi mở dạng “làm rõ” được sử dụng để kiểm tra thông tin.

- Câu hỏi định hướng là loại câu hỏi mang tính gợi ý hoặc cài bẫy nhằm thu thập thông tin phản 
hồi về một vấn đề đã biết.

Khi thực hiện phỏng vấn cần phải hiểu biết một số ngôn ngữ biểu cảm của cơ thể con người 
như diện mạo (phục trang, đồ dùng, kiểu tóc…thể hiện tính cách), sự chuyển động của mắt 
(kiểu nhìn: nhìn lên khi hồi tưởng hoặc hình dung, nhìn xuống khi đối thoại nội tâm…), gương 
mặt (thể hiện cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên…), cử chỉ tay, chân (thể hiện sự tự tin, sự chú ý, 
sự suy nghĩ, sự căng thẳng, sự chán ngán …), tư thế đầu (đầu nghiêng thể hiện sự chú ý, đầu cúi 
- sự không tán thành), v.v….

Phỏng vấn gián tiếp qua điện thoại, qua Internet không phải là phương pháp thu thập thông tin 
tốt nhưng dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian.  Khi thực hiện phương pháp này cần lưu ý kiểm tra 
xem lúc đó có phải là thời gian thuận tiện để phỏng vấn hay không và cần chuẩn bị rất kỹ các 
câu hỏi, phải khuyến khích đối tượng được phỏng vấn nói.

5.6. Kỹ năng quan sát để thu thập thông tin

Quan sát là quá trình tri giác trực tiếp của chủ thể trước khách thể để thu nhận những biểu hiện 
của khách thể nhằm mục đích xác định thực trạng vấn đề của khách thể. Quan sát khoa học có 
các đặc trưng là tính hệ thống, tính kế hoạch, tính mục đích, có cách thức nhất định để lấy tư 
liệu. Quan sát khoa học cung cấp các thông tin sinh động về hoạt động, hành vi của đối tượng 
nghiên cứu.

Khi quan sát để thu thập thông tin có thể quan sát theo cách cơ cấu hoá và không cơ cấu hoá.

Quan sát được cơ cấu hoá là kiểu quan sát mà người nghiên cứu đã lên kế hoạch, mục đích, 
mục tiêu rõ ràng. Các bước tiếp cận quan sát, thời gian, địa điểm, nhân sự cộng tác, cách thức 
tiếp cận… đã được lập kế hoạch hoàn chỉnh và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã vạch 
ra.

Quan sát phi cơ cấu hoá/quan sát tự do là kiểu quan sát mà người nghiên cứu không lên sẵn 
mục tiêu, hay chuẩn bị một chương trình chi tiết cụ thể mà chỉ tiếp cận khách thể để quan sát và
thu nhận những biểu hiện của khách thể.

Khi quan sát có thể áp dụng hai hình thức:

+ Quan sát có sự tham dự của chủ thể nghiên cứu. Đây là hình thức quan sát mà chủ thể 
nghiên cứu trực tiếp tham gia vào trong quá trình hoạt động của khách thể  trong một giai đoạn 
với những mức độ nhất định. Hình thức quan sát này giúp tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn nguyên 
nhân, động cơ, thực trạng của sự vật, hiện tượng. Trong trường hợp chủ thể nghiên cứu dấu 
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mục đích của mình (mục đích quan sát) thì gọi là quan sát tham dự bí mật. Hình thức quan sát 
này cho người nghiên cứu lấy được những số liệu thật nhất của khách thể biểu hiện. Nếu chủ 
thể nghiên cứu công khai với khách thể về mục đích tham dự của mình thì gọi là quan sát tham 
dự công khai. Trong quan sát tham dự công khai, thông thường khách thể không hoàn toàn bộc 
lộ những biểu hiện thật, vì vậy, người nghiên cứu có thể kết hợp với phương pháp phỏng vấn để 
xác định rõ hơn những biểu hiện của khách thể.

+ Quan sát không có sự tham dự của chủ thể: chủ thể nghiên cứu không tham gia vào trong 
quá trình của khách thể mà đứng bên ngoài quan sát và ghi lại tất cả hiện  tượng của khách thể.
Khi quan sát để thu thập thông tin phải ghi chép lại (ghi chép công khai, ghi chép hồi tưởng, ghi 
chép vắn tắt, ghi chép trên phiếu, ghi chép bằng phương tiện kỹ thuật...) và phải lặp đi lặp lại 
nhiều lần thông tin thu nhận được mới chính xác.

5.7. Kỹ năng xử lý thông tin

Toàn bộ quá trình nghiên cứu khoa học là quá trình thu thập và xử lý thông tin một cách liên 
tục. Thông tin là cốt lõi của nghiên cứu khoa học. Sau khi đã thu thập được các thông tin cần 
tiến hành xử lý thông tin để xây dựng các luận cứ, khái quát hóa, rút ra các quy luật, phục vụ
cho việc chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết khoa học nhằm giải quyết vấn đề. 

Thông tin ban đầu thường tồn tại dưới dạng thông tin định tính hay thông tin định lượng. Dù là 
thông tin định tính hay định lượng, ở dạng sơ khai khi mới được thu thập, các thông tin thường 
mang tính cục bộ tản mạn, từng mặt và thậm chí có thể có những sai sót. Do đó cần tiến hành 
chỉnh lý thông tin như đánh giá lại thông tin, lựa chọn thông tin cần thiết, sắp xếp thông tin theo 
những mục đích và mục tiêu, yêu cầu của nghiên cứu; xử lý chúng bằng cách phân tích, đánh 
giá, biến đổi chúng sang các dạng cần thiết và tìm cách vận dụng chúng vào công việc nghiên 
cứu một cách sáng tạo.

Xử lý thông tin là một bước quan trọng nhằm tìm ra các thông tin mới có giá trị hơn, thậm chí 
không có trong các thông tin sơ khai ban đầu. 

 Xử lý thông tin định tính

Khi xử lý thông tin định tính cần lưu ý là thông tin định tính không thể hiện giá trị cụ thể mà chỉ
thể hiện bản chất của sự vật, hiện tượng hoặc mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng, chiều 
hướng hay xu thế vận động, phát triển của chúng. Đây là loại thông tin mang tính khái quát và 
các quy luật về cấu trúc, hành vi hay tương tác giữa các sự vật, hiện tượng. Bản chất đó là có 
tồn tại hay không tồn tại; tăng hay giảm theo thời gian, hay ổn định theo một quy luật nào đó; 
lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu. 

Trong nghiên cứu kinh tế, thông tin định tính có thể là các loại hình doanh nghiệp, các thành 
phần kinh tế, chủng loại sản phẩm, năng lực cạnh tranh của sản phẩm…. Ví dụ nhận định “Nền 
kinh tế của Việt Nam phát triển khá nhanh trong mấy năm qua” - đây là thông tin định tính. 
Thông tin định tính bao giờ cũng cần thiết, nó tồn tại khách quan và lâu dài, việc vận dụng 
chúng vào nghiên cứu về cơ bản sẽ đảm bảo tính đúng đắn về định hướng. 

Đối với thông tin định tính nên dùng các phương pháp lập luận lôgíc như lập luận diễn dịch, lập 
luận quy nạp, lập luận loại suy. Dù dùng cách lập luận nào cũng đều phải liên kết các khái 
niệm, các sự kiện, dẫn dắt từ khái niệm này đến khái niệm khác, đưa ra các phán đoán về bản 
chất các sự kiện và thể hiện những liên hệ lôgic của các sự kiện, các phân hệ theo quan điểm hệ
thống và dần dần đi đến kết quả mong muốn. Mọi lập luận phải mang tính hợp lý, rõ ràng, phải 
tuân thủ các quy tắc của lập luận.
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Với một số thông tin định tính, công cụ toán học nói chung và toán lôgíc nói riêng cũng có thể
áp dụng trong lập luận. Bằng công cụ toán lôgíc có thể giải quyết một vấn đề một cách rõ ràng 
và có thể ghi nhận những quan hệ phụ thuộc của các đại lượng định tính dưới dạng một biểu 
thức, liên kết các đại lượng bằng các phép toán. 

 Xử lý thông tin định lượng:

Thông tin định lượng là thông tin lượng hoá các thông tin định tính, nó xác định độ lớn, tầm cỡ,
trọng số và sức ảnh hưởng của nó tới các sự vật, hiện tượng khác.
Trong nghiên cứu kinh tế, thông tin định lượng có thể là số lượng doanh nghiệp, tỷ lệ doanh 
nghiệp theo thành phần kinh tế, theo vốn pháp định, theo doanh số, số lượng sản phẩm sản xuất 
ra v.v…. 

Để xử lý thông tin định lượng có thể dùng các công cụ toán học khác nhau. Các công cụ toán 
học có thể dùng để thực hiện các phép xử lý như chọn lọc, biến đổi, phân tích hay tổng hợp, rút 
ra các quy luật mà các thông tin này thể hiện.

Thông thường các bảng số liệu trước khi được xử lý bằng công cụ toán học, phải chuyển chúng 
về dạng các biểu thức toán học, mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng. Cần sử dụng các mô 
hình toán học khác nhau, thích hợp cho từng trường hợp. Các mô hình toán học có thể là toán 
xác xuất thống kê, đại số tuyến tính, các phương trình hay các biểu thức toán học mô tả mối 
quan hệ giữa các đại lượng, xác định xu hướng diễn biến của tập hợp số liệu thu thập được....

Mỗi công cụ toán học có tính chất và đặc điểm riêng, thích hợp cho việc xử lý những lớp thông 
tin nhất định. Khi sử dụng chúng, người sử dụng cần hiểu rõ khả năng của mỗi loại công cụ và 
ý nghĩa của từng đại lượng mà công cụ đó có thể cung cấp. Ví dụ khi sử dụng công cụ xác suất 
thống kê cần hiểu rõ ý nghĩa của xác suất, ý nghĩa của giá trị trung bình, phương sai hay mô
men của các đại lượng hay tham số.

Khi xử lý thông tin định lượng cần lưu ý là loại thông tin này luôn có sai số và trên thực tế có 
thể châm chước, chấp nhận một độ sai số nhất định nào đó, tùy trường hợp cụ thể. 

 Các phương pháp biểu diễn thông tin định tính và định lượng

* Biểu diễn thông tin định tính

Các thông tin định tính đơn lẻ thường được diễn tả bằng lời hay ký hiệu thể hiện bản chất của 
thông tin đó. Đối với một chuỗi các thông tin định tính cũng thường có các mối liên hệ nhất 
định. Các mối liên hệ này có thể biểu diễn dưới dạng các sơ đồ quan hệ, cho phép hình dung 
một cách trực quan các mối liên hệ giữa các yếu tố trong cấu trúc của một sự vật mà không 
quan tâm đến kích thước thực hoặc tỷ lệ thực của chúng, thể hiện rõ bản chất của các mối quan 
hệ giữa chúng.

Có thể áp dụng một số sơ đồ biểu diễn các mối quan hệ như sau (hình 5.2):

A B

a) Quan hệ nối tiếp

A

B

b) Quan hệ song song
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- Mối quan hệ nối tiếp (hình 5.2 a): Trong sơ đồ quan hệ này cho thấy sự kiện hay hiện tượng 
A và B có quan hệ nối tiếp, A xảy ra trước rồi mới đến B. B như là kết quả của A, phụ thuộc 
vào A. Đây là sơ đồ mô tả liên hệ kế tục nhau giữa các yếu tố trong cấu trúc của một sự vật.

- Mối quan hệ song song (hình 5.2 b): Trong mối quan hệ này C và D là độc lập. Chúng có thể
xảy ra đồng thời hay không đồng thời và không ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là sơ đồ mô tả mối 
liên hệ đồng thời giữa một yếu tố với một số yếu tố khác trong một hệ thống sự vật.

- Mối quan hệ tác động tương hỗ (hình 5.2 c): Trong mối quan hệ này, các sự vật, hiện tượng 
P1, P2, P3 tác động tương hỗ lẫn nhau. Chúng có quan hệ chặt chẽ và bình đẳng. Đây là sơ đồ
mô tả mối liên hệ qua lại giữa sự vật này với sự vật khác. Trong thực tế có nhiều kiểu mối quan 
hệ bình đẳng, không bình đẳng. Trong quan hệ không bình đẳng lại có mối quan hệ theo thứ bậc 
hoặc không theo thứ bậc....

- Mối quan hệ phản hồi (điều khiển) (hình 5.2 d): Trong đó thông tin từ phía sau được đưa trở
lại phía trước để điều chỉnh các tác động phía trước nhằm đạt được một quy luật thay đổi mong 
muốn của đại lượng đầu ra. Các thành phần trong cấu trúc có thể có những quan hệ nào đó tùy 
thuộc vào các hệ thống cụ thể được xem xét. Đây là sơ đồ mô tả các hệ thống trong đó xuất hiện 
một chủ thể điều khiển, đối tượng bị điều khiển, lệnh điều khiển và thông tin phản hồi về kết 
quả.

* Biểu diễn thông tin định lượng

Các thông tin định lượng ở dạng ban đầu có thể có nhiều hình thức tồn tại và biểu diễn. Mỗi 
dạng biểu diễn khác nhau có ý nghĩa và vai trò khác nhau. Các hình thức này có thể bổ sung 
cho nhau để làm rõ vị trí của các đại lượng, làm dễ dàng hơn trong việc nhận thức chúng cũng 
như xử lý chúng. 

Có một số cách biểu diễn các thông tin định lượng như sau:

- Con số rời rạc:

Con số rời rạc đơn lẻ là một đại lượng bằng số thể hiện độ lớn của một đại lượng nào đó, liên 
quan tới các vật thể, sự vật, hiện tượng. Con số rời rạc chỉ đơn thuần nói lên độ lớn của một đại 

P1

P2

P3

c) Quan hệ tác động tương hỗ d) Quan hệ có phản hồi

N1 N2

K
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lượng nào đó, không mang tính hệ thống, không thành chuỗi theo thời gian. Con số rời rạc cung 
cấp thông tin định lượng để có thể so sánh được các sự kiện với nhau.  

Ví dụ: “với 365 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán (tính đến hết tháng 
5/2009), trên cả hai sở giao dịch Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đây là nguồn hàng hóa tiềm năng 
cho thị trường mua bán và sát nhập”; “Thanh khoản của thị trường năm 2009 cũng tăng mạnh, 
đặc biệt là trong giai đoạn nửa cuối năm. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên HoSE lên đến 
44 triệu đơn vị/phiên, lớn gấp 3.2 lần so với trung bình của năm 2008. Khối lượng giao dịch 
vào những phiên cao nhất đã lên tới 133.48 triệu đơn vị. Trên sàn HNX, quy mô giao dịch mỗi 
phiên cũng tăng gần 4 lần so với năm 2008. Khối lượng giao dịch phiên cao nhất lên tới 65.73 
triệu đơn vị”; “Các yếu tố về môi trường là nguyên nhân gây nên 25% ca tử vong ở các nước 
đang phát triển; Việc ô nhiễm thủy ngân trong quá trình khai thác vàng liên quan đến 15 triệu 
người làm việc trong các mỏ hoặc bãi khai thác trong đó 4,5 triệu phụ nữ và 600.000 trẻ em”….

- Bảng số liệu:

Thông thường, thông tin như số liệu thống kê được sắp xếp thành bảng các số liệu. Bảng số liệu
bao giờ cũng phản ánh cùng một lúc một số đại lượng và theo một số tham số nhất định. Bảng 
số liệu được sử dụng khi số liệu mang tính hệ thống, thể hiện một cấu trúc hoặc một xu thế. 
Từ bảng số liệu định lượng có thể khái quát hoá, quy luật hoá thông qua việc sử dụng các công 
thức tìm các đại lượng đặc trưng như giá trị trung bình, phương sai.... của các chuỗi con số
thống kê để có thông tin định tính, mang tính bản chất của sự vật, hiện tượng. 

Ví dụ:

- Các biểu đồ:

Các dạng biểu đồ được dùng để biểu thị các đại lượng định lượng trong tương quan về hình học 
làm trực quan hơn các mối quan hệ. Đối với các số liệu so sánh nên chuyển từ bảng số liệu sang 
biểu đồ để cung cấp một hình ảnh trực quan về tương quan giữa hai hoặc nhiều sự vật cần so 
sánh. Các dạng biểu đồ có thể là: dạng cột, dạng hình tròn, biểu đồ dạng tuyến tính, biểu đồ
phối hợp, biểu đồ không gian hay biểu đồ bậc thang.

Biểu đồ hình cột cho phép so sánh các sự vật diễn biến theo thời gian.
Ví dụ:
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Biểu đồ hình tròn cho phép quan sát tỷ lệ các phần của một thể thống nhất.
Ví dụ:

QUÝ I

QUÝ II

QUÝ III

QUÝ IV

Biểu đồ dạng tuyến tính cho phép quan sát động thái của sự vật theo thời gian.
Ví dụ:
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Biểu đồ không gian cho phép hình dung sự biến động của những hệ thống số liệu có tọa độ
không gian.
Ví dụ:
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Biểu đồ bậc thang cho phép quan sát tương quan giữa các nhóm có đẳng cấp.
Ví dụ:
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Biểu đồ phối hợp:

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

QUÝ I QUÝ II QUÝ III QUÝ IV

MIỀN BẮC

MIỀN TRUNG

MIỀN NAM

Biểu đồ VN-Index năm 2009 Biểu đồ HNX-Index năm 2009

209



100

- Các dạng đồ thị:

Đồ thị là dạng mô tả mối quan hệ phụ thuộc của một đại lượng vào một hoặc nhiều đại lượng 
khác trong đó có thể và rất hay gặp là sự phụ thuộc của các đại lượng này vào thời gian. Đồ thị
được sử dụng khi quy mô của tập hợp số liệu đủ lớn để có thể từ các số liệu ngẫu nhiên nhận 
biết những liên hệ tất yếu. 

Khi các số liệu định lượng rời rạc là lớn cho phép chuyển các số liệu rời rạc thành một hàm, mô 
tả sự phụ thuộc của một đại lượng vào các đại lượng khác như một hàm liên tục. Khi đó đồ thị
có dạng liên tục và có thể có dạng một chiều (khi số biến là 1. Ví dụ biến thời gian hay một biến 
x nào đó), mặt phẳng (khi số biến là 2) hay không gian (khi số biến là 3 trở lên). Thông thường 
nhất là dạng một chiều và dạng mặt phẳng.
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(Đồ thị: tăng trưởng cung tiền, tín dụng, và lạm phát trong giai đoạn 2001-
2007. 
Nguồn: WB & IMF)

(Đồ thị: so sánh giữa độ tăng cung tiền và độ tăng GDP)
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(Các đồ thị: tỷ giá USD/JPY và USD/EUR trong nửa sau 2008. 
Nguồn: x-rate.com)

Nhìn chung, khi trình bày vấn đề nghiên cứu, song song với việc sử dụng ngôn từ nên sử dụng 
ngôn ngữ hình ảnh trực quan để hình tượng hóa suy nghĩ của mình. Điều này sẽ làm cho các 
vấn đề được giải quyết trở nên rõ ràng hơn đồng thời chứng minh rằng người nghiên cứu hiểu 
sâu sắc những gì đã biết. Ngoài ra rất có thể sẽ nhìn thấy từ các sơ đồ, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ, 
bản đồ…biểu diễn thông tin đó những ý tưởng mới, những chỉ dẫn về những điều chưa biết cho 
nghiên cứu tiếp theo.

Câu hỏi chương 5

1. Tại sao muốn giải quyết một vấn đề trước hết cần phải biết cách đặt ra các giả thuyết cho vấn 
đề? Các thuộc tính của giả thuyết? cho một số ví dụ cụ thể.
2. Những phương pháp tiếp cận thông tin nào tác động rộng lớn tới mọi hoạt động thu thập 
thông tin để giải quyết vấn đề? 
3. Những phương pháp tiếp cận thông tin nào mang tính chỉ đạo hoạt động thu thập thông tin để
giải quyết vấn đề theo một hướng nhất định? 
4. Có bao nhiêu cách chứng minh giả thuyết?
5. Muốn lọc thông tin cốt lõi trong các tài liệu tham khảo phải trải qua những công đoạn nào?
6. Cách thức phỏng vấn để thu thập thông tin có hiệu quả?
7. Cách thức quan sát để thu thập thông tin chính xác?
8. Cách xử lý thông tin nhằm giải quyết vấn đề?

Bài tập thực hành chương 5

1. Suy nghĩ 01 đề tài thể hiện vấn đề bản thân đang quan tâm nhất và đặt ra các giả thuyết cho 
đề tài này. Sau đó xây dựng mô hình nghiên cứu nhằm giải quyết đề tài.
Gợi ý: có thể theo mô hình mẫu sau:
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2. Lọc những thông tin cốt lõi trong một tài liệu tham khảo tại thư viện liên quan đến đề tài bản 
thân tâm đắc nhất.
3. Đặt các câu hỏi phỏng vấn để thu thập thông tin khi thực hiện một đề tài bản thân tâm đắc 
nhất.

Tài liệu tham khảo chương 5

1. Nguyễn Duy Bảo. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài nghiên cứu 
khoa học. H.: NXB Bưu điện, 2007.- Tr. 36 - 56.
2. Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.- H.: NXB Khoa học và kỹ thuật, 
2002. - Tr. 51-113.
3. Kỹ năng phỏng vấn. H.: NXB Thông tấn, 2006.- 92 tr.
4. H. Russel Bernard. Research Methods in Anthropology: Quanlitative and Quantitative 
Approacches, Altamira Press, 1995.

Đặt vấn đề

Mục đích nghiên cứu

Tìm hiểu cơ sở lý luận và 
thực tiễn 

Xác định nhân tố ảnh 
hưởng, cấu trúc, đặc điểm 

Thu thập và xử lý thông tin sơ cấp (định lượng – định tính)

Nhận xét, đánh giá thực trạng 

Tổng kết những vấn đề đặt ra cần giải quyết

Đề xuất giải pháp / kiến nghị
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Chương 6

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Mục đích nghiên cứu:

- Hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình. 
- Biết các nội dung cần phải chuẩn bị để có thể thuyết trình thành công cũng như cách thức cụ 
thể tiến hành thuyết trình trước đông người nghe như:
 Vượt qua nỗi sợ.

 Kiểm soát thời gian thuyết trình.

 Thu hút người nghe.
 Thuyết phục người trái quan điểm, ….

6.1. Thuyết trình giỏi – Mở đường tới thành công

Thuyết trình là nói chuyện, trình bày về một vấn đề nào đó cho người nghe nhằm cung cấp 
thông tin, gây ảnh hưởng, thuyết phục hoặc thúc đẩy hành động.
Thuyết trình đóng một vai trò vô cùng quan trọng trên con đường dẫn tới thành công.

Chuyện kể rằng, Tô Tần đến gặp vua nước Triệu33 là Triệu túc hầu, tâu rằng:
- Tôi nghe nói hiền sĩ trong thiên hạ đều ngưỡng mộ cái đức của quân hầu và muốn bày tỏ tâm 
phúc, chỉ vì Phụng Dương quân là người ghen ghét tài năng, cho nên những du sĩ đều dừng 
chân không tiến, cuốn lưỡi không nói, nay Phụng Dương quân đã mất, nên tôi mới dám đến 
dâng tấm ngu trung. Tôi nghe: giữ nước không bằng yên dân, yên dân không gì bằng chọn 
nước mà giao hiếu; nay các nước ở Sơn Đông chỉ có Triệu là mạnh, đất rộng hơn hai nghìn 
dặm, quân lính có vài mươi vạn, xe nghìn cỗ, ngựa vạn con, thóc đủ dùng trong vài năm, Tần 
ghét nhất là Triệu, vậy mà không dám đánh Triệu là sợ có Hàn, Ngụy đánh úp ở đằng sau. Cho 
nên làm phên giậu ở phía nam cho nước Triệu là Hàn, Ngụy; nhưng hai nước ấy không có núi 
sông hiểm trở, một ngày kia quân Tần đánh lấn hai nước, hai nước đầu hàng thì họa sẽ đến 
nước Triệu ngay. Tôi thường xem xét địa đồ, thấy đất đai các nuớc hơn Tần vạn dặm, quân sĩ 
các nước cũng nhiều gấp mười Tần, nếu sáu nước họp làm một, cùng nhằm về phía tây, thì phá 
Tần chẳng khó gì. Nay nước Tần hiếp bách các nước, bắt các nước phải cắt đất để cầu hoà. 
Không có cớ gì mà cắt đất đó là tự mình phá mình. Mình phá người và mình bị người phá, 
trong hai điều đó, điều nào là hơn. Theo như ý tôi, chi bằng ước với vua các nước đến họp ở 
Hằng Thuỷ, cùng nhau ăn thề, kết làm anh em; Tần đánh một nước thì năm nước cùng cứu; nếu 
nước nào trái lời thề, thì các nước cùng đánh, Tần dẫu cường bạo, khi nào lại dám đem một 
nước cô thế để tranh được thua với cả thiên hạ ? 
Triệu Túc hầu nói: 
- Quả nhân tuổi trẻ, nhận việc nước chưa được mấy ngày, chưa hề được nghe diệu kế, nay 
thượng khách muốn họp chư hầu để cự Tần, quả nhân xin một lòng nghe theo. 
Rồi giao ngay ấn tướng cho Tô Tần, ban cho một toà nhà lớn, lại cho trăm cỗ xe, nghìn dật 
hoàng kim, trăm đôi bạch bích, gấm vóc nghìn tấm, cử làm Tung ước trưởng.

Đoạn trên đây lấy từ hồi 90, sách “Đông Chu liệt quốc” của Phùng Mộng Long, kể rằng Tô 
Tần, sau khi học với Quỷ Cốc Tiên Sinh thành tài, muốn có được công danh, bèn đến du thuyết 
sáu nước Triệu, Nguỵ, Hàn, Sở, Yên, Tề, để hợp tung chống Tần. Nhờ tài biện thuyết, tức là 

                                               
33 Một trong bảy nước tranh hùng thời Đông Chu ở Trung Quốc.
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thuyết trình, mà từ một người sống ở nơi làng xóm ông trở thành tung ước trưởng, làm tướng 
sáu nước.

Và đây là một câu chuyện hiện đại. Tại đại hội đảng Dân chủ Mỹ tháng 07/2004 Barack 
Obama, khi đó là một nhà chính trị da đen trẻ tuổi, ít người biết đến, đã đọc một bài thuyết trình 
hết sức xuất sắc. Ông chất vấn chính phủ Bush về cuộc chiến ở Iraq, phê phán chính sách về 
kinh tế và xã hội của chính phủ Bush. Ông cũng phê phán sự phân rẽ trong cử tri và yêu cầu 
người Mỹ hãy tìm thấy đoàn kết trong khác biệt. Ông đưa ra tuyên bố sau này được các phương 
tiện truyền thông trên toàn nước Mỹ nhắc đi nhắc lại “Không có Hoa Kỳ tự do hay Hoa Kỳ bảo 
thủ, chỉ có một Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ”. Nhờ bài thuyết trình này, Obama đã trở nên rất nổi 
tiếng, thành một hy vọng cho thế hệ tương lai. Sau đại hội, bầu ghế Thượng viện cho Illinois34, 
Obama thắng cử với 70% phiếu bầu! Nó cũng mở đường cho ông trở thành Tổng Thống Mỹ ở 
kỳ bầu cử sau đó.

Đến đây có người cho rằng trong lĩnh vực chính trị, để có thể trở thành lãnh tụ, hay người lãnh 
đạo, thì mới cần đến khả năng thuyết trình. Nhưng thật ra khả năng thuyết trình, nói chuyện với 
công chúng, với đám đông hay đơn giản là nói chuyện với đồng nghiệp, trình bày ý kiến với 
người quản lý, giao công việc cho nhân viên, hoặc nói chuyện với bạn bè một cách gãy gọn, rõ 
ràng, có tính thuyết phục cao và lôi cuốn, ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành công hay thất bại 
của mỗi chúng ta, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. 

Nếu bạn là nhà kinh doanh, bạn phải thuyết phục được khách hàng của mình. Barbara 
Corcoran, sáng lập viên của Corcoran Group thừa nhận: “90% thành công của tôi là nhờ giao 
tiếp và đó là một sự thật”35. Còn Haward Schultz, chủ tịch hãng Starbucks, thì nói: “Tôi may 
mắn được trời phú cho khả năng giao tiếp với tất cả các tuýp người và tạo nên một mối thông 
hiểu chung”5. Đầu năm 2010 các chuyên gia kinh tế học đã xếp Steve Jobs (người đồng sáng lập 
và là tổng giám đốc của hãng Apple) đứng đầu các giám đốc kinh doanh (CEO) tài năng nhất 
thế giới. Một trong những điều đưa Steve Jobs đến thành công đó là khả năng thuyết trình xuất 
chúng của ông.

Nếu bạn chỉ là một nhân viên bình thường trong một đơn vị nào đó thôi thì khả năng nói tốt 
cũng rất quan trọng. Điều này thể hiện rõ nhất khi bạn muốn trình bày cho người phụ trách ý 
tưởng độc đáo mà bạn mới nghĩ ra, nó cũng thể hiện rõ khi bạn muốn đề nghị tăng lương hay 
thay đổi công việc, v.v. Rõ ràng là nếu bạn ấp úng, nếu bạn trình bày vấn đề mơ hồ, lộn xộn,… 
thì ý tưởng độc đáo của bạn đã không đến được tai người nghe, và như thế thì làm sao thuyết 
phục được người ta?

Chúng ta sẽ xem xét việc thuyết trình qua ba giai đoạn: (1) chuẩn bị thuyết trình, (2) thuyết 
trình, và (3) hậu thuyết trình. 

6.2. Chuẩn bị thuyết trình

Muốn thuyết trình thành công, ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt, từ việc chọn đề tài 
(ngoại trừ trường hợp được phân công hoặc đặt hàng) cho đến việc tập thuyết trình một mình, 
hay trước bạn bè.

6.2.1. Xác định đối tượng nghe, địa điểm thuyết trình

                                               
34 Mỗi bang của Mỹ được 2 ghế đại diện tại Thượng viện toàn nước Mỹ.
3510 bí quyết thành công của những diễn giả, MC tài năng nhất thế giới/ Carmine Gallo.- TP HCM, NXB Trẻ, 2008.-
tr.9.
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Mỗi bài thuyết trình đều dành cho một đối tượng nghe cụ thể. Cùng một bài thuyết trình nhưng 
với đối tượng nghe này thì thành công, còn với đối tượng nghe khác thì thất bại. Người nghe 
thuyết trình có thể khác nhau về tuổi tác, về trình độ; họ cũng có thể khác nhau về nghề nghiệp, 
về vai trò trong xã hội, hay khác nhau về lĩnh vực quan tâm. Nếu người thuyết trình nói về 
những điều người nghe muốn nghe và phù hợp với tâm lý của họ thì có rất nhiều cơ sở để thành 
công. Ngược lại, nếu nói về những điều người nghe không muốn nghe, hoặc không phù hợp với 
tâm lý của họ thì khả năng thất bại rất cao.

Như vậy đối tượng nghe thuyết trình góp phần rất lớn vào sự thành công hay thất bại của buổi 
thuyết trình. Chính vì thế nên việc xác định xem đối tượng nghe là ai, số lượng như thế nào, họ 
muốn nghe gì là điều không thể bỏ qua. Cần xác định xem người nghe trẻ tuổi hay nhiều tuổi, 
trình độ chuyên môn của họ như thế nào, họ thuộc ngành nghề gì, … . 

Địa điểm thuyết trình cũng cần được xác định rõ trước khi đi vào chuẩn bị các phần khác. Hãy 
xác định rõ sẽ thuyết trình ngoài trời (công viên, quảng trường, sân khấu ngoài trời, …) hay 
trong nhà. Tìm hiểu xem ở địa điểm thuyết trình như vậy có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ như 
máy tính, đèn chiếu được hay không? Có thể bố trí chỗ treo biểu đồ, tranh ảnh không, … 

6.2.2. Chọn đề tài thuyết trình

Nếu bạn được đặt hàng hoặc phân công thuyết trình một đề tài cụ thể thì bạn không phải chọn 
đề tài. Trong những trường hợp còn lại thì chọn đề tài thuyết trình là một công việc không đơn 
giản. Nên chọn đề tài đạt được ba điều sau đây: 

 Thứ nhất, bạn phải đam mê, phải có hứng thú với đề tài đó. Khi có hứng thú với đề tài ta sẽ 
nói về nó với sự nồng nhiệt, với nhiều tình cảm, và điều đó sẽ gây được cảm tình nơi người 
nghe, dễ truyền cảm hứng đến người nghe. Nếu không có đam mê, không có sự hứng thú với đề 
tài, ta dễ thuyết trình đều đều, buồn tẻ, làm với mong muốn sao cho chóng xong việc, và tất 
nhiên là chẳng có cảm hứng nào để truyền cho thính giả. Vì thế, nếu có thể thì bạn hãy từ chối
sự phân công hay đặt hàng đề tài mà bạn thấy thiếu hứng thú. 

 Thứ hai, bạn phải có hiểu biết tốt về đề tài thuyết trình. Thật sự là thiếu tôn trọng người 
nghe, và cả bản thân, khi thuyết trình về vấn đề mà mình không hiểu rõ. Với đề tài mình không 
hiểu rõ, người thuyết trình sẽ lúng túng, không biết sắp xếp những điều cần nói, nói lạc đề, trả 
lời không đúng trọng tâm câu hỏi của khán giả… 

 Thứ ba, đề tài phải phù hợp với người nghe. Nếu chúng ta thuyết trình đề tài “những thách 
thức của toàn cầu hóa” cho sinh viên thì rất phù hợp. Tuy nhiên nói đề tài đó với học sinh phổ 
thông thì sẽ thất bại. Cùng một đối tượng, nhưng hoàn cảnh khác nhau cũng làm cho vấn đề 
quan tâm khác nhau. Vì vậy khi chọn đề tài còn phải căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể. Chẳng hạn, 
khi sinh viên đang đi cắm trại mà nói về vấn đề mang tính học thuật cao sẽ không phù hợp, mà 
những đề tài như tình bạn, tình yêu, thể thao v.v… lại được quan tâm.

6.2.3. Xác định rõ mục đích thuyết trình

Cần phải hiểu rõ mục đích thuyết trình thì mới chuẩn bị tiếp các phần việc về sau được. Mục 
đích thuyết trình trả lời cho câu hỏi: Thuyết trình để làm gì? Hay cụ thể hơn: Ta mong đạt được 
điều gì, hay mong người nghe làm gì hoặc có quan điểm nào sau khi nghe thuyết trình? Mục 
đích phải được xác định rõ ràng, không dừng lại ở mức nêu chung chung.

216



107

Chẳng hạn, các mục đích nêu sau đây là rõ ràng:
Để đối tác không tăng giá các hàng hoá, dịch vụ bán cho chúng ta.
Để người nghe mua hàng của công ty A.
Để người nghe hiểu chính xác về vấn đề ngụy biện.
Các mục đích sau đây là không rõ ràng:
Giúp cho các công ty vừa và nhỏ kinh doanh hiệu quả hơn.
Hiểu rõ hơn về một số cơ hội làm ăn với một số đối tác nước ngoài.

6.2.4. Chuẩn bị nội dung thuyết trình 

Đây là phần quan trọng nhất trong toàn bộ công tác chuẩn bị, và cũng là phần việc chiếm nhiều 
thời gian nhất.

Công việc trước hết trong việc chuẩn bị nội dung thuyết trình là phải tìm hiểu kỹ lưỡng về đề 
tài thuyết trình. 

Phải đọc các sách báo, công trình nghiên cứu, tài liệu, ý kiến  liên quan đến đề tài thuyết trình. 
Nếu thuyết trình về đề tài khoa học, người thuyết trình phải  nắm vững: các khái niệm liên quan, 
các luận điểm, luận chứng, các cách tiếp cận, các phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng cho 
đề tài. Cũng cần nắm vững những cái mới mà đề tài đưa ra, các vấn đề còn tồn tại, cần nghiên 
cứu sâu hơn. Nếu thuyết trình về sản phẩm mới, người thuyết trình phải hiểu thật rõ tính năng, 
công dụng, đặc điểm của nó. Phải biết sản phẩm mới có những ưu điểm gì so với các sản phẩm 
khác cùng công dụng, phải biết về các sản phẩm cùng loại đó để khi cần có thể so sánh hoặc trả 
lời cho những người quan tâm. Cũng cần nắm chắc thông tin về công ty, doanh nghiệp sản xuất, 
thời điểm sản xuất, kế hoạch phát triển trong tương lai, điều kiện hậu mãi, …

Vạch kế hoạch thuyết trình

Khi đã bao quát36 được nội dung các vấn đề thuyết trình, bạn cần vạch kế hoạch trình bày nội 
dung. Trong kế hoạch này phải ghi rõ:
 Những người nào sẽ tham gia thuyết trình. Nếu là nhiều người thì công việc cụ thể của từng 
người là gì.
 Thời gian thuyết trình là bao nhiêu: tổng thời gian, thời gian cho từng phần. 
 Mở đầu bài thuyết trình như thế nào.
 Dùng thêm phim ảnh, nhạc hay không, dùng cho những phần nào, vào thời điểm nào.
 Nội dung thuyết trình được trình chiếu (bằng powerpoint) hay chỉ để nói (nhiều địa điểm 
thuyết trình không dùng máy tính và đèn chiếu). Nếu được trình chiếu thì ai (người nói hay 
người khác) sẽ điều khiển máy tính. 
 Có những hoạt động khác (diễn kịch, trưng bày mẫu sản phẩm, thao tác làm mẫu, …) hay 
không.

Kế hoạch trình bày nội dung nên được soạn thảo chi tiết. Càng chi tiết thì càng tốt. Khi đó 
người (những người) thuyết trình sẽ biết chi tiết mình cần chuẩn bị những gì, và trong tiến trình 
thuyết trình mình cần làm những gì. Kế hoạch đó cũng giúp người thuyết trình quản l    ý thời gian 
tốt hơn.   

Ví dụ, để thuyết trình về đề tài ngụy biện, một nhóm sinh viên Khoa Địa lý Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM37 đã vạch ra kế hoạch ngắn sau đây:

                                               
36 Mới hiểu được ở mức khái quát, chưa phải là cụ thể.
37 Gồm Lê Thị Hoài hương, Đỗ Thị Phương Thủy, Huỳnh Yến Nhi, Ngụy Văn Tâm.
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1. Xây dựng một vở kịch với các tình huống trong đó các nhân vật nảy sinh mâu thuẫn, tranh 
luận với nhau. Trong tranh luận, họ đã dùng ngụy biện để bảo vệ quan điểm của mình. Kịch 
được chia thành nhiều phân cảnh, mội phân cảnh sẽ chuyển tải cho người nghe một tình huống 
ngụy biện. Có một người thuyết minh giải thích từng tình huống để người nghe hiểu được đó là 
loại ngụy biện gì.
2. Thời gian trình bày: khoảng 45 phút.

Cũng về đề tài đó, một nhóm sinh viên lớp chất lượng cao Trường Đại học Ngoại thương lại 
đưa ra kế hoạch chi tiết và đầy đủ hơn như sau:

ĐỀ CƯƠNG THUYẾT TRÌNH NGỤY BIỆN
I. Phương pháp thuyết trình:
- Bằng powerpoint (sử dụng video quay trước các ví dụ và lồng ghép vào)
- Số người thuyết trình: 2
 Phương pháp như một buổi thảo luận mở (chú trọng đến thảo luận với các bạn tham gia 
nghe thuyết trình)
II. Nội dung:
II.1. Khái niệm về ngụy biện:
- Dựa vào sách giáo trình nhập môn Logic học.
- Nêu 2 ví dụ để phân biệt ngộ biện và ngụy biện.
II.2. Một số loại ngụy biện thường gặp.
II.2.1. Ngụy biện vào uy tín các nhân:
- Đưa ra hai ví dụ:
+ Ví dụ trong khoa học tự nhiên (Newton)
+ Ví dụ trong xã hội (Chủ tịch Hồ Chí Minh) (đưa ra các ví dụ điển hình với các lời khẳng định 
của những nhà khoa học có uy tín lớn).
II.2.2. Ngụy biện dựa vào đám đông, dựa vào dư luận:
- Đưa ra một vấn đề thảo luận trước lớp.
- Mời 2 đội (mỗi đội 5 người) lên khẳng định và ngụy biện.
- Hỏi ý kiến lớp (chú ý lấy khẳng định để ngụy biện).
II.2.3. Ngụy biện dựa vào sức mạnh.
- Đưa ra dẫn trích theo giáo trình.
- Ví dụ: (chiếu video).
II.2.4. ngụy biện dựa vào tình cảm:
- Ví dụ: (chiếu video)
II.2.5. Ngụy biện đánh tráo luận đề:
- Đây là kiểu ngụy biện phổ biến.
- Đem ví dụ ra trước lớp thảo luận (chú ý phải lái sang một luận đề mới).
II.2.6. Ngụy biện ngẫu nhiên:
- Ví dụ: chiếu video. Cho lớp thảo luận.
II.2.7. Ngụy biện đen-trắng:
- Ví dụ 

Kế hoạch trình bày nội dung ngụy biện thứ nhất trên đây rõ ràng là còn rất sơ sài. Theo kế 
hoạch đó thì người (những người) thuyết trình chưa tưởng tượng được mình sẽ phải làm những 
gì một cách cụ thể, vì thế có thể xảy ra nhiều khó khăn khi tiến hành thuyết trình. 
Kế hoạch thứ hai chi tiết hơn, nhờ thế cả công việc chuẩn bị nội dung cụ thể lẫn việc tiến hành 
thuyết trình sau này sẽ dễ thực hiện hơn. Thế nhưng bản kế hoạch thứ hai này cũng còn nhiều 
khiếm khuyết. Trước hết là những người soạn thảo đã không xác định thời gian cho toàn bộ bài 
thuyết trình cũng như thời gian cho các phần. Điều này sẽ làm họ lúng túng không biết ở các 
phần thảo luận có nên tiếp tục nữa hay không; còn thời gian cho ví dụ mới hay không; Phần 
phân công công việc cũng chưa nói rõ, chỉ ghi “hai người thuyết trình”, chưa ghi cụ thể ai nói 
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phần nào, ai dẫn dắt tranh luận, ai sử dụng máy tính, … Vì thế, khi bước vào chuẩn bị nội dung 
cụ thể, họ phải bổ sung những phần này, nếu không thì sẽ có nguy cơ dẫm chân nhau trong 
công việc.

Để chuẩn bị nội dung bài thuyết trình cũng cần soạn sẵn dàn bài (cấu trúc) của nó. 
Bài thuyết trình, cũng như các bài văn khác, có ba phần chính là mở đầu, thân bài và kết luận. 

Phần mở đầu
Phần mở đầu rất quan trọng, mặc dù chỉ được trình bày trong một thời gian ngắn – thường là 2-
4 phút. Phần này có nhiệm vụ tạo được sự hứng thú, lôi kéo sự chú ý nơi người nghe. Một số 
tác giả đề xuất các phương pháp mở đầu sau đây.
 Đưa ra một tình huống gây sốc.
 Kể một mẩu chuyện.

 Chia sẻ tình cảm về việc đến buổi thuyết trình một cách chân thành.

 Đưa ra những con số thống kê.

 Nêu câu hỏi cho người nghe.

 Kết hợp các phương pháp trên đây.

Trong giờ học Tư duy phản biện, một nhóm sinh viên Đại học Hoa Sen bắt đầu buổi thuyết 
trình về vấn đề chợ và siêu thị, đã chuẩn bị một tệp tiền mệnh giá 5.000 đồng cho một số sinh 
viên – thính giả - trong lớp. Sau đó họ hỏi xem các bạn có được khoản tiền như vậy thì sẽ chọn 
mua sắm ở đâu, chợ hay siêu thị. Cách nhập đề như vậy làm cho lớp sôi động hẳn lên, và mọi 
người hào hứng chờ xem nhóm sẽ nói gì. Rõ ràng, với hành động gây sốc như vậy, nhóm thuyết 
trình đã rất thành công với phần mở đầu của mình.  

Vào đầu bằng một câu chuyện, có thể là chuyện vui, chuyện ngụ ngôn, cũng là một phương 
pháp tốt. Sách “Đông chu liệt quốc” viết rằng để khuyên Huệ Vương nước Triệu đừng đánh 
nước Yên, Tô Tần bắt đầu bằng việc kể cho nhà vua nghe câu chuyện “trai cò đánh nhau, ngư 
ông đắc lợi”38. Rồi sau đó mới phân tích lợi hại cho Huệ Vương nghe. Kết cục, Huệ Vương thôi 
không đánh nước Yên.

Một ví dụ khác: Để thuyết trình về vai trò của triết học đối với khoa học tự nhiên, có thể mở 
đầu bằng câu chuyện sau. Nhà vật lý học vĩ đại người Đức Marx Plank phát minh ra thuyết 
lượng tử từ lâu, nhưng không dám công bố. Đi dạo với con trai, ông nói “hoặc ba là một kẻ 
điên, hoặc ba đã đảo lộn khoa học”. Ông nói vậy vì phát minh của ông không tương thích với 
hệ thống tri thức triết học mà ông đang có lúc bấy giờ. 

Chia sẻ tình cảm của mình cũng có thể chiếm được cảm tình của người nghe. Nói một cách đầy 
tình cảm về việc mình đến với buổi thuyết trình chính là việc chia sẻ tình cảm với người nghe 
về buổi thuyết trình sắp bắt đầu. “Bài giảng cuối cùng” của Randy Pausch, một giáo sư Đại học 
Carnegie Mellon, là một ví dụ rất thành công cho kiểu bắt đầu này39. Việc chia sẻ này có thể 

                                               
38 …, nước Triệu toan đánh nước Yên. Tô Tần vì nước Yên, sang nói với vua nước Triệu là Huệ Vương, rằng: 
- Vừa rồi qua sông Dịch Thuỷ, tôi thấy trên bờ một con trai đang há miệng phơi mình trên cát. Chợt một con cò bay 
đến, mổ vào thịt con trai. Trai liền ngậm miệng kẹp lấy mỏ cò. Cò giãy không ra, liền nghĩ bụng : " Hôm nay nắng, 
ngày mai nắng, thế nào trai cũng chết khô" . Trai cũng nghĩ : " Hôm nay không rút mỏ được, ngày mai không rút mỏ 
được, thế nào rồi cò cũng chết đói " . Hai bên găng nhau, không bên nào chịu nhịn. Bỗng đâu có người đánh cá đi qua, 
trông thấy, bắt được cả đôi , thích chí cười ha hả ...Nay nước Triệu đem quân sang đánh nước Yên, nước Yên tất phải 
chống lại. Hai bên tranh đấu với nhau lâu ngày, người tất bị hại, của tất bị tốn. Cả hai đều phải nghèo yếu. Tôi e nước 
Tần thừa cơ, đem quân chụp cả hai nước như người đánh cá chụp cả trai cò, thì lúc bấy giờ có hối cũng không kịp. Dám 
xin nhà vua thử nghĩ lại xem.
 Vua Huệ Vương cho là nói phải, bèn đình việc đánh Yên.
39 Xem Randy Pausch và Jeffrey Zaslow Bài giảng cuối cùng, NXB Trẻ, 2009.
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thực hiện bằng cách thủ thỉ trò chuyện, nhưng cũng có thể kể về mình và việc thuyết trình của 
mình một cách sinh động. Randy Pausch, một người đang bị ung thư giai đoạn cuối, đã biểu 
diễn chống tay hít đất trên sân khấu để nói cho người nghe về tình trạng sức khỏe hiện tại của 
mình.

Người nghe, đặc biệt là giới khoa học, hay kinh doanh, thường có ấn tượng rất mạnh với các 
con số thống kê. Mở đầu thuyết trình với các con số thống kê hứa hẹn với họ rằng bài thuyết 
trình chứa nhiều thông tin rất đáng nghe. Người thuyết trình mở đầu bằng các con số doanh thu 
và lợi nhuận của công ty mình sẽ làm cho các nhà kinh doanh thấy mình không phải chờ đợi để 
được nghe thông tin cần thiết cho việc quyết định có nên đầu tư, hay bắt tay làm ăn với công ty 
hay không. Các con số sẽ làm cho nhà khoa học theo dõi xem chúng dẫn đến cái gì, hoặc chúng 
được lấy từ đâu, theo phương pháp nào, và liệu chúng có đáng tin cậy hay không, …

Các câu hỏi gợi sự tò mò, kích thích người nghe suy nghĩ, tìm kiếm thông tin để giải đáp, và 
quan tâm đến nội dung thuyết trình để lấy thông tin. Chẳng hạn, để giới thiệu chủ nghĩa Mác, 
nhà thuyết trình nêu câu hỏi: Quý vị có biết bạn nghe đài BBC bầu chọn ai là nhà tư tưởng lớn 
nhất thiên niên kỷ thứ hai không? Câu trả lời Carl Marx được đưa ra sau đó (nếu do người nghe 
đưa ra thì càng tốt) là một sự khởi đầu tuyệt vời cho bài thuyết trình.

Dù mở đầu bằng cách nào thì phần mở đầu cũng phải thông báo được cho người nghe biết họ sẽ 
được nghe về vấn đề gì, buổi thuyết trình sẽ có những phần nào.

Phần thân bài

Phần thân bài được dùng để trình bày nội dung bài thuyết trình. Nếu nội dung đó dài, cần chia 
nó ra thành nhiều mục.

Nội dung trình bày phải có logic chặt chẽ, hợp lý

Cùng những quân cờ và quy tắc đi như nhau mà trong hai người đánh cờ với nhau có người 
thắng và có người thua. Thắng hay thua ở đây phụ thuộc vào chỗ người chơi đã sử dụng những 
quân cờ nào và thứ tự nước đi của anh ta ra sao. Khi thuyết trình cũng vậy, bài nói hay, lôi cuốn 
được người nghe, hay dở, làm người nghe chán ngán, phụ thuộc vào việc người thuyết trình đã 
sử dụng những thông tin nào và sắp xếp chúng theo thứ tự nào. 

Các phần của bài thuyết trình có thể sắp xếp theo trình tự thời gian, việc gì xuất hiện trước thì 
nói trước, xuất hiện sau thì nói sau. Có thể sắp xếp theo mức độ quan trọng tăng dần hoặc giảm 
dần. Có thể sắp xếp các phần theo logic của sự kiện. Nếu sự kiện A dẫn đến (hay sinh ra) sự 
kiện B thì trình bày về sự kiện A trước, sự kiện B sau. Cũng có thể sắp xếp theo cách đã dùng 
để xem xét vấn đề như phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức), trả lời các 
câu hỏi 5 W, 1 H, ...

Nội dung trình bày phải ngắn gọn, súc tích 

Sẽ là sai lầm nếu bạn nghĩ rằng cần phải nói cho người nghe càng nhiều càng tốt. Thật ra nếu 
bạn nói nhiều thì nội dung sẽ dàn trải, người nghe sẽ mệt, thiếu tập trung, và buổi thuyết trình 
sẽ thất bại. Thủ tướng Anh hồi trước Chiến tranh thế giới thứ II là W.Churchild, trong một lần, 
khi chiến tranh bắt đầu, nói chuyện với sinh viên, đã chỉ nói đúng một câu: “Chúng ta không 
bao giờ, không bao giờ, không bao giờ cúi đầu trước sức mạnh, chỉ cúi đầu trước lương tâm và 
lẽ phải!”. Tổng thống Mỹ J. Kenedy cũng chỉ nói đúng một câu với những người chờ đợi: “Hỡi 
những công dân Mỹ bạn của tôi, các bạn đừng hỏi nước Mỹ đưa lại gì cho bạn, hãy hỏi mình có 
thể làm gì cho nước Mỹ.” Những phần, những đoạn không thực sự cần thiết, có cũng được, 
không có cũng được, cần phải loại bỏ. Chúng ta thường tiếc nuối những câu, những đoạn văn 
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thú vị mà mình – đã tốn khá nhiều công sức – tìm được, nên thường muốn giữ chúng lại trong 
bài, dù nội dung của chúng không thật sự liên quan đến điều đang được trình bày. Đây là điều 
cần phải vượt qua. Theo tác giả Nguyên Anh của trang web Sức Trẻ Việt Nam thì “Các chuyên 
gia khuyên bạn rằng, khi bạn bỏ đi những thông tin thú vị nhưng không phù hợp ra khỏi bài 
thuyết trình, bạn sẽ tăng khả năng ghi nhớ của người nghe lên 189% và tăng khả năng áp dụng 
của họ lên 109%”40.

Phải nói đúng trọng tâm

Những người nghe thuyết trình quan tâm trước hết đến đề tài thuyết trình, vì thế họ luôn muốn 
được nghe ngay những điều liên quan đến đề tài đó. Vì vậy, nếu người thuyết trình trình bày 
các vấn đề khác, không liên quan trực tiếp đến đề tài thì người nghe sẽ thất vọng, thấy mình phí 
thời gian dự buổi thuyết trình. 

Để nói đúng trọng tâm, bạn cần lọc kỹ các ý tưởng, có thể đánh số chúng theo thứ tự quan trọng 
giảm dần. Hãy chọn nói những ý tưởng quan trọng nhất, lớn nhất. Những ý nhỏ hơn, hay ít quan 
trọng hơn nên bỏ đi. Nếu người nghe muốn nghe thêm về chúng thì sẽ trình bày chúng trong 
phần trả lời các câu hỏi, hoặc bên ngoài buổi thuyết trình.

Kỹ thuật “não công bằng liệt kê” có thể rất có ích cho việc chọn lựa ý tưởng quan trọng để 
thuyết trình. Kỹ thuật đó như sau:
 Trước hết, ghi lên đầu trang giấy vấn đề đang quan tâm. 
 Thứ hai, cố gắng nghĩ về vấn đề đó và viết ra tất cả những gì xuất hiện trong đầu bạn. 
Những điều này có thể là một đoạn văn, có thể là một câu, cũng có thể chỉ là một từ. Hãy ghi ra 
hết. Đừng quan tâm đến chuyện những gì bạn viết ra có hay hay không, có liên quan đến đề tài 
hay không, có đúng chính tả và ngữ pháp không. Hãy cứ viết ra trong một khoảng thời gian 
ngắn (khoảng 2-3 phút). Việc viết trong thời gian ngắn như vậy làm cho các ý tưởng “dính” với 
nhau, theo nhau xuất hiện. Còn nếu viết trong thời gian lâu hơn hoặc để cho các vấn đề khác 
xen vào thì các ý tưởng sẽ tách rời nhau, không xuất hiện liên tục nữa. 
 Sau khi đã viết ra các ý tưởng, bạn sẽ lọc lại chúng, bỏ đi những ý không liên quan đến đề 
tài, bỏ bớt những ý trùng lặp. Cũng cần sửa lại những lỗi chính tả, ngữ pháp (nếu có). 
 Bước tiếp theo là phân nhóm các ý tưởng. Chọn ý chính trong các nhóm đó. Các ý chính 
này có thể dùng làm tiêu đề cho các phần tương ứng hoặc làm ý trung tâm cho các phần đó. 

Một phương tiện khác rất thích hợp cho việc chuẩn bị nội dung trình bày nói chung và trình bày 
đúng trọng tâm nói riêng là sơ đồ tư duy (mindmap). Sơ đồ tư duy còn được dùng như công cụ 
trợ giúp cho thuyết trình.

Nội dung phải mới

Nếu bài thuyết trình không có nội dung mới thì không thể thuyết trình thành công được. Người 
nghe sẽ chán ngán ngay khi thấy họ không nghe được điều gì mới từ buổi thuyết trình. Muốn có 
được cái mới, người thuyết trình phải bỏ nhiều công sức đọc tài liệu, tổ chức phỏng vấn, điều 
tra, v.v.  

Nội dung phải lôi cuốn

Nếu người thuyết trình nêu hết ý này đến ý khác thì người nghe có thể không theo kịp, hoặc 
chán ngán, hoặc quá căng thẳng. Để tránh những điều đó, nội dung cần phải được minh họa. 
Các nội dung thuyết trình có thể được minh họa bằng ví dụ, bằng hình ảnh, phim, v.v….

                                               
40 http://www.suctrevietnam.com/Web/TinTuc
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Hãy chọn các ví dụ sinh động, gắn với đời sống, và càng dí dỏm càng tốt (trừ trường hợp thuyết 
trình đề tài khoa học cho hội đồng xét duyệt hay hội đồng chấm luận văn, luận án, hoặc những 
trường hợp nghiêm trang khác.)

Chẳng hạn khi nói rằng việc một nước là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới làm cho 
nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào nước đó có thể ào ạt chảy ra khỏi nước đó và gây nên khủng 
hoảng, bạn có thể nêu ví dụ Thái Lan trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Trên kia đã 
nói, các ví dụ càng dí dỏm càng tốt, nhưng không được sa đà vào các ví dụ đó. Trên thực tế khi 
người thuyết trình sử dụng những ví dụ như vậy, thì người nghe sẽ tỏ ra chăm chú hơn, và 
người thuyết trình còn có thể nhận được những tiếng vỗ tay hay tiếng cười tán thưởng. Điều đó 
có thể làm cho người thuyết trình nêu thêm ví dụ khác tương tự, hay kể thêm câu chuyện vui 
khác. Nhưng như vậy, người thuyết trình đã sa đà, lạc đề.

Các luận điểm phải có đủ cơ sở

Tất cả các nhận định đưa ra trong bài thuyết trình đều phải được chứng minh, giải thích đầy đủ. 
Chẳng hạn, khi khẳng định rằng hiện nay, việc đầu tư cho thương hiệu đóng một vai trò quan 
trọng trong kinh doanh, người thuyết trình phải làm hai việc: Thứ nhất, phải giải thích lý do tại 
sao lại như vậy, và thứ hai, dẫn ra một số ví dụ cụ thể doanh nghiệp gặp bất lợi khi không đầu 
tư thỏa đáng cho thương hiệu của mình. Việc đưa ra chứng cứ, chứng minh, giải thích như vậy 
làm cho điều khẳng định có tính cơ sở, đáng tin cậy hơn, và vì thế, có tính thuyết phục cao hơn.
Có một đặc điểm tư duy của người Việt Nam mà chúng ta nên lưu ý khi thuyết trình. Đó là sự 
đề cao kinh nghiệm hơn lý luận, đề cao “cái tình” hơn “cái lý”. Vì thế khi chuẩn bị ví dụ cho 
thuyết trình ta không nên chỉ dừng lại ở các con số thống kê, không chỉ dừng lại ở các suy luận 
diễn dịch,dù xét về mặt logic chúng hoàn toàn đủ cho lập luận. Ta nên nêu thêm các ví dụ cụ 
thể từ thực tế, nên dùng thêm suy luận tương tự.  

Nội dung thuyết trình phải phù hợp với người nghe

Ở phần xác định đối tượng nghe thuyết trình chúng ta đã biết rằng cần thuyết trình sao cho phù 
hợp với người nghe, phải nói những điều họ quan tâm và phù hợp với tâm lý của họ thì mới 
mong thành công được. “Các giáo viên thích những bản đề cương rõ ràng, trong khi các nhân 
viên bán hàng có khuynh hướng thích sự tân thời và mang tính ngẫu hứng nhiều hơn”41. “Các 
chính trị gia muốn nghe về các con số, các nhà khoa học muốn nghe về các lập luận đã được 
chứng minh, các thành viên của một cộng đồng muốn nghe về vai trò và trách nhiệm và mức độ 
tham gia của họ vào một dự án, v.v…”42. Nếu là người trẻ tuổi thì thông tin vui nhộn, ví dụ hài 
hước rất dễ được chấp nhận. Nếu là người nhiều tuổi, người già thì thông tin phải trầm hơn, hạn 
chế các ví dụ hài hước, hình ảnh ít màu sắc, không nên đưa nhiều hiệu ứng hoạt hình.

Phần kết luận

Trong phần này nên tóm gọn lại những nội dung đã nói. Điều này giúp cho người nghe dễ nhớ 
các nội dung đó. Chỉ cần nói đơn giản, ngắn gọn, rõ ràng. Nếu được, nên đánh số những điều 
tóm tắt.

Ví dụ sau đây lấy từ bài học thuyết trình trong chương trình tiếng Anh thương mại của Radio 
Australia. “Qua mặt hàng tiêu biểu là đậu phụ Suki, chúng tôi đã trình bày với quý vị về hoạt 

                                               
41 Kim Dower, tác giả cuốn Life Is a Series of Presentations (Cuộc sống là một chuỗi các bài diễn thuyết) và là chủ sở 
hữu hãng dịch vụ truyền thông Kim-From-L.A
42 Trường Đại học Quản lý Hanley và Viện công nghệ Masscachussets, dẫn lại qua tài liệu phổ biến tri thức của Dự án 
phát triển đô thị Đồng Hới.

222



113

động tiếp thị và doanh số bán của Công ty Hale and Hearty Foods. Và bây giờ quý vị đã biết 
Công ty Hale and Hearty và đối tác sẽ phải làm ăn như thế nào rồi.”43

Một ví dụ khác: “Tóm lại, hãy nhớ rằng có năm cách chính để cải thiện điểm số của bạn. Đầu 
tiên, hãy đến lớp. Thứ nhì, ghi chép có hiệu quả. Thứ ba, hãy xem lại mỗi ngày. Thứ tư, lên kế 
hoạch cho thời gian của bạn. Và cuối cùng, hãy ngủ thật đầy đủ trước một kì thi.”44

Một số điều lưu ý khi chuẩn bị nội dung thuyết trình về một đề tài khoa học

Sau khi thực hiện xong một đề tài khoa học, người ta cần phải thuyết trình về đề tài ấy trước
một hội đồng nghiệm thu, hoặc một hội thảo khoa học. Trong trường hợp này cần chuẩn bị nội 
dung thuyết trình (tức là nội dung bài báo cáo) như thế nào? Nội dung bài thuyết trình khoa học 
này chủ yếu được lấy từ phần mở đầu và phần kết luận của công trình nghiên cứu đã thực hiện.

Trong báo cáo này cần nêu rõ những nội dung sau đây:
 Công trình nghiên cứu đề tài nào? Tại sao lại nghiên cứu đề tài đó? Nếu có giới hạn phạm vi 
nghiên cứu thì cũng cần nêu rõ.
 Phương pháp mà tác giả đã nghiên cứu là gì? Cần trình bày rõ điểm này để người nghe có 
cơ sở xét đoán về độ tin cậy của các kết luận bạn đưa ra.

 Đề tài khai thác dữ liệu từ nguồn nào?

 Công trình đã có được những kết luận nào? Khi trình bày các kết luận, cũng nên trình bày 
vắn tắt các bước đi đến kết luận đó, các dữ liệu, tính toán tương ứng.

 Những kiến nghị, giải pháp cho các vấn đề nêu trong đề tài.

Thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học là một  việc lớn, khó khăn. Chính vì thế, khi báo 
cáo về công trình của mình, nhiều tác giả có xu hướng đưa ra rất nhiều thông tin, vì sợ người 
nghe không hiểu hết công trình của mình. Thực ra, với khoảng thời gian rất ngắn (thường là 10 
phút) dành cho báo cáo (các luận văn thạc sĩ thường được dành cho 15 phút, bảo vệ luận án tiến 
sĩ thường được nói trong 30 phút), các tác giả không thể báo cáo chi tiết tất cả nội dung công 
trình của mình được. Vì vậy cần nêu khái quát về công trình và các kết quả chủ yếu của nó. 
Những nội dung chúng ta đề cập trên đây đáp ứng yêu cầu đó.

Lường trước các câu hỏi của người nghe và chuẩn bị câu trả lời

Phần chuẩn bị nội dung thuyết trình còn bao hàm việc chuẩn bị các câu trả lời cho các câu hỏi 
của khán giả trong và sau khi thuyết trình. 
Thông thường khán giả đưa ra câu hỏi cho những trường hợp sau đây: 

 Thứ nhất là muốn hiểu rõ hơn phần nào đó mà người thuyết trình lướt qua. Trả lời các câu 
hỏi loại này tương đối đơn giản, chỉ cần trình bày kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn phần nội dung 
tương ứng. 

 Thứ hai là loại câu hỏi để mở rộng nội dung được nghe. Để trả lời loại câu hỏi này, người 
thuyết trình phải hiểu rõ điều mình nói. Ở đây, nguyên tắc biết mười nói một phát huy tác dụng. 
Chín phần chưa dùng trong thuyết trình sẽ giúp trả lời loại câu hỏi này. Tuy vậy cũng có trường 
hợp người nghe đặt ra vấn đề mà người thuyết trình chưa nghiên cứu kỹ. Trong trường hợp đó, 
bạn hãy mạnh dạn thừa nhận là bạn chưa giải quyết được vấn đề đó, không được đánh lạc 
hướng hay trả lời lan man không đúng câu hỏi.

                                               
43 Efb_toanvan_16
44 http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang dien dat thuyet trinh 
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 Thứ ba là người đặt câu hỏi muốn tranh luận về những nội dung được trình bày. Việc chuẩn 
bị kỹ của người thuyết trình – nắm được các ý kiến khác nhau về vấn đề, suy nghĩ kỹ lưỡng các 
khả năng giải quyết vấn đề - sẽ giúp trả lời câu hỏi loại này. Ở đây cần đặc biệt lưu ý là bạn 
không nhất thiết phải bác bỏ hoàn toàn ý kiến phản biện của người khác. Một vấn đề có thể có 
nhiều cách giải quyết khác nhau. Có thể bạn đã nêu một số cách giải quyết, người nghe nêu 
thêm cách giải quyết khác. Khi đó, thay vì phản bác, bạn hãy thừa nhận cách giải quyết của 
khán giả, và giải thích rõ rằng nó không loại bỏ cách giải quyết của bạn. 

Văn phong thuyết trình

Văn phong của bài thuyết trình phải đơn giản, rõ ràng. Đừng cố gắng dùng những từ phức tạp, 
nếu có thể dùng từ đơn giản để trình bày vấn đề thì hãy dùng nó. Là văn nói, vì thế không nên 
sử dụng câu dài, câu có nhiều thành phần phụ trong bài thuyết trình. Các câu nên có nhiều hình 
ảnh, âm thanh để sống động, lôi cuốn người nghe. Nếu cần nhấn mạnh có thể lặp từ, câu nhiều 
lần (như câu nói của cựu thủ tướng Anh mà chúng tôi dẫn trên kia). Nên dùng động từ ở dạng 
chủ động, hạn chế dùng ở dạng thụ động.

Khi thuyết trình, cũng như khi viết, nên dùng từ ngữ chính xác, dễ hiểu, rõ ràng. Để chính xác, 
nếu có thể được thì hãy dùng các từ chỉ số lượng, mức độ, tốc độ,… khi có thể thay thế những 
từ ước lượng về chất chung chung.

Ví dụ:

Đừng nói Hãy nói
1. Xuất khẩu của Việt Nam tăng rất nhanh 
trong giai đoạn 2000-2008.

Xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 
2000-2008 tăng đến hơn 5.17 lần45.

2. Năm 2008 số người làm việc trong 
ngành nông nghiệp và ngư nghiệp vẫn còn 
rất lớn, vượt xa các ngành khác.

Năm 2008 số người làm việc trong ngành 
nông nghiệp và ngư nghiệp chiếm đến 
38.87% tổng số lao động cả nước, trong 
khi ngành chiếm nhiểu lao động thứ hai là 
công nghiệp chế biến chỉ có 14.04%46.

3. Rất nhiều sinh viên nhận thức được sự 
cần thiết học các kỹ năng mềm

70% sinh viên nhận thức được sự cần thiết 
học các kỹ năng mềm.

Nguồn: Niên giám thống kê (tóm tắt) 2008, tr.138, tr.23.

Khi dùng các con số cần lưu ý rằng tự thân các con số có thể không cho người nghe biết nhiều, 
vì vậy nên thêm, nếu có thể, so sánh với các đối tượng khác để làm rõ hơn ý nghĩa của con số.
Chẳng hạn, nếu chỉ nói: “Năm 2007 tỉ lệ thất nghiệp của Việt Nam là 4.6%” thì người nghe 
chưa hiểu hết ý nghĩa của con số đó. Còn nếu nói thêm rằng: “Con số tương ứng trung bình 
chung của khu vực ASEAN là 4.5%” thì người nghe hiểu rõ hơn.

Hãy dùng từ dễ hiểu hơn. Chẳng hạn, câu “tác giả đã dùng nhiều biện pháp tu từ làm cho câu 
văn đọc rất thú vị” nên thay bằng “tác giả đã dùng từ láy, lặp từ, so sánh, đối, ... làm cho câu 
văn đọc rất thú vị”.

Hãy cụ thể hơn. Bài thuyết trình là thể văn nói, có một số khác biệt so với văn viết. Văn viết 
cho phép người ta đọc đi đọc lại, còn văn nói chỉ được nghe một lần. Đưa ra thông tin khái quát, 

                                               
45

Tính theo số liệu của Niên giám thống kê (tóm tắt) 2008, tr.138.
46 Nguồn: Niên giám thống kê (tóm tắt) 2008, tr.23.
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chung chung thì người nghe không kịp tưởng tượng được điều người nói muốn truyền đạt. Vì 
thế nên trình bày cụ thể, nếu cần thì hãy thêm chi tiết. 

Ví dụ: đừng nói “Thành phố phải xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng nông thôn”, hãy nói 
“Thành phố phải xây dựng đường giao thông nông thôn, các đường ống cấp nước, đường điện, 
trạm y tế, trường học cho các vùng nông thôn”.
Ví dụ khác: Đừng nói: “Nhà trường cần có các biện pháp khuyến khích sinh viên nghiên cứu 
khoa học”. Hãy thêm chi tiết vào, và nói “Nhà trường cần tuyên truyền về lợi ích của nghiên 
cứu khoa học cho sinh viên. Mặt khác, nhà trường cũng cần tính điểm rèn luyện cho những sinh 
viên nghiên cứu khoa học, đồng thời hỗ trợ các em này tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.”

Nói chung, khi thuyết trình nếu có thể đưa vào những câu ca dao, tục ngữ, những câu thơ hay 
hoặc danh ngôn thì bài thuyết trình sẽ có sức lôi cuốn hơn.  Chẳng hạn, khi nói về vấn đề trẻ em 
dễ bị bạn bè xấu lôi kéo vào những việc làm sai trái, ta có thể dẫn câu “gần mực thì đen, gần 
đèn thì rạng”; nói về vẻ đẹp của một thành phố có thể dùng câu Kiều “long lanh đáy nước in 
trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng”; thuyết trình về sự cần thiết phải học hành, có thể 
dẫn câu của Khổng Tử: “Nhân bất học bất tri lý”. Đọc văn thơ, đọc các câu danh ngôn, vì vậy, 
rất có ích cho việc thuyết trình.

Để gợi hứng cho người nghe, đôi khi ta còn dùng các câu chuyện vui, hài hước. Tuy nhiên có 
một điều cần nhớ là: “hài hước như muối, dùng phải cẩn thận”. Nếu dùng quá nhiều thì chính 
người thuyết trình trở thành sự khôi hài.

Tóm lại là người thuyết trình nên luôn luôn “lận lưng” một số câu tục ngữ, thơ ca, danh ngôn, 
câu chuyện hài hước, để có thể sử dụng khi cần.
Tuy nhiên, cần lưu ý là khi thuyết trình các vấn đề khoa học thì các câu văn, câu thơ, danh ngôn 
nói trên lại ít khi dùng được. Khoa học đòi hỏi phải được trình bày ngắn gọn, cô đọng, không 
phải đánh vào tình cảm, mà cần đánh vào lý trí. Các câu thơ, tục ngữ,… ở đây sẽ lạc lõng, 
không được đón chào.

Diễn đạt các dữ liệu số

Các dữ liệu số không nên diễn đạt bằng câu văn, vì vừa dài dòng vừa khó nắm bắt. Nên diễn đạt 
nó bằng bảng biểu, và tốt nhất là bằng đồ thị.
Chẳng hạn, hãy so sánh các cách diễn đạt cùng một thông tin về cơ cấu giá trị sản xuất công 
nghiệp tính theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế sau đây để thấy được ưu điểm của 
cách biểu diễn bằng đồ thị.

Cách 1: cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế 
trong các năm từ 2004 đến 2007 như sau: Năm 2004 khối nhà nước chiếm 27.4%, khối ngoài 
nhà nước chiếm 28.9%, khối đầu tư nước ngoài chiếm 43.7%; Năm 2005 khối nhà nước chiếm 
25.1%, khối ngoài nhà nước chiếm 31.2%, khối đầu tư nước ngoài chiếm 43.7%; Năm 2006 
khối nhà nước chiếm 22.4%, khối ngoài nhà nước chiếm 33.4%, khối đầu tư nước ngoài chiếm 
44.2%; Năm 2007 khối nhà nước chiếm 20.0%, khối ngoài nhà nước chiếm 35.4%, khối đầu tư 
nước ngoài chiếm 44.6%.47

Cách 2 (dùng bảng số liệu).

                                               
47 Theo Niên giám thống kê 2008 (Bản tóm tắt).
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CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ
PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (%)

NĂM

THÀNH PHẦN

2004 2005 2006 2007

NHÀ NƯỚC 27.4 25.1 22.4 20

NGOÀI NHÀ NƯỚC 28.9 31.2 33.4 35.4

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 43.7 43.7 44.2 44.6

Cách 3 (dùng nhiều đồ thị độc lập)

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ
PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (%)

Cách 4 (Dùng một đồ thị chung cho tất cả số liệu)
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CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO THÀNH 

PHẦN KINH TẾ (%)
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NHÀ NƯỚC NGOÀI NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nguồn: Niên giám thống kê 2008 (bản tóm tắt)

So sánh các cách trình bày dữ liệu số đã dẫn trên đây, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng dùng đồ 
thị có tính trực quan cao hơn hẳn, nó còn giúp người xem so sánh các dữ liệu với nhau và qua 
đó dễ rút ra các kết luận cần thiết hơn.

6.2.5. Chuẩn bị phương tiện, máy móc, địa điểm, …

Để buổi thuyết trình thành công, người thuyết trình cần phải nghĩ đến nhiều vấn đề khác. Người 
thuyết trình phải xem xét kỹ các phương tiện hỗ trợ, đồ dùng mà mình cần cho thuyết trình như 
máy tính, máy chiếu, micro, bàn ghế….
Người thuyết trình phải thành thạo trong việc đấu nối máy móc, khởi động máy. Nhiều người 
thiếu kinh nghiệm rất lúng túng với vấn đề gửi tín hiệu từ máy tính sang máy chiếu để làm màn 
hình. Điều này gây ra một số bất lợi. Thứ nhất là nói làm cho buổi thuyết trình chậm lại, khiến 
cho người nghe phải chờ đợi. Thứ hai là làm cho người thuyết trình thêm lo lắng, mất bình tĩnh. 
Vì thế, nếu không tự tin khi thao tác với máy móc thì chúng ta nên nhờ người thao tác giúp. 
Nhờ người giúp chạy máy tính, máy chiếu trong thời gian thuyết trình còn rất có ích ở một mặt 
khác. Khi đó người thuyết trình tự do, thoải mái hơn trong di chuyển và giao tiếp với khán giả. 
Người thuyết trình khi đó sẽ không cần phải liên tục nhìn lên màn hình hoặc máy tính để biết 
đang dừng ở slide nào.
Người tổ chức thuyết trình còn phải bố trí bàn ghế, người phục vụ, v.v…. 

6.3. Thực hiện thuyết trình

6.3.1. Vượt qua nỗi sợ

Rất nhiều người e ngại, thậm chí sợ hãi khi phải thuyết trình trước đông người. Nỗi sợ này làm 
cho người nói bị lạc giọng (thông thường là giọng trở nên cao hơn bình thường), cử chỉ mất tự 
nhiên, và đôi khi còn bị líu lưỡi không nói lên lời. Sự sợ hãi cũng có thể làm cho người thuyết 
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trình quên mất những nội dung đã được chuẩn bị kỹ, có thể làm cho họ lúng túng, trình bày vấn 
đề lộn xộn, không theo trình tự định trước. Tóm lại, nỗi sợ hãi khi thuyết trình là một trong 
những kẻ thù tệ hại nhất của người thuyết trình. Để vượt qua nỗi sợ hãi này cần làm gì? Sau đây 
là một số cách. 

Phải nhận thức rằng sợ thuyết trình là điều bình thường. Bạn không phải là người đầu tiên, và 
cũng không phải là người cuối cùng sợ như vậy. 

Phải chuẩn bị thật kỹ trước khi thuyết trình. Chuẩn bị càng kỹ lưỡng, bạn càng tự tin và càng đỡ 
sợ hãi, lo lắng khi thuyết trình. Tập nói trước các cử tọa khác nhau trước khi thực sự thuyết 
trình là cách vượt qua nỗi sợ rất tốt. Trước hết hãy thuyết trình một mình (sẽ rất tốt nếu nói 
trước gương). Sau đó nói trước bạn bè, người thân. Tập như vậy sẽ quen dần, và những người 
tham dự còn chỉ giúp các thiếu sót để khắc phục. Khi tập thuyết trình cần đặt mình vào trạng 
thái càng giống thuyết trình thật sự càng tốt. Khi tập cần quan tâm đến cả nội dung, cả cách 
thức nói, cách di chuyển, cách giao tiếp với người nghe.
Tìm kiếm trong số thính giả những ánh mắt, cử chỉ khuyến khích. Trong số các thính giả 
thường có những người bạn, người thân, thầy cô giáo, và có thể là những người khác mong 
muốn bạn thuyết trình tốt. Ánh mắt, cử chỉ của họ lúc đó có tác dụng trấn an đối với người 
thuyết trình.
Thở vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hoặc dừng lại uống vài ngụm nước.

Trang web nwlink.com đưa ra hai cách thả lỏng trước buổi thuyết trình để giảm căng thẳng rất 
hiệu quả: 
“- Nằm ngửa trên sàn nhà, co đầu gối lại và thư giãn. Nhắm mắt để cảm nhận toàn bộ trọng 
lượng cơ thể trải đều lên lưng và cổ được duỗi ra. Hãy để cơ thể thư giãn đến từng ngón tay, 
bàn chân, cánh tay... Sau đó từ từ đứng dậy và cố gắng duy trì trạng thái thư giãn kể cả khi đã 
đứng lên”.
”- Đứng thẳng, hai chân choãi ra, thả lỏng cánh tay và các ngón tay. Khẽ lắc người, bàn tay, 
rồi cánh tay, vai, thân người và chân. Sau đó từ từ xoay vai sang hai bên. Khẽ xoay cổ theo 
chiều kim đồng hồ rồi ngược lại. Nằm xuống sàn, co đầu gối lên, thả lỏng toàn bộ cơ thể.”

6.3.2. Cách nói

Nói với tốc độ bình thường, không nhanh quá cũng không chậm quá. 

Rất nhiều nhóm sinh viên khi thuyết trình hay tranh luận kiểm soát thời gian không tốt nên 
những phần trình bày trước bị vượt thời gian dự định. Cố rút ngắn thời gian cho các phần còn 
lại, họ bèn nói rất nhanh. Kết quả là tình hình càng tồi tệ hơn, vì người nghe không kịp hiểu 
những phần trình bày vội vàng đó của họ. Nếu rơi vào trường hợp “cháy bài” như vậy bạn hãy 
bình tĩnh nghĩ cách lược bớt đi một số nội dung không quan trọng lắm trong các phần còn lại và 
trình bày phần còn lại đó với tốc độ vừa phải.

Nên nói một cách sôi nổi, hào hứng (trong phần chọn đề tài ta đã biết chỉ nên chọn đề tài mình 
say mê mà thôi). 

Hai nhóm sinh viên Đại học Hoa sen tranh luận với nhau về việc siêu thị liệu có thay thế chợ ở 
nước ta hay không. Nhóm bảo vệ quan điểm siêu thị sẽ thay thế chợ đã đưa ra rất nhiều luận 
điểm sắc bén, với nhiều con số chứng minh cho ưu điểm của siêu thị và từ đó rút ra các kết luận 
có sức nặng chứng minh cho quan điểm của mình. Lúc bấy giờ những người nghe đã nghĩ rằng 
nhóm phản biện khó mà có thể thắng thế được. Tuy nhiên, thực tế là nhóm phản biện đã thuyết 
phục được người nghe tốt hơn, và đã thắng trong cuộc tranh luận này. Các luận điểm của họ 
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không tỏ ra sắc bén hơn, ý kiến của họ cũng không độc đáo hơn của đối phương. Nhưng cái hơn 
hẳn của họ là sự đam mê, niềm hứng khởi thể hiện trong giọng nói, trong cử chỉ của họ.

Một trong những điều cần tránh nhất lúc thuyết trình là người thuyết trình không nói, mà 
đọc văn bản có sẵn, hoặc đọc những dòng chữ trên màn hình.

Nên mang theo bài viết sẵn để tự tin hơn, và để thỉnh thoảng nhìn vào để kiểm soát thời gian 
thuyết trình cũng như tránh đi quá xa đề tài do quá say sưa với việc phát triển một luận điểm 
nào đó không chuẩn bị trước mà vừa nảy sinh trong khi nói. Nhưng không được nhìn vào văn 
bản chuẩn bị sẵn đó mà đọc. Bởi khi đó người nghe sẽ nhận thấy rằng người thuyết trình chuẩn 
bị không kỹ. Và việc đọc như vậy nghe rất nhàm chán, vì trong đó không có tình cảm, không 
chứa đựng sự đam mê của người thuyết trình. Cũng đừng đọc những điều viết trên slides. 
Những dòng đó tự người nghe thuyết trình đọc được, họ chờ nghe thứ khác, nghe những diễn 
giải các hình ảnh, các từ khoá trên các slides đó.

Không được nói giọng đều đều.
Việc này sẽ ru người nghe ngủ. Cần nói lúc lên giọng lúc xuống giọng, khi hơi nhanh, khi chậm 
rãi. Nếu thấy người nghe mất tập trung, nên nói lớn hơn một chút, cao giọng hơn một chút. 
Điều đó sẽ giúp làm cho người nghe tập trung trở lại.

6.3.3. Cử chỉ

Khi thuyết trình cần có cử chỉ tự nhiên, không cường điệu, giả tạo. Cử chỉ, động tác phải phù 
hợp với nội dung đang nói. Khi nói về những vấn đề buồn nên tỏ ra trầm tĩnh, khi nói vấn đề 
vui thì nên có cử chỉ sôi nổi, hoạt bát. Những người “nói” được bằng cả cơ thể của mình là 
những người rất thành công khi thuyết trình. 

Người nghe không chỉ nghe điều bạn nói, mà còn quan sát bạn. Bạn không nên đứng yên một 
chỗ, hoặc dựa vào bục phát biểu, vì như thế dễ làm người nghe chán. Nên đi lại khi nói, việc 
tiến đến gần người nghe làm cho họ chú ý hơn. Khi đứng, hãy đứng vững chắc, chân mở rộng 
bằng vai.

Động tác tay khi nói rất quan trọng. Đừng buông thõng tay khi nói. Cũng đừng đút hai tay vào 
túi hay bắt tay sau lưng. Cũng cần hạn chế động tác khoanh hai tay trước ngực. Nên dùng các 
động tác tay để tăng thêm hiệu quả của lời nói và gây ấn tượng, làm cho người nghe dễ nhớ 
hơn. Chẳng hạn, chém bàn tay vào không khí để tỏ rõ sự dứt khoát, giơ nắm đấm lên trước mặt 
để tỏ rõ quyết tâm, giơ hai tay lên trời để biểu thị sự thua cuộc. Hay khi nói về sự lên xuống thất 
thường của thị trường chứng khoán có thể đưa tay biểu diễn đường lượn sóng của nó,… 

6.3.4. Giao tiếp với người nghe

Trong lúc đang đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 02/09/1945, Hồ 
Chủ tịch bỗng dừng lại và hỏi: “Đồng bào nghe rõ tiếng tôi không?”48 Và câu trả lời: “Có...” 
như tiếng sấm rền vang. Với câu hỏi đó, Bác Hồ đã trở nên gần gũi hơn hẳn với người nghe, tạo 
nên được sự đồng cảm lớn.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ có 7% thông tin được chuyển đến cho người nghe qua nội 
dung các từ ngữ mà bạn nói, 38% nhờ âm thanh (luyến láy, nhanh chậm, lên bổng xuống 

                                               
48 Câu này thường được dẫn là: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Chúng tôi lấy bản sửa đổi của đồng chí Vũ Kỳ, 
nguyên thư ký riêng của Hồ Chủ tịch, đăng trong Báo Thể thao Việt Nam, số 103, ngày 31/08/2002.
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trầm…). Vậy phần lớn còn lại nhờ vào cái gì? Nhờ vào hình ảnh trực quan (tức là ngôn ngữ cơ 
thể, nét mặt, điệu bộ, cách đi, cách đứng, động tác tay, việc tiếp xúc với khán giả bằng mắt, ...)

Trong rất nhiều cuộc tranh luận mà các nhóm sinh viên thực hiện tại các lớp học, nhóm thua 
cuộc (thu được ít phiếu ủng hộ của các bạn trong lớp hơn) lại là nhóm lập luận chặt chẽ, nêu 
được nhiều chứng cứ hơn. Nhóm thắng đã nhờ vào cái gì để thắng? Mặc dù họ lập luận không 
bằng nhóm kia, nhưng cách thể hiện của họ sinh động hơn, để ý đến khán giả, giao tiếp với họ 
bằng mắt. Chẳng hạn như trong khi thuyết trình, trả lời câu hỏi, họ lại hướng đến khán giả mà 
hỏi “phải không các bạn?” và có những động tác tương tự khác, làm cho bạn bè trong lớp thấy 
mình được tham gia tranh luận cùng họ, chứ không đơn thuần là người nghe. Trong khi đó rất 
nhiều sinh viên khi đứng thuyết trình trước lớp thì chỉ chăm chú đọc bài viết chuẩn bị sẵn, hoặc 
đọc lại những điều đang chiếu trên các slide.

Một nhược điểm lớn thường gặp ở những người thuyết trình ít kinh nghiệm là họ không quan 
sát người nghe. Việc quan sát người nghe giúp người thuyết trình có được thông tin phản hồi 
(từ ánh mắt, điệu bộ của người nghe), và nhờ đó có thể điều chỉnh bài nói của mình. Chẳng hạn, 
khi nói, bạn thấy nhiều người nghe nhíu trán, hoặc có ánh mắt ngơ ngác, nhìn nhau không 
hiểu,… thì bạn có thể dừng lại bổ sung thông tin, hoặc giải thích cụ thể hơn. Trong khi thuyết 
trình nên nhìn bao quát khán phòng, không nên nhìn chằm chằm vào một hoặc một vài người 
nghe nào đó, và cũng không được nhìn lên trần nhà hay nhìn ra cửa sổ, hay quay lưng lại với 
người nghe.

Giao tiếp với người nghe còn thể hiện qua việc dành thời gian tranh luận với họ hoặc trả lời các 
câu hỏi của họ. Có ý kiến cho rằng nên chia tổng thời gian thuyết trình ra làm bốn phần. Một 
phần trong số đó dành cho dự trữ. Một phần để thuyết trình. Hai phần còn lại để trao đổi với 
người nghe. Lượng thời gian cụ thể của các phần ở đây có lẽ cần được xác định dựa vào các 
điều kiện thuyết trình cụ thể, nhưng ý tưởng chia thời gian thành ba phần lớn: dự trữ, thuyết 
trình và tranh luận, trả lời câu hỏi theo chúng tôi là rất đúng.

6.3.5. Thu hút sự chú ý

Nội dung được chuẩn bị tốt, phù hợp với người nghe, cách thuyết trình sinh động, đầy sự say 
mê là những điều thu hút người nghe. Thế nhưng vẫn có khi một số người nghe quay sang nói 
chuyện, làm việc riêng, không chú ý đến nội dung thuyết trình. Trong những trường hợp đó 
người thuyết trình phải cố gắng thu hút trở lại sự chú ý của người nghe. Có thể làm điều đó 
bằng nhiều cách. Có thể thay đổi ngữ điệu, có thể cao giọng, nói to hơn. Có thể thay đổi trật tự 
nội dung trình bày (nhưng lưu ý để không lẫn lộn, đánh mất logic của bài nói). Có thể kể chêm 
vào một câu chuyện có tính hài hước (nhưng phải liên quan đến nội dung trình bày), hoặc đưa 
ra vài câu bông đùa nhẹ nhàng.

6.3.6. Thuyết phục người trái quan điểm

Một cái khó thường xảy ra với người thuyết trình là ý kiến ban đầu của người nghe đã khác, 
thậm chí mâu thuẫn với điều người thuyết trình định nói. Bạn đi chào hàng, nhưng khách hàng 
đã chọn hàng của đối thủ cạnh tranh của bạn, hoặc tệ hơn, đã từng dùng thử hàng của bạn và có 
ác cảm với nó. Bạn muốn thuyết trình để người nghe từ bỏ một định kiến, thói quen, truyền 
thống nào đó v.v… là những trường hợp như vậy. Einstein đã từng phải thốt lên rằng phá bỏ 
một thói quen còn khó hơn cả phá vỡ nguyên tử!

Làm thế nào trong những trường hợp này? Canergie là một nhà giáo nổi tiếng tại Mỹ. Ông 
thường tổ chức những buổi thuyết trình thu hút rất nhiều nhà quản lý đến nghe. Có lần, sắp đến 
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ngày thuyết trình, khi mọi công việc đã chuẩn bị xong, giấy mời đã được gửi đi hết, thì giám 
đốc khách sạn nơi buổi thuyết trình dự kiến diễn ra thông báo tăng mức phí thuê phòng thuyết 
trình. Canergie cho nhân viên đến thuyết phục ông giám đốc nọ, nhưng không đạt kết quả. Thế 
là ông tự mình đến gặp giám đốc khách sạn. 

Sau đây là cuộc nói chuyện giữa họ:
“Canergie: - Nhận được thông báo của ngài, tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng không thể trách ngài. 
Nếu tôi ở địa vị ngài, có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy. Là giám đốc của khách sạn, trách nhiệm 
của ngài là ra sức đem về nhiều lợi nhuận cho khách sạn. Ngài không thế, chức giám đốc của 
ngài cũng khó mà giữ vững, và cũng không nên níu giữ nó. Đúng vậy không nào?
Giám đốc: - Đúng vậy.
Canergie: - Giả sử ngài đòi tăng tiền thuê, chúng ta hãy cùng tính thử xem, ngài có lợi hay 
không có lợi. Xin nói về mặt lợi trước: Nếu hội trường không cho chúng tôi thuê để giảng bài, 
mà cho người khác thuê để tổ chức khiêu vũ, ngài có thể thu được nhiều tiền hơn. Vì thời gian 
tổ chức các hoạt động đó không dài lắm, họ có thể thuê với giá rất cao cho một lần, hơn rất 
nhiều tiền thuê của chúng tôi. Cho chúng tôi thuê, rõ ràng là chịu thiệt. Bây giờ ta hãy phân 
tích mặt không lợi: Trước tiên ngài tăng tiền cho thuê đối với chúng tôi, nhìn lâu dài, đó quả là 
giảm bớt thu nhập, bởi vì thực tế ngài đã đuổi chúng tôi. Tôi không đủ tiền thuê trả cho ngài, 
tất phải đi tìm nơi khác. Còn một điều bất lợi nữa đối với ngài, lớp huấn luyện này thu hút cả 
ngàn cán bộ quản lý trung cao cấp đến nghe giảng bài tại khách sạn của ngài, đối với ngài mà 
nói, đó chẳng phải là một cách quảng cáo sống động không mất tiền ư? Thực tế, nếu ngài bỏ ra 
năm nghìn đô-la quảng cáo trên báo chí, chắc gì mời được nhiều người như thế tới tham quan 
khách sạn của ngài, lớp huấn luyện của tôi đã giúp ngài mời họ đến, lẽ nào không có lợi?  
Giám đốc: - Đúng như vậy. Nhưng mà …
Canergie: - Xin suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi sau, được không?
(Kết quả giám đốc đồng ý không tăng tiền thuê)”49

Trong câu chuyện trên chúng ta thấy rằng có thể thay đổi quan điểm, quyết định của người nghe 
bằng cách hiểu lợi ích của họ và tiến hành phân tích vấn đề từ quan điểm lợi ích đó, để rồi vạch 
ra cho họ thấy là họ có lợi hơn nếu nghe theo chúng ta.

Khi ta đỡ một vật rơi từ trên cao xuống, chẳng hạn một quả bóng nhỏ, thì việc đưa tay từ dưới 
lên, ngược chiều rơi của nó để đón nó có thể cho kết quả rất xấu – quả bóng sẽ nẩy ra xa. Người 
ta thường để quả bóng xuống gần tay mình rồi đưa tay xuống dưới, cùng chiều rơi với nó, 
nhưng hơi chậm hơn một chút, rồi mới bắt được quả bóng. 
Thuyết trình cho người có ý kiến đối lập cũng nên làm theo cách đó.  Vào đầu, chúng ta không 
nên “tấn công phủ đầu” người nghe, mà nên sánh bước cùng họ một đoạn đường, sau đó mới 
tiến hành phân tích cho họ thấy cái sai, cái dở trong quan điểm của họ. 

6.3.7. Các công cụ trợ giúp

Trong thời đại ngày nay, trừ những trường hợp không có điều kiện, còn bình thường người 
thuyết trình không chỉ nói, mà còn dùng nhiều công cụ hỗ trợ để tăng thêm hiệu quả thuyết 
trình. Các công cụ hỗ trợ phổ biến nhất là các video clip và các chương trình trình chiếu như 
powerpoint, sơ đồ tư duy. Trong phần này chúng tôi trình bày về việc sử dụng sơ đồ tư duy và 
chương trình PowerPoint để thuyết trình.

Sơ đồ tư duy (Mindmap)

Đây là một công cụ tư duy được Tony Buzan đề xuất. Phương tiện này giúp chúng ta phát huy 
khả năng của cả hai bán cầu đại não, đồng thời phát huy khả năng tư duy trừu tượng, suy luận 

                                               
49 Những cuộc đối thoại tinh tế phương Tây và lời bình/ Hồ Vệ Hồng.-H.: NXB Lao Động, 2004, tr.24-25.
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logic, và khả năng tưởng tượng, cảm nhận, trí nhớ hình ảnh. Công cụ này giúp thuyết trình rất 
tốt, vì các thông tin được trình bày dưới dạng hình vẽ nên rất trực quan, sinh động. Sơ đồ tư duy 
nhiều màu sắc nên cũng cuốn hút người nghe, người xem. Thêm vào đó, việc dùng các từ khoá 
giúp biểu đạt thông tin ngắn gọn, cô đọng. Sơ đồ tư duy giúp người nghe, người xem nắm bắt 
dễ dàng các   chính, và ghi nhớ chúng dễ dàng. 

Thực hiện sơ đồ tư duy như sau:
Lấy giấy trắng, đặt nằm ngang, vẽ một hình vẽ hay biểu tượng nào đó thể hiện đề tài vào trung 
tâm tờ giấy. Mỗi nội dung chính của đề tài sẽ được biểu diễn bằng một nhánh bắt đầu từ hình vẽ 
trung tâm đó. Các nhánh đó được vẽ bằng các màu khác nhau. Trên nhánh ghi từ khóa, hoặc vẽ 
biểu tượng hình ảnh tương ứng với nội dung mà nó biểu đạt. Cuối các nhánh lớn, bắt đầu vẽ các 
nhánh con, biểu diễn các nội dung nhỏ của nội dung lớn tương ứng. Ưu tiên dùng hình vẽ thay 
cho từ ngữ để biểu đạt vấn đề. 

Khi vẽ sơ đồ tư duy cần lưu ý những điều sau đây:
 Cấu trúc sơ đồ phải rõ ràng, có thể đánh số thứ tự để biết nội dung nào sẽ thuyết trình trước, 
nội dung nào sau. Các nhánh không lồng vào nhau. Nhánh và chữ ở trung tâm vẽ to, đậm, càng 
ra xa trung tâm càng nhỏ hơn, nhạt hơn.

 Độ dài các nhánh và độ dài từ khóa hoặc hình vẽ trên nhánh phải gần bằng nhau để tạo sự 
liên tưởng. 

 Các nhánh nên vẽ cong tự nhiên, chữ trên nhánh không nghiêng quá 450 vì như thế khó đọc. 
Chữ viết nên rõ ràng, tốt nhất là viết chữ in hoa. 
 Mỗi nhánh từ hình vẽ trung tâm đến ngọn nhánh con cuối cùng phải được vẽ cùng một màu. 
Như vậy mỗi nội dung chính được mã hóa bằng một màu giúp cho người xem dễ theo dõi50.

Sơ đồ tư duy không chỉ dùng để chuẩn bị nội dung thuyết trình. Nó còn được dùng để thuyết 
trình. Một sơ đồ tư duy đẹp, rõ ràng, đầy màu sắc sẽ làm cho người nghe bị thu hút vào nội 
dung thuyết trình. Nó giúp người nghe chẳng những nghe, mà còn “thấy” các ý tưởng, dễ nắm 
bắt logic của buổi thuyết trình. Hình ảnh và màu sắc của sơ đồ tư duy làm cho người nghe dễ 
nhớ, dễ cảm nội dung thuyết trình hơn. Sơ đồ tư duy giúp người thuyết trình rất nhiều. Với sơ 
đồ tư duy, người thuyết trình có cả một kịch bản trước mặt. Người thuyết trình sẽ không lẫn lộn 
thứ tự hay nội dung trình bày, cũng sẽ thấy tự tin hơn, vì thế nói năng lưu loát, cử chỉ hoạt bát 
hơn. Những ưu điểm đã nêu cho thấy chúng ta rất nên vẽ sơ đồ tư duy để thuyết trình.

Nhiều người gặp phải khó khăn khi vẽ sơ đồ tư duy vì không có năng khiếu vẽ. Khi đó chúng ta 
có thể sử dụng các phần mềm chuyên dụng để vẽ sơ đồ tư duy. Các phần mềm này, ngoài các 
chức năng vẽ nhánh, viết chữ, vẽ đường bao, tô màu, còn cung cấp thêm rất nhiều biểu tượng, 
hình ảnh có sẵn. Các phần mềm hay được sử dụng hiện nay là FreeMindmap, Mind Manager, 
ConceptDraw MINDMAP.

Hình 6.1. sau đây là sơ đồ tư duy về việc vẽ sơ đồ tư duy của Tony Buzan

                                               
50 Một số người vẽ các nhánh chính cùng một màu, các nhánh con cùng cấp cùng màu. Cách vẽ này cho thấy rõ cấp độ 
của ý tưởng, nhưng không cho thấy sự liên tục trong phát triển ý tưởng, khó tách các nội dung.
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Hình 6.2. là sơ đồ tư duy phân tích bài thơ Quê Hương của tác giả Đỗ Trung Quân, do một 
nhóm sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Luật, thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM, vẽ.

Khi dùng sơ đồ tư duy để thuyết trình bạn có thể dùng bản vẽ trên giấy, cũng có thể dùng bản 
điện tử (scan lại bản vẽ trên giấy, hoặc file bản vẽ nếu dùng các chương trình vẽ sơ đồ tư duy). 
Bản điện tử thường được phóng lên kích thước to hơn, sử dụng được cho cả các buổi thuyết 
trình đông người tham dự, và không đòi hỏi phải treo, dán trước nên dùng thuận tiện hơn.
Dùng sơ đồ tư duy, bạn chỉ cần trình bày theo logic thiết kế sơ đồ đó là đảm bảo trình tự và nội 
dung thuyết trình hợp l ý.
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PowerPoint

Powerpoint là một chương trình tiện ích trong bộ office của công ty Microsoft, vì thế nó có mặt 
trong mọi máy tính có dùng hệ điều hành windows. Hiện nay hầu như người thuyết trình nào 
cũng sử dụng chương trình này để thiết kế và chiếu các phiên trình chiếu (presentation) gồm 
nhiều slides giúp thuyết trình.

Để thiết kế presentation, bạn hãy căn cứ vào nội dung bài thuyết trình đã được chuẩn bị sẵn để 
đưa ra các ý tưởng chuyển tải nội dung đó bằng các slides. Tuy các slide được thiết kế căn cứ 
vào các nội dung đã chuẩn bị, nhưng lưu ý rằng văn bản viết và slide là hai thứ hoàn toàn khác 
nhau. Không bao giờ được chép nguyên văn văn bản viết để dán vào slide. Cần tìm kiếm thêm 
các hình ảnh thích hợp để thay thế hoặc bổ sung thêm cho nội dung từ ngữ. Hình ảnh rất quan 
trọng, vì mỗi hình chuyển tải thông tin bằng 10.000 từ. Cũng cần tìm ra các từ khoá để thay thế 
cho các câu, các đoạn văn dài. 

Các slide chỉ dùng ít từ. Mỗi slide nên có không quá 6 dòng. Theo Richard Hal thì các giám đốc 
sáng tạo nhất trong lĩnh vực quảng cáo từng khẳng định rằng những tấm áp phích quảng cáo 
không nên có quá mười từ. Chẳng hạn, slide trong hình 6.3. sau đây chứa quá nhiều chữ: 

I.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

- Những phát hiện đầu tiên vào những năm 20 của thế kỉ X –
những công cụ đ á  đư ợc đăng trong cuốn Ecole Francaise 
d’Extreme Orient tập XXX xuất bản năm 1930.

- Đến năm 1958, L. Malleret công bố thông tin về “Những công 
trình đất đắp hình tròn ở Nam Đông Dương ” (tạp chí BEFFEO-
59).

- Những năm 80 của thế kỉ XX, nhiều nhà nghiên cứu đã có
những chương trình tại vùng này.,

- Năm 1999 – 2000, Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học tại 
Tp. Hồ Chí Minh và Bảo tàng Bình Phước đã tiến hành nhiều đợt 
điều tra nghiên cứu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 

- Kết hợp với những kết quả nghiên cứu gần đây, đặc biệt là
khai quật di tích An Khương và Lộc Tấn II đã đem lại nhiều thông 
tin có giá trị góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản nhất liên 
quan đến loại hình di tích này. 

Hình 6.3. Slide giới thiệu di tích đất đắp hình tròn Bình Phước của sinh viên ngành lịch sử

Hãy cố gắng rút gọn số từ xuống. Trong slide không cần viết đủ câu văn, những từ nối có thể 
loại bỏ, thay bằng cách trình bày hoặc ký hiệu.

Ví dụ

Câu ban đầu Câu đổi lại
Thuyết trình = sân khấu

quãng ngắt

Thuyết trình là sân khấu… có những quãng 
ngắt…. Có đoạn thấp và đoạn cao, có đoạn nhanh 
và đoạn chậm. Có:

Đoạn thấp
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Đoạn cao

Đoạn nhanh

Đoạn chậm

Khi bạn thuyết trình, tác động trực quan có thể đưa 
bạn lên những tầm cao và nếu buồn tẻ, nó sẽ giống 
như sức cản của mỏ neo trên biển.

Thuyết trình:
Trực quan  tầm cao
Buồn tẻ  mỏ neo = trì trệ

Những người bộc trực, thẳng thắn thường được 
nhiều người yêu mến

Bộc trực, thẳng thắn  được yêu mến

(Lưu ý: các ví dụ trên mới chỉ nói đến khả năng rút gọn từ, chưa phải là hình mẫu các slide. Các 
slide còn có thể dùng hình ảnh và sẽ có tính trực quan tốt hơn).

Màu sắc và hình ảnh trên các slide nên chọn phù hợp với người nghe. Nếu người nghe là người 
trẻ tuổi thì hình ảnh có thể nhiều màu sắc, có thể vui nhộn, nhưng phải gắn với nội dung, nên 
dùng hiệu ứng hoạt hình. Nếu người nghe nhiều tuổi thì hình ảnh và màu sắc phải chuẩn mực, 
trang trọng, rõ ràng, ngay ngắn, không lòe loẹt, không cần nhiều hiệu ứng hoạt hình.

Trình bày các đề tài khoa học cũng nên dùng hình ảnh theo kiểu chuẩn mực, nghiêm túc, không 
vui nhộn, không quá nhiều màu. Các slide nên dùng một màu nền, hơi tối (tốt nhất là xanh 
đậm), chữ viết màu sáng để có độ tương phản tốt.

Các slides trong cùng một presentation nên có chung một màu nền. Trừ trường hợp thời gian 
thuyết trình nội dung tương ứng với các slide dài bằng nhau và người thuyết trình đã nhiều lần 
tập dượt thuyết trình với các slide, còn các trường hợp khác không nên để presentation chạy tự 
động, mà nên để người điều khiển việc chuyển slide bằng bàn phím hoặc/và chuột máy tính. 

Hai hình 6.4, 6.5 sau đây là các slide của Steve Jobs và Bill Gates. 
Slide của Steve Jobs đơn giản hơn, ít chữ hơn, nhưng được đánh giá cao hơn.

Hình 6.4. Một trong những slide của Steve Jobs 
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Hình 6.5. Một trong những slide của Bill Gates

Tóm lại, khi sử dụng powerpoint để làm bài thuyết trình cần lưu ý một số điều sau đây:
- Các slide không được làm ra để đọc, vì thế nên dùng hình ảnh, đồ thị, bảng biểu, mà ít dùng từ 
ngữ.
- Các slide không thay thế cho lời thuyết trình, vì thế đừng cố gắng đưa tất cả, hay hầu như tất 
cả nội dung thuyết trình vào các slide. Chỉ nên chọn những nội dung cần thiết nhất, viết lại 
chúng thật ngắn gọn để đưa vào các slide.
- Chỉ nên sử dụng các kiểu (font) chữ quen thuộc như TimeNewRoman, Arial,… để trình bày 
trong các slide. Dùng các font chữ lạ có thể tạo ra hiệu ứng đẹp, tuy nhiên bạn có nguy cơ gặp 
khó khăn vì máy tính nơi bạn trình chiếu có thể không có font chữ đó.
- Nếu báo cáo về các vấn đề khoa học thì không nên dùng nhiều hiệu ứng hoạt hình, nhiều màu 
sắc, mà nên trình bày giản dị, cô đọng.
- Cần chọn cỡ chứ (size) đủ lớn để khán giả dễ theo dõi, nói chung không dùng các cỡ chữ nhỏ 
hơn 28 (trừ chữ trong các bảng dữ liệu). Cỡ chữ to dùng cho các ý chính, các tiêu đề. Các phần 
khác dùng chữ nhỏ hơn. Nên sử dụng màu sắc để nhấn mạnh thay cho các dấu gạch chân hay in 
nghiêng.
- Tập nói trước nhiều lần để đảm bảo nội dung nói và phần trình chiếu bằng PowerPoint phù 
hợp với nhau.

6.4. Hậu thuyết trình

Sau khi kết thúc bài thuyết trình cần cung cấp cho người nghe địa chỉ email, số điện thoại liên 
lạc, và ghi lại địa chỉ email và số điện thoại của họ (nếu có thể). Người thuyết trình cũng cần trả 
lời các câu hỏi đã hứa với người nghe cũng như các câu hỏi khác của họ, nếu có. Các cuộc gặp 
gỡ bàn luận về đề tài với người nghe sẽ rất có ích. Những buổi trao đổi như vậy tạo cơ hội làm 
rõ thêm các ý chưa kịp trình bày trong buổi thuyết trình, giải tỏa các thắc mắc của người nghe 
và giúp thắt chặt quan hệ.  

Công việc còn lại là rút kinh nghiệm từ buổi thuyết trình đã thực hiện. Việc rút kinh nghiệm 
như vậy thực hiện theo nhóm sẽ có kết quả hơn làm một mình, và làm càng sớm sau buổi thuyết 
trình thì càng tốt, vì lúc đó còn nhớ được nhiều diễn biến và cảm xúc. 

Cần kiểm điểm cụ thể những vấn đề sau:
1. Buổi thuyết trình có diễn ra theo kế hoạch không (về địa điểm, thời gian, người tham dự, 
phương tiện sử dụng)?
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2. Người nghe tiếp nhận bài thuyết trình như thế nào? 
3. Cử chỉ, điệu bộ của người thuyết trình như thế nào? Gây được thiện cảm, hứng thú nơi 
người nghe không?
4. Có nói được đúng nội dung đã định không? Thời gian thuyết trình có theo đúng dự tính 
không?
5. Những diễn biến nào bất ngờ? 

Dựa vào việc kiểm điểm như vậy ta sẽ tìm cách phát huy những điểm tốt và khắc phục các thiếu 
sót để lần sau làm tốt hơn. 

Câu hỏi và bài tập chương 6

1. Hãy lựa chọn một đề tài thuyết trình cho các bạn trong lớp và nói rõ tại sao lại chọn đề tài đó.
2. Hãy lập kế hoạch thuyết trình đề tài đã chọn ở bài tập 1 hoặc một đề tài khác tùy chọn.
3. Hãy phân tích kỹ lưỡng hơn và hoàn thiện bản kế hoạch thuyết trình về đề tài ngụy biện đã 
dẫn trong chương này.
4. (Theo nhóm) Lựa chọn một đề tài và chuẩn bị thuyết trình trong thời gian 10 phút trước lớp.

Tài liệu tham khảo chương 6

1. Angela Murray.Thuyết trình chuyên nghiệp trong kinh doanh. NXB Thanh Hoá, 2007.
2. Hồ Vệ Hồng. Những cuộc đối thoại tinh tế phương Tây và lời bình. NXB Lao Động 2004.
3. Phong Liễu. Diễn thuyết trước công chúng. NXB Thanh Hoá, 2007
4. Richard Hal. Thuyết trình thật đơn giản. NXB Lao Động, 2009.
5. Tony & barry Buzan. Sơ đồ tư duy. NXB Tổng hợp TP.HCM, 2008.
6. Microsoft Việt Nam. Giáo Trình E-learning PowerPoint 2007 Tiếng Việt.
7. http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang dien dat thuyet trinh
8. Ebook Kỹ năng thuyết trình http://www.ebook.edu.vn
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Kỹ năng quản lý thời gian 

1

PHẦN MỘT
THỜI GIAN & QUẢN LÝ THỜI GIAN 

 
1. Giá trị của thời gian 

 

“Nếu bạn muốn biết giá trị thời gian của một năm, 
hãy hỏi những sinh viên năm cuối còn nợ môn học phải
dự kỳ thi tốt nghiệp năm sau.” 

Câu trả lời sẽ là …? “Giá mà hồi đó mình dành 
thời gian nhiều hơn cho việc học”, “Ước gì lúc đó có thời
gian dài hơn”, “Giá mà có thời gian nhiều hơn “, … 

Thời gian là một khái niệm trừu tượng, vô hình và không thể nắm bắt được nhưng nó lại
có tác động chi phối và ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của mỗi chúng ta. 

Thời gian là thứ tài sản, là nguồn vốn quý báu và độc đáo mà mỗi người đều được hưởng 
như nhau Theo quy luật tự nhiên thời gian sẽ tự đến và đi một cách nhẹ nhàng nhưng sẽ không 
bao giờ quay trở lại.  

Thời gian là nguồn lực có giới hạn, không thể làm mới lại được và cũng không thể mua 
hay thuê mướn được của người khác. 

Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, nếu làm đinh sẽ bán được 10 
USD, nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem 
lại 25.000 USD.  Như vậy, cùng một lượng nguyên liệu đầu vào nhưng với những đầu ra khác 
nhau sẽ cho những giá trị không giống nhau.  

Mỗi chúng ta đều có 86.400 giây/ngày, 365 ngày/năm như nhau, tuy nhiên việc sử dụng 
“nguyên liệu” thời gian đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc vào quyết định của cá 
nhân mỗi người. Nếu bạn biết sử dụng thời gian tốt thì chắc chắn bạn sẽ đạt được nhiều hơn
những gì mà bạn có thể.

2. Bạn đang sử dụng thời gian tốt như thế nào? 
Bạn hãy hoàn thành tốt 10 câu hỏi trắc nghiệm dưới đây bằng cách khoanh tròn vào ô trả

lời đúng nhất với việc sử dụng thời gian của bạn, sau đó hãy cộng các kết quả lại để có được một
đáp án về việc sử dụng thời gian của cá nhân bạn. 
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BẠN SỬ DỤNG THỜI GIAN CỦA MÌNH CÓ TỐT KHÔNG? 
 

TRẢ LỜI

CÂU HỎI
Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

Chưa
bao giờ

KẾT
QUẢ

1. Mỗi ngày bạn đều bỏ ra một khoảng thời gian 
nhất định để lên kế hoạch làm việc cho ngày mai 3 2 1

2. Bạn sẽ giải quyết những vấn đề lớn trước tiên 
 

3 2 1

3. Bạn có thể hoàn thành mọi việc trong kế hoạch 
hàng ngày 3 2 1

4. Bạn có thể ung dung hoàn thành công việc đúng 
thời hạn 3 2 1

5. Góc học tập của bạn luôn ngăn nắp, gọn gàng 
 

3 2 1

6. Bạn có thể tìm thấy những tài liệu đã được cất
giữ lâu một cách nhanh chóng. 

3 2 1

7. Bạn có thường gặp khó khăn trong việc quyết
định xem sẽ làm việc gì kế tiếp 3 2 1

8. Bạn đã bao giờ không kịp nộp bài tập theo đúng 
yêu cầu của giáo viên do có nhiều gián đoạn 3 2 1

9. Bạn có vừa ăn vừa đọc sách, báo, … 
 

3 2 1

10. Bạn có thường xuyên chỉnh lại đồng hồ đeo tay 
và đồng hồ treo tường để thời gian được chính xác 3 2 1

Tổng số điểm của bạn
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ĐÁP ÁN CHO VIỆC SỬ DỤNG THỜI GIAN CỦA BẠN

• Điểm của bạn từ 27 đến 30 điểm.
Bạn rất giỏi trong việc sắp xếp và sử dụng thời gian , hiệu quả học tập và công việc của
bạn sẽ cao nếu bạn tiếp tục duy trì tốt thói quen sắp xếp và sử dụng thời gian, thành công 
chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay bạn. 

• Điểm của bạn từ 24 đến 26 điểm.
Năng lực sắp xếp và sử dụng thời gian của bạn là khá tốt, nếu như bạn dành thêm thời
gian quan tâm đầu tư vào việc sắp xếp và sử dụng thời gian của bạn hợp lý hơn thì hiệu
quả học tập và công việc của bạn sẽ cao hơn. 

• Điểm của bạn từ 10 đến 23 điểm.
Khả năng sắp xếp và sử dụng thời gian của bạn hơi kém. Hãy phân tích tỉ mỉ các nguyên 
nhân để có thể sắp xếp và sử dụng thời gian hợp lý hơn. 

 

3. Hãy phân tích cách bạn đang sử dụng thời gian 
Nếu bạn là người đang sử dụng thời gian của mình chưa tốt thì việc đầu tiên mà bạn nên 

làm là hãy cố gắng mô tả lại một cách chi tiết và chính xác “bức tranh” về cách sử dụng thời
gian của bạn. 

Hiện tại, bạn đang dành bao nhiêu thời gian trong ngày cho việc học tập? Nghe điện
thoại? Gặp gỡ bạn bè? Truy cập Internet? Đi mua sắm? Đọc sách, báo, tạp chí? v.v… 

Việc phân tích cách bạn phân phối và sử dụng thời gian là giải pháp duy nhất giúp bạn
biết mình đang lãng phí thời gian vào những việc gì để có thể phân bổ lại một cách hiệu quả hơn. 
NHẬT KÝ THỜI GIAN 

 

Nhật ký thời gian là một công cụ mà bạn
sử dụng để ghi lại cách bạn sử dụng thời
gian cho những công việc cụ thể.

Nhật ký thời gian sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về hiện trạng việc sử dụng thời
gian của bạn và thông qua đó bạn có thể hiểu được bạn đang sử dụng thời gian như thế nào.  

Một vài sinh viên sau khi thực hiện ghi nhật ký thời gian đã nói:”Bây giờ thì tôi có thể
hiểu phần nào lý do tại sao chưa bao giờ tôi có thời gian cho những công việc quan trọng, thật
đơn giản vì tôi đã phung phí thời gian quá nhiều.” 

243



Kỹ năng quản lý thời gian 

4

Vậy làm thế nào để lập được nhật ký thời gian? 
Bạn sẽ lập nhật ký thời gian bằng cách chia ngày học tập, làm việc của bạn thành nhiều

phần nhỏ khoảng 30 phút. Có lẽ nên bắt đầu từ thời điểm bạn bắt tay vào công việc đầu tiên và 
cho đến khi bạn kết thúc công việc làm cuối cùng trong ngày để nghỉ nghơi. 

Mẫu nhật ký thời gian dưới đây bạn có thể tham khảo cho lần sử dụng đầu tiên và có thể
chỉnh sửa cho phù hợp với lịch trình làm việc của bạn. 

 
Bước quan trọng tiếp theo là bạn cần phải ghi nhận chính xác bạn đã sử dụng thời gian 

như thế nào, tuần tự theo thời gian tất cả mọi hoạt động trong ngày học tập, làm việc của bạn. 
Không chỉ những việc lớn, chiếm nhiều thời gian hay đã được lên lịch sắp đặt trước như lên lớp, 
họp nhóm, đi học thêm hay đi làm thêm … mà cả những việc nhỏ nhưng cũng chiếm một khối
lượng thời gian trong ngày làm việc của chúng ta như đi chợ, nấu cơm, đi mua đồ cùng bạn hay 
ngồi tán gẫu với bạn bè … 

Bạn cần phải ghi nhật ký thời gian bao lâu?
Để có thể phân tích việc sử dụng thời gian bạn phải ghi nhật ký thời gian ít nhất là 3 ngày, 

kết quả phân tích sẽ tốt hơn nếu bạn có thể ghi nhật ký thời gian trong vòng 1 tuần. 

 
Thứ ……, ngày … tháng … năm ….. 

Thời điểm Hoạt động Thời gian 
sử dụng 

Kết quả
đạt được

6.00 ……………………………………………… …………. …………………. 
6.30 ……………………………………………… …………. ………………… 
7.00 ……………………………………………… …………. ………………… 
7.30 ……………………………………………… …………. ………………… 
8.00 ……………………………………………… …………. ………………… 
8.30 ……………………………………………… …………. ………………… 
…… ……………………………………………… …………. ………………… 
11.30 ……………………………………………… …………. ………………… 
12.00 ……………………………………………… …………. ………………… 
13.00 ……………………………………………… …………. ………………… 
13.30 ……………………………………………… …………. ………………… 
…….. ……………………………………………… …………. ………………… 
19.30 ……………………………………………… …………. ………………… 
20.00 ……………………………………………… …………. ………………… 
20.30 ……………………………………………… …………. ………………… 
21.00 ……………………………………………… …………. ………………… 
21.30 ……………………………………………… …………. ………………… 
22.00 ……………………………………………… …………. ………………… 
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PHÂN TÍCH NHẬT KÝ THỜI GIAN 

Công việc phân tích thời gian bao gồm 2 bước: 

• Phân loại các công việc thành các nhóm  công việc

• Nhận định cách phân bổ thời gian 

Việc phân loại công việc thành các nhóm công việc dựa theo bản chất của công việc. 
Thông thường bạn nên phân thành 3 nhóm công việc như sau: 

• Nhóm 1:  Bao gồm những công việc phục vụ nhu cầu cá nhân như vệ sinh cá 
nhân, ăn uống, giặt quần áo, ủi đồ v.v …. 

• Nhóm 2: Bao gồm những công việc liên quan, phục vụ cho việc học tập, công tác 

• Nhóm 3: Bao gồm những công việc bạn dành cho xã hội, những công việc liên 
quan đến gia đình và sở thích của bạn. 

Sau khi hoàn thành việc phân loại công việc vào các nhóm 1 – 2 – 3, bạn sẽ tính tỷ lệ
phần trăm thời gian của mỗi nhóm công việc.  

Sẽ là lý tưởng nếu bạn dành khoảng 25% thời gian cho nhóm công việc số 1, 50% cho 
nhóm công việc số 2 và 25% thời gian còn lại cho nhóm công việc số 3. 

Còn bạn, sau khi phân nhóm công việc thì tỷ lệ phần trăm thời gian của mỗi nhóm công 
việc của cá nhân bạn là bao nhiêu ? 

Nhóm 1 – Những công việc phục vụ nhu cầu cá nhân ………….. ……………….% 

Nhóm 2 – Những công việc liên quan phục vụ cho việc học tập, công tác ……….% 

Nhóm 3 – Những công việc xã hội, gia đình và sở thích của bạn …………………% 

Hãy dành 1 phút để vẽ biểu đồ phân bố thời gian của bạn và so sánh nó với biểu đồ thời
gian lý tưởng và ghi lại nhận xét của bạn

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

Biểu đồ phân bố thời gian lý tưởng

Nhóm công 
việc số 2

50%

Nhóm công 
việc số 1

25%

Nhóm công 
việc số 3

25%

Biểu đồ phân bố thời gian của bạn

Nhóm công 
việc số 2
… … ...%

Nhóm công 
việc số 1
… … ...%

Nhóm công 
việc số 3
… … ...%

245



Kỹ năng quản lý thời gian 

6

Việc nhận định được cách bạn đã phân bổ thời gian của mình có thể được thực hiện thông 
qua việc trả lời một số câu hỏi như:

• Bạn đang dành thời gian nhiều nhất cho nhóm công việc nào? 

• Bao nhiêu thời gian được bạn dành cho việc học tập? 

• Bạn có đang nhận quá nhiều công việc so với khả năng của bạn? 

• Bao nhiêu % thời gian của bạn đã bị “đánh cắp” vào những việc không phải là của
bạn hoặc không thực sự cần đến sự có mặt của bạn? 

• Việc sử dụng thời gian đã phù hợp với mục tiêu của bạn trong giai đoạn hiện tại? 
Đến đây thì bạn đã có thể đưa ra được kết luận cho việc phân tích cách sử dụng thời gian 

của chính mình. Hãy dành 5 phút để suy nghĩ và ghi lại những kết luận của bạn. 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

4. Nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng thời gian chưa tốt là gì? 
Theo bạn, có những nguyên nhân nào khiến bạn đang sử dụng thời gian chưa tốt. Hãy suy 

nghĩ và ghi lại khoảng 3 – 5 nguyên nhân chính.        

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

Có thể có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn sử dụng thời gian chưa tốt, nhưng chủ yếu
có thể kể đến những nguyên nhân chính như

• Thiếu các ưu tiên / mục tiêu: Đây có lẽ là nguyên nhân gây lãng phí thời gian quan 
trọng nhất. Nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta cả về phương diện nghề nghiệp lẫn
cá nhân. Những người hoàn thành hầu hết những công việc trong một ngày biết
chính xác họ muốn hoàn thành cái gì. Không may là quá nhiều người trong chúng 
ta nghĩ rằng mục đích và mục tiêu là vấn đề của năm chứ không phải mối quan 
tâm hàng ngày. Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho những việc nhỏ mà không 
tập trung vào những việc quan trọng cho công việc và cuộc sống của mình. 

• Khách không mời: Ba từ chết chóc nhất có thể cướp đi thời gian của bạn là “Có 
rảnh không”. Thủ phạm ở đây là ai? bạn học, bạn ký túc xá, bạn cũ, …

• Điện thoại – Internet: Đây là phương tiện thông tin tuyệt vời nhất nhưng cũng có 
thể là kẻ thù lớn nhất đối với sự hiệu quả nếu bạn không biết cách kiểm soát việc
sử dụng nó. 
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• Không có khả năng nói “không”: Nếu người ta có thể dồn công việc hoặc vấn đề 
lên vai bạn thì họ sẽ làm đấy. Một số người hay bị căng thẳng vì thiếu kỹ năng 
“nói không” do sợ làm người khác phật ý. 

• Góc học tập bừa bộn: Hãy nhìn lại bàn học của mình. Nếu bạn nhìn thấy ít hơn
80% diện tích của nó thì có thể bạn đang vướng vào mối “căng thẳng bàn giấy”. 
Góc học tập của những sinh viên thành công luôn ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ.

• Trì hoãn: Đây là kẻ cắp thời gian lớn nhất, không phải là ra quyết định mà là tránh 
né ra quyết định. Bạn có thể tăng đáng kể quỹ thời gian hiệu quả bằng cách giảm
bớt chần chừ.

• … … …

5. Quản lý thời gian 
Những người thành công nhất thế giới có điểm gì chung? Họ đều là những chuyên gia về

quản lý thời gian! Bạn không thể thực sự thành công cho đến khi bạn biết cách quản lý thời gian 
thích hợp. 

Bạn hiểu “Quản lý thời gian” nghĩa là gì? Hãy dành một vài phút để suy nghĩ và ghi lại
cách bạn hiểu về quản lý thời gian. 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

Có nhiều cách hiểu về khái niệm “Quản lý thời gian” như:

• Tập trung dành nhiều thời gian vào những việc quan trọng 

• Quyết định sử dụng thời gian một cách tốt nhất

• Làm được nhiều việc hơn trong một khoảng thời gian nhất định 

• Không lãng phí thời gian vào những việc không liên quan 

• Kiểm soát thời gian được tốt hơn. 

• Tránh được việc vội vã hoàn thành công việc vào phút cuối. 

Tất cả những cách hiểu trên về quản lý thời gian đều đúng và chúng ta có thể đưa ra một
cách hiểu chung cho khái niệm Quản lý thời gian như sau: 

Quản lý thời gian có nghĩa kiểm soát tốt hơn cách bạn sử dụng thời gian và đưa ra 
những quyết định sáng suốt về cách bạn sử dụng nó. 
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PHẦN HAI 
XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA CÔNG VIỆC

Mục tiêu là đích đến của một công việc hay một vấn đề cần
thực hiện. Việc xác định mục tiêu trong công việc sẽ giúp 
chúng ta xem xét và thực hiện công việc của mình một cách 
logic, và đạt hiệu quả cao. Vì vậy, chúng ta sẽ tiết kiệm thời
gian trong quá trình thực hiện công việc đó. 

Bạn không thể quyết định phải làm gì hôm nay nếu không 
biết mình muốn đạt được điều gì vào ngày mai. Mọi kế hoạch 
hoàn thiện việc sử dụng thời gian đều phụ thuộc vào việc bạn
hiểu rõ các mục tiêu của chính mình.1

1. Xác định mục tiêu 
Xác định mục tiêu trong công việc là việc xác định kết quả

cần đạt được khi tiến hành thực hiện một công việc với một giá 
trị hay mức ý nghĩa nào đó. Xác định mục tiêu nhằm: Tập

trung cho công việc quan trọng nhất, xác định được phương hướng làm việc, ít tốn thời gian cho 
những việc không quan trọng, hạn chế việc lãng phí thời gian. Do vậy, bước đầu tiên khi tiến
hành công việc là chúng ta cần phải xác định mục tiêu cụ thể cần đạt được khi hoàn tất công việc
đó. Qua đó sẽ giúp chúng ta: 

- Tập trung vào việc giải quyết vấn đề chính 

- Xác định được các bước thực hiện hay những giải pháp cụ thể khi tiến hành thực thi công 
việc

- Tập trung giải quyết những công việc quan trọng, hạn chế bị phân tán vào những công việc
không quan trọng 

- Tạo động lực phấn đấu

- Tiết kiệm thời gian 

- Giải quyết được vấn đề, đạt được hiệu quả cao, đạt được sự hài lòng giữa các thành viên 
trong nhóm hay trong tổ chức. 

Mỗi công việc khác nhau sẽ có các mục tiêu tương ứng khác nhau, nên giá trị mong đợi đạt
được cũng sẽ khác nhau. Việc thực hiện từng mục tiêu cụ thể đòi hỏi cần có khoảng thời gian cụ
thể để đạt được. Vì vậy, mục tiêu có thể đạt được trong khoảng thời gian ngắn hay trong thời gian 
dài tùy thuộc vào tính chất và tầm quan trọng của công việc cần giải quyết. Và trong quá trình 
thực hiện một công việc, người ta thường chia mục tiêu thành mục tiêu chính, mục tiêu hỗ trợ
(mục tiêu phụ) và mục tiêu nên có.

1 Biên dịch Lê Tuyên. Quản lý thời gian. 2004. TP. Hồ Chí Minh: NXB Trẻ

Chạy đua với thời gian? 
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1.1 Mục tiêu chính 

Mục tiêu chính là mục tiêu có tính quyết định đối với sự thành công của công việc mà 
chúng ta thực hiện. Nếu mục tiêu này bị trì hoãn hay bị lệch hướng trong quá trình thực hiện thì 
công việc của bạn không thể đạt được giá trị mong muốn hoặc không đạt được hiệu quả cao như
đã đề ra. Nên mục tiêu chính là mục tiêu phải đạt được trong quá trình thực thi công việc của bạn. 

Ví dụ:

- Đối với sinh viên nói chung, mục tiêu chính là phải đạt được văn bằng tốt nghiệp đại học
sau 4 năm học. 

- Đối với các doanh nghiệp nói chung, mục tiêu chính là tối đa hóa lợi nhuận

- Mục tiêu chính của các Giám đốc là hoàn thành kế hoạch với kết quả cao nhất. 

- ….. 

1.2 Mục tiêu hỗ trợ

Mục tiêu hỗ trợ là các mục tiêu góp phần hỗ trợ việc thực hiện mụ tiêu chính. Những mục
tiêu này cũng quan trọng nhưng thường được thực hiện trong dài hạn. Các mục tiêu hỗ trợ là 
cầu nối để đạt được mục tiêu chính. 

Ví dụ:

- Đối với sinh viên nói chung, mục tiêu chính là phải đạt được văn bằng tốt nghiệp đại học
sau 4 năm học. Các mục tiêu phụ là phải hoàn thành tốt các kỳ thi học kỳ, nổ lực hơn nữa
trong học tập,… 

- Đối với các doanh nghiệp nói chung, mục tiêu chính là tối đa hóa lợi nhuận, các mục tiêu 
phụ có thể là nổ lực tiết kiệm chi phí, nổ lực các họat động xúc tiến bán hàng,… 

- Mục tiêu chính của các Giám đốc là hoàn thành kế hoạch với kết quả cao nhất, mục tiêu hỗ
trợ có thể là việc tuyển được các Trưởng phòng giỏi, huấn luyện nghiệp vụ cho các nhân 
viên để góp phần đạt được mục tiêu chính. 

- ……… 

1.3 Mục tiêu nên có 

Mục tiêu nên có là mục tiêu nhằm hỗ trợ cho viện thực hiện mục tiêu chính tốt hơn. Do 
vậy, nếu có các mục tiêu nên có thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các mục tiêu chính mặc dù sẽ phát 
sinh thêm thêm chi phí. Tuy nhiên, nếu không có những mục tiêu này thì chúng ta vẫn thực hiện
được mục tiêu chính. 

Ví dụ:

- Trong các doanh nghiệp thì mục tiêu nên có thường là các trang thiết bị hay văn phòng làm 
việc, vì nếu có đầy đủ các trang thiết bị làm việc hiện đại sẽ giúp cho các nhân viên làm 
việc với hiệu suất cao hơn, và nếu văn phòng làm việc thông thoáng và thoải mái sẽ tạo bầu
không khí tốt cho nhân viên làm việc

- Mục tiêu nên có đối với sinh viên có thể là hệ thống thư viện đầy đủ các loại sách và số
lượng nhiều, sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tiễn và ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn
thường xuyên hơn

- ……… 
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2. Những đặc điểm của mục tiêu 
Thông thường mục tiêu có những đặc điểm sau đây: 

2.1. Rõ ràng 

Nếu mục tiêu không rõ ràng sẽ làm bạn mất nhiều thời gian. Vì vậy mục tiêu rõ ràng sẽ
giúp bạn thực hiện tốt công việc được giao. Đặc biệt, khi bạn muốn người khác giúp mình thực
hiện một công việc nào đó, bạn phải cho họ biết rõ mục tiêu cũng như thời gian để hoàn thành 
công việc đó. 

2.2. Phân chia thời gian thực hiện cụ thể

Khi nào sẽ hoàn thành được mục tiêu này? Việc xác định được thời gian thực hiện một
công việc sẽ giúp bạn tránh được việc mất thời gian đầu tư cho công việc khác nhưng không góp 
phần hoàn thành mục tiêu của mình. 

2.3. Phù hợp khả năng của người tổ chức hoặc cá nhân được giao thực hiện mục tiêu 

Điều này sẽ khuyến khích bạn nổ lực thực hiện mục tiêu hay nhiệm vụ được giao. Nếu
mục tiêu vượt ngoài khả năng của bạn sẽ khiến cho bạn nản chí trong việc thực hiện mục tiêu đã
giao, tạo tâm lý không tốt trong khi thực hiện công việc và gây nên sức ỳ.

2.4. Quan trọng 

Việc xác định mục tiêu đạt được cần phải gắn liền với một mức ý nghĩa hay tầm quan 
trọng nào đó. Điều này sẽ giúp bạn thấy hãnh diện hơn khi hoàn thành mục tiêu này và nó sẽ tạo
động lực, kích thích bạn nổ lực làm việc tốt hơn trong thời gian tới. 

Ngược lại, nếu mục tiêu bạn nêu ra không có ý nghĩa hay tầm quan trọng gì sẽ làm cho 
bạn chán nản khi thực hiện và thường sẽ xuất hiện câu hỏi: “Thực hiện việc này để làm gì?” hay 
“Tại sao phải thực hiện việc này, trong khi việc làm này không có ý nghĩa gì cả?”,… như vậy kết
quả đạt được sẽ không cao hoặc bạn sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu đã đề ra. 

2.5. Phù hợp với điểm chung của tập thể

Trong cuộc sống bạn không thể tách khỏi cộng đồng, tập thể hay một nhóm đang sống 
xung quanh bạn. Do vậy mục tiêu mà bạn xác định hay đề ra phải phù hợp với những đặc điểm
chung của tập thể để có sự ủng hộ cổ vũ của tập thể, tạo động lực cho bạn hoàn thành mục tiêu 
một cách tốt nhất.  

Nếu mục tiêu của bạn tách rời hoặc đi ngược lại với lợi ích của tập thể thì bạn sẽ bị cô lập
hoặc bạn sẽ đối mặt với làn sóng phản đối bạn một cách mạnh mẽ nên bạn khó có thể đạt được
mục tiêu đã đề ra.  

2.6. Phải có thách thức nhưng phải khả thi 

Khi bạn đặt ra mục tiêu nào đó thì nó luôn đòi hỏi bạn phải nổ lực nhiều hơn để đạt được
mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, nó phải phù hợp thực tiễn và khả năng của bạn (bạn có thể thực
hiện được). Nếu mục tiêu quá xa rời thực tiễn, vượt quá khả năng của bạn thì cho dù bạn có nổ
lực đến đâu cũng không thể đạt được mục tiêu đó. 

Như vậy, với những đặc điểm trên sẽ giúp bạn đặt mục tiêu phù hợp với bản thân và có 
tính thách thức, tạo động lực để bạn phấn đấu vuợt qua khó khăn để đến đích cuối cùng. 
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3. Phân loại mục tiêu 
Khi bạn cần đạt được một điều mong muốn trong tương lai, 

bạn phải đặt cho mình những mục tiêu nhất định, xác định đâu là 
mục tiêu chính, mục tiêu hỗ trợ và mục tiêu nên có.

Sau khi xác định được các mục tiêu, bạn cần ước lượng thời
gian thực hiện của từng mục tiêu cụ thể để xác định được thời gian 
hoàn thành từng mục tiêu đó. Bên cạnh đó, bạn cần xem xét lại
những hoạt động trong những ngày trước đây để xác định được
những yếu tố nào chi phối thời gian của bạn nhiều nhất, từ đó bạn
sẽ có sự điều chỉnh phù hợp để tập trung giải quyết những vấn đề 
chính, quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu. 

Ví dụ 1: 

XÁC ĐỊNH MỨC ƯU TIÊN CHO CÔNG VIỆC CỦA BẠN2

Mục tiêu Mức ưu tiên Diễn giải

Đạt được 500,000USD ưu tiên tài 
trợ bên ngoài cho những khoản mục
có thể chấp nhận được

Chính Cần thiết để mở rộng sang địa điểm thứ
hai. Cửa hàng không thể phát triển mà 
không có đại lý thứ hai 

Doanh thu hàng năm từ các cơ sở
hoạt động là 6 triệu USD và lợi
nhuận sau thuế là 700,000USD 

Chính Trong bốn năm

Đào tạo David để anh ta có thể đảm
trách các hoạt động ở cửa hàng thứ
nhất

Hỗ trợ Trong năm tới. Tôi không thể mở cửa
hàng thứ hai cho đến khi David sẵn
sàng đảm trách việc quản lý cửa hàng 
thứ nhất

Phát triển dây chuyền cung ứng có 
chi phí thấp và đúng hẹn

Hỗ trợ Có khả năng cắt giảm chi phí hàng hóa 
và chi phí hàng tồn 600,000USD hàng 
năm

Cải thiện chương trình lợi ích sức
khỏe mà không thêm nhiều chi phí 

Nên có Những lợi ích cho sức khỏe của chúng 
ta còn ít cạnh tranh so với những nhà 
bán lẻ khu vực khác 

Nâng cấp hệ thống kế toán Nên có Một hệ thống tốt hơn sẽ tiết kiệm thời
gian và cho nhiều thông tin kịp thời để 
ra quyết định và kiểm soát 

Phát triển website thương mại điện
tử

Hỗ trợ Phương án tốt nhất để tăng doanh thu 
mà không cần phải thêm diện tích sàn 

2 Biên dịch: Bích Nga, Tấn Phước và Phạm Thị Sáu. Cẩm nang kinh doanh Harvard (Harvard Business Essentials): 
Quản lý thời gian (Time management). 2006. TP. Hồ Chí Minh: NXB Tổng Hợp

Phân loại mục tiêu ra sao? 
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Ví dụ 2: 

XÁC ĐỊNH MỨC ƯU TIÊN CHO CÔNG VIỆC CỦA BẠN: “Phải đạt được loại khá trong 
học kỳ này” 

Mục tiêu Mức ưu tiên Diễn giải

Xác định phương pháp học tập
đúng đắn (tham gia học nhóm, 
thường xuyên đặt câu hỏi đối với
thầy cô và bạn bè nếu tôi chưa hiểu
rõ vấn đề,…) 

Chính Nhớ lâu, có kiến thức chuyên môn sâu 
(có những bài tập hay tình huống khó, 
tôi cần có sự giúp đỡ hoặc trao đổi với
bạn bè để hiểu vấn đề rõ hơn, không tạo
các lỗ hổng tri thức,…) 

Cần cù, siêng năng Chính Dành nhiều thời gian để học tập, nghiên 
cứu chuyên môn và các lĩnh vực khác 

Có trang thiết bị, phương tiện phục
vụ việc học tập (thư viện, dụng cụ
thí nghiệm, sách, báo, internet, TV, 
máy tính,… 

Hỗ trợ Nâng cao tri thức, tiếp cận thực tiễn và 
thu thập được nhiều dữ liệu hoặc sự
kiến để dẫn chứng, chứng minh cho 
những phát biểu hoặc bài viết của tôi 

Tham gia các hoạt động thể thao Nên có Mỗi ngày dành 60 phút vào buổi chiều, 
từ 16h30 đến 17h30 hoặc 17h00 đến
18h00  

Tham gia các hình thức giải trí khác Nên có Thỉnh thoảng tham gia các hoạt động 
ngoài trời: picnic, dã ngoại, hay xem 
biểu diễn văn nghệ,… 

Qua đó cho thấy, việc phân loại đúng các loại mục tiêu sẽ giúp bạn đạt được điều mong muốn
với kết quả tốt và tiết kiệm được thời gian. Tuy nhiên, mục tiêu thường là những công việc hay 
vấn đề mà bạn sẽ đạt được trong tương lai (ngắn hạn hoặc dài hạn), và trong tương lai có thể sẽ
có những thay đổi nhất định ở chính bản thân bạn hoặc những thay đổi do các yếu tố bên ngoài 
gây ra. Nên bạn cần phải thường xuyên xem xét (cập nhật) lại các mục tiêu của mình sao cho phù 
hợp với xu thế phát triển của thời đại cũng như phù hợp với bản thân bạn trong từng thời kỳ nhất
định. 

Định kỳ xem xét các mục tiêu của bạn bằng cách đặt câu hỏi:3

Các mục tiêu này có còn thực tế không? 

Các mục tiêu này có còn phù hợp không? 

Các mục tiêu này có còn liên quan không? 

Nếu bỏ mục tiêu này thì có ảnh hưởng đến người khác không (trường hợp trong tập thể)? 

 
3 Biên dịch: Bích Nga, Tấn Phước và Phạm Thị Sáu. Cẩm nang kinh doanh Harvard (Harvard Business Essentials): 
Quản lý thời gian (Time management). 2006. TP. Hồ Chí Minh: NXB Tổng Hợp
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Thay đổi để thích ứng với những biến đổi của môi trường là rất quan trọng, nhưng không vì 
thế mà bạn thường xuyên thay đổi mục tiêu của mình chỉ vì những khó khăn nhất thời. Khi thay 
đổi mục tiêu, bạn phải chú ý đến những điểm sau:  

Những thay đổi đó sẽ:

• Không nên ảnh hưởng lớn đến tập thể hay thiểu số nào đó có liên quan đến mục tiêu 
của bạn từ trước đó

• Không nên lệch hướng so với mục tiêu ban đầu

• Không nên chuyển bạn sang một mục tiêu mới hoàn toàn 

• Không trái với đạo đức, truyền thống văn hóa xã hội được số đông công chúng chấp
nhận

4. Sự đối nghịch giữa tính cấp bách và tầm quan trọng của công việc (vấn đề)
Trong cuộc sống hàng ngày bạn dành nhiều thời gian để giải quyết nhiều công việc hay vấn

đề khác nhau, trong đó có một vấn đề mà các bạn thường hay đối mặt, đó là tính cấp bách của
công việc. 

Công việc cấp bách là công việc đòi hỏi cần được giải quyết ngay. Tuy nhiên, mọi công việc
cấp bách chưa hẳn phục vụ hay hỗ trợ cho việc thực hiện mục tiêu hay sự thành công của bạn
trong tương lai. Thông thường mục tiêu chính được hoàn thành trong tương lai, vì vậy tính cấp
thiết của các mục tiêu chính không mang tính tức thời. 

Ví dụ:

Mục tiêu chính của bạn là đạt được tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi sau khi tốt nghiệp.  

Mục tiêu chính của bạn là học kỳ này phải thi qua hết các môn (không thi lại môn nào)  

Mục tiêu chính của bạn là sẽ làm việc cho công ty liên doanh sau khi tốt nghiệp

Mục tiêu chính của bạn là sau 03 năm công tác, bạn sẽ làm Trưởng phòng nhân sự của một
công ty, 02 năm tiếp theo sẽ là Phó Giám đốc,… 

Mục tiêu chính của bạn là trở thành giảng viên sau khi tốt nghiệp, sau 02 năm học xong 
Master và trở thành giảng viên giỏi, 03 năm tiếp theo đi học nghiên cứu sinh tiến sỹ,… 

Tất cả mục tiêu trên phải được thực hiện trong tương lai, không phải thực hiện ngay lập tức. 
Tuy nhiên, trong thực tế bạn lại luôn bị mất thời gian và công sức cho những công việc cấp bách 
nhưng không phải là các mục tiêu chính của bạn. Thường các mục tiêu dài hạn hay gặp phải vấn
đề này, vì bạn nghĩ rằng còn nhiều thời gian để thực hiện mục tiêu của mình nên không cần tiến
hành thực hiện mục tiêu ngay lập tức. 

Ví dụ:

Hàng tháng bạn được gia đình cho bạn 400.000đồng, bạn dự kiến sẽ tiết kiệm để dành 
100.000đồng/tháng, qua học kỳ này bạn sẽ mua 2 bộ quần áo từ số tiền tích lũy đó. Tuy nhiên, 
sau 3 tháng xe đạp của bạn bị hư hỏng nặng và phải thay thế sườn xe mới và một số bộ phận
khác, điều này làm bạn mất 250.000đồng. Và bạn sẽ cố gắng tiếp tục để dành trong thời gian tới
để mua quần áo. 

Bạn vừa nhận được học bổng trị giá 5 triệu đồng, bạn dự kiến tuần tới sẽ mua một máy vi tính 
giá khoảng 4,5 triệu đồng và 0,5 triệu còn lại sẽ chi tiêu vào việc khác. Tuy nhiên, 4 ngày sau khi 
bạn nhận được học bổng, bạn bị mất điện thoại di động, vì vậy bạn đã lập tức chi 2 triệu để mua 
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điện thoại mới. Bạn nghĩ rằng, bạn sẽ nổ lực học tập để có cơ hội nhận được một loại học bổng 
tương tự để rồi sau đó sẽ mua ngay máy vi tính. 

Lúc 9h00 bạn đang làm bài tập để đầu giờ chiều nộp bài cho thầy dạy môn toán, khoảng 9h15 
bạn của bạn đến mời bạn đi uống café để trao đổi một số vấn đề. Bạn nghĩ: bạn muốn biết vấn đề 
đó là gì nên bạn đã tạm ngưng làm bài tập và đi uống café. 

Bạn đang làm bài tập trên máy vi tính (ở tầng trệt) được khoảng 20 phút, một người bạn khác 
đến nhờ bạn lên tầng 1 (phòng đọc sách của thư viện) để giải thích cho bạn ấy một vấn đề mà bạn
ấy không hiểu khi đang đọc sách. Bạn tạm dừng làm bài tập của mình và lên tầng 1 giúp bạn
mình. 

Qua các ví dụ trên cho thấy, mọi vấn đề mà bạn giải quyết đều không liên quan gì đến mục
tiêu chính của bạn, mặc dù bạn cảm thấy rằng những việc này đương nhiên phải làm, nhưng nó 
lại lãng phí thời gian của bạn. Chẳng những thế, mà nó còn hướng bạn ngày càng xa rời mục tiêu 
của mình, nhưng thật sự bạn chẳng có lựa chọn khác; điều này cũng đúng vì bạn giúp bạn bè hay 
người khác là lẽ đương nhiên vì đó là tinh thần tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, là truyền
thống-đạo đức xã hội. 

Để giải quyết những vấn đề này, bạn cần lập kế hoạch làm việc cụ thể, viết lịch làm việc rõ 
ràng. Hàng tuần, bạn sẽ xem xét lại những công việc mà bạn đang đối mặt hàng ngày. Qua đó, 
bạn sẽ thấy được những công việc nào liên quan đến các mục tiêu chính và mục tiêu hỗ trợ của
bạn, công việc nào mang tính cấp bách nhưng lại không liên quan đến các mục tiêu của bạn. 

Vì vậy nếu trong cuộc sống, bạn không có những nguyên tắc nhất định đối với bản thân thì rất
khó quản lý được thời gian của bạn và bạn sẽ luôn cảm thấy công việc (không quan trọng) của
bạn ngày càng nhiều, không thể giải quyết kịp thời mặc dù bạn đã nổ lực hết khả năng và tập
trung công sức để giải quyết chúng. 

Điều quan trọng là bạn phải phân biệt được đâu là công việc cấp bách và quan trọng (?), đâu 
là công việc chỉ đơn thuần là cấp bách (?). Để làm được điều này, bạn phải thường xuyên luyện
tập và thực hiện công việc theo một kế hoạch và lịch trình cụ thể. Một khi bạn phân biệt được hai 
loại công việc trên, bạn sẽ có cách bố trí thời gian một cách hợp lý nhất cũng như khi nào nên từ
chối những công việc cấp bách nhưng không quan trọng. Và như vậy bạn đã giải quyết được vấn
đề đối nghịch giữa tính cấp bách và tầm quan trọng của công việc. 

5. Phân chia mục tiêu thành nhiều công việc cụ thể, có thể thực hiện được và xác định mức
độ ưu tiên 

Nhận biết và xếp loại mục tiêu là điều cần thiết nếu bạn có ý định 
nghiêm túc về việc tận dụng hầu hết thời gian của bạn4. Tuy vậy, có 
một số mục tiêu chính quá lớn và đòi hỏi thời gian dài để hoàn thành 
chúng nên bạn không thể trực tiếp giải quyết được chúng ngay, mà 
bạn cần phải chia chúng thành những công việc cụ thể để thuận tiện
trong quản lý và thực hiện từng việc một theo trình tự logic. 

 

4 Biên dịch: Bích Nga, Tấn Phước, Phạm Thị Sáu. Cẩm nang kinh doanh Harvard (Harvard Business Essentials): 
Quản lý thời gian (Time management). 2006. TP. Hồ Chí Minh: NXB Tổng Hợp

Lớn-nhỏ hay quan trọng-khẩn cấp? 
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Ví dụ:

Mục tiêu chính của bạn Thành là bạn muốn có được tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi. 

Mục tiêu chính của chị Tuyết là bạn sau 10 năm làm việc, chị sẽ xây được căn nhà khang 
trang trong nội ô TP. Long Xuyên. 

Mục tiêu chính của bạn Nguyên là sau 2 năm dạy học sẽ trở thành giáo viên giỏi. 

Mục tiêu chính của bạn Cường là sau 3 năm làm việc sẽ trở thành kỹ sư giỏi. 

Các mục tiêu trên không thể thực hiện được ngay mà cần phải được chia ra thành những 
nhiệm vụ cụ thể phải đạt được hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm,… 

Nhìn chung, việc dùng mục tiêu để quản lý thời gian của bạn sẽ vô cùng quan trọng, vì vậy
bạn có thể vận dụng các bước sau đây để quản lý thời gian hiệu quả hơn: 

• Chia nhỏ mục tiêu thành nhiều công việc (nhiệm vụ) cụ thể và khả thi 

• Xác định mức độ ưu tiên: sau khi chia mục tiêu thành nhiều công việc cụ thể bạn hãy 
tiến hành phân loại những công việc đó theo mức độ ưu tiên theo thứ tự I, II và III. 

Mức ưu tiên I: những công việc dành cho mục tiêu chính của bạn, đó là những công 
việc mang tính cấp bách và quan trọng 

Mức ưu tiên II: những công việc dành cho mục tiêu hỗ trợ, đó là những công việc
mang tính cấp bách và tầm quan trọng chỉ ở mức trung bình hoặc chỉ là cấp bách hoặc
tầm quan trọng cao (chỉ một yếu tố duy nhất) và ngược lại,  

Mức ưu tiên III: những công việc cấp bách hoặc không cấp bách nhưng không quan 
trọng lắm. 

• Sắp xếp việc thực hiện công việc thật logic, phù hợp: Việc thực hiện các công việc
theo một thứ tự trước sau sẽ giúp bạn hoàn thành các công việc một cách nhịp nhàng, 
công việc được hoàn thành trước hỗ trợ công việc sau. 

Ví dụ:

Nhóm của bạn (03 bạn) chuẩn bị báo cáo về một chủ đề của một môn học, quy trình 
thực hiện có thể như sau: 

Thu thập dữ liệu → Lập dàn ý (outline) → Lựa chọn các ý chính → Sắp xếp các ý cho 
mạch lạc → Báo cáo thử (diễn tập) → Hiệu chỉnh → Báo cáo chính thức

Như vậy mối quan hệ giữa các công việc là phụ thuộc lẫn nhau, công việc sau phải
chờ sự khởi đầu và kết thúc của công việc trước đó (như ví dụ trên). Tuy nhiên, không 
phải tất cả các công việc đều theo tuân thủ quy luật như thế, công việc sau sẽ được
tiến hành sau công việc trước đó một khoảng thời gian nhất định chứ không nhất thiết
phải chờ công việc trước đó kết thúc mới bắt đầu hoặc có thể thực hiện các công việc
song song với nhau. 

Ví dụ:

Việc các bạn thực hiện vệ sinh làm đẹp toàn bộ khuôn viên trường, do toàn bộ khuôn 
viên trường quá lớn nên phải được chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi lớp hay 
mỗi khoa sẽ thực hiện một khu vực nhất định. Như vậy, các lớp hay khoa có thể thực
hiện phần việc của mình song song với nhau hay chỉ trước sau một khoảng thời gian 
ngắn. Không nhất thiết phải chờ một lớp hay khoa nào đó khởi đầu và kết thúc thì lớp
hay khoa khác mới tiếp tục phần việc của mình. 
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Vì vậy, khi tiến hành phân chia mục tiêu thành nhiều công việc khác nhau, bạn cần
lưu ý đến mối quan hệ giữa các công việc để xác định thời điểm bắt đầu của mỗi công 
việc cho phù hợp nhằm tiết kiệm thời gian. 

• Ước lượng thời gian hoàn thành mỗi nhiệm vụ: Đây không phải là một công việc dễ
dàng cho các bạn, có những công lặp đi lặp ở mức độ thường xuyên thì bạn dễ dàng 
ước lượng thời gian để thực hiện chúng. 

Ví dụ:

Bạn sẽ rất dễ dàng ước lượng khoảng thời gian cần có để đi từ nơi bạn ở đến trường 
học, vì nó diễn ra hàng ngày, thậm chí nhiều lần trong một ngày. 
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NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN5

Mục tiêu: Giới thiệu một loạt các chuyên đề đào tạo nội bộ-ban đầu là hai lần một
tháng trong thời gian ba tháng (tổng cộng sáu lần). Nếu được quan tâm nhiều và có 
hiệu quả, những loạt chuyên đề này sẽ được tiếp tục

Nhiệm vụ Hoạt động 

Ước lượng 
thời gian 

(phút) Ghi chú 

1 Họp lần đầu tiên để phân 
tích chiến lược

60 Gồm Ramon, Harriet, 
Julie, và Peter 

2 Họp lần hai: Xác định đề tài 
và người thuyết trình 

75 Gồm tất cả những người
trên cộng thêm Fred 

3 Suy tính địa điểm tổ chức
chuyên đề, việc giao tiếp và 
thúc đẩy nội bộ

120  

4 Họp riêng từng người thuyết
trình 

240  

5 Triển khai chuyên đề giao 
tiếp

180 Liên quan đến tiếp thị

6 Giám sát thực hiện 180  

7 Đánh giá hậu chuyên đề 60 Những gì đ4 làm được và 
chưa làm được

8 Gởi thư cảm ơn và món quà 
nhỏ cho từng người thuyết
trình 

60  

Tổng thời gian 975 Số giờ: 16,25 

Tuy nhiên, trong cuộc sống những vấn đề mới luôn phát sinh và rất khó để bạn ước lượng 
được thời gian cần thiết để hoàn thành chúng. Trong trường hợp này, bạn cần thiết tham khảo ý
kiến của bạn bè, thầy cô hay người thân của mình,… để ước lượng khoảng thời gian tương đối
hợp lý cho công việc đó. Và bạn cần xác định thêm khoảng chênh lệch từ ±10% đến ±20% để dự
trù những phát sinh không trông đợi có thể xảy ra. 

 
5 Biên dịch: Bích Nga, Tấn Phước và Phạm Thị Sáu. Cẩm nang kinh doanh Harvard (Harvard Business Essentials): 
Quản lý thời gian (Time management). 2006. TP. Hồ Chí Minh: NXB Tổng Hợp
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Sau khi bạn chia mục tiêu thành nhiều công việc và ước lượng thời gian hoàn thành chúng, 
bạn cần phải xem xét lại lần nữa, điều chỉnh kịp thời thứ tự ưu tiên của từng công việc cho phù 
hợp với những thay đổi của xã hội. Và nếu có thể, hãy đặt niềm tin và giao việc cho người khác 
để bạn có nhiều thời gian giải quyết những công việc chính và quan trọng. Bên cạnh đó, một
trong những vấn đề không kém phần quan trọng để đạt được mục tiêu, đó là bạn cần phải sắp xếp
các công việc trong sổ nhật ký của bạn theo mức độ quan trọng hoặc theo thứ tự ưu tiên để thuận
tiện cho bạn trong quá trình thực hiện các công việc (có thể điều phối với các bạn khác hay đồng 
nghiệp). 

Ví dụ:

Trở lại với ví dụ về nhóm bạn báo cáo chuyên đề môn học, bạn có thể phân công bạn A giỏi
về sử dụng máy tính tìm kiếm dữ liệu trên mạng, bạn B thích đọc sách sẽ tìm dữ liệu trong sách, 
báo,… và bạn giỏi về việc lĩnh vực viết thì bạn sẽ viết dàn ý (outline),… 

6. Tiến hành công việc để đạt được mục tiêu 
Trước khi tiến hành công việc, bạn hãy xác định vấn đề sau theo nguyên tắc 5W-2H như sau: 

Tại sao phải thực hiện công việc này (Why)? 
Nội dung là gì (What)? 
Khi nào sẽ thực hiện (When)? 
Thực hiện như thế nào (How)? 
Thực hiện trong bao lâu (How long)? 
Với ai (Who)? 
Ở đâu (Where)? 

Trả lời cho các câu hỏi trên sẽ giúp bạn hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất, bởi
vì đó là những định hướng chung cho bạn trong việc thực thi hay giải quyết một vấn đề.
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TÓM TẮT

- Xác định mục tiêu trong công việc là một trong 
những yếu tố quản lý thời gian hiệu quả. Nếu
bạn chưa xác định được mục tiêu trong công 
việc thì khó có thể quản lý tốt thời gian của
bạn. 

- Thông thường, mục tiêu được chia làm ba loại: 
Mục tiêu chính, mục tiêu hỗ trợ và mục tiên 
nên có. 

- Những đặc điểm của mục tiêu là phải rõ ràng, 
phân bổ được thời gian, phù hợp khả năng của
bạn, quan trọng, phù hợp mục tiêu chung của
tập thể và có tính thử thách nhưng khà thi. 

- Có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian và công sức
cho những việc cấp bách nhưng không quan 
trọng. Hãy cố gắng kiểm soát vấn đề này. 

- Các mục tiêu thường đạt được trong tương lai và tương đối lớn, vì vậy bạn cần chia mục
tiêu thành nhiều công việc cụ thể, khả thi và xác định mức ưu tiên thực hiện các công việc
đó. Phối hợp thực hiện công việc cùng với các cá nhân hoặc tổ chức. 

- Trước khi tiến hành thực hiện công việc bạn nên áp dụng nguyên tắc “5W-2H” để thực
hiện công việc đạt được hiệu quả cao. 
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PHẦN BA 
CÔNG CỤ QUẢN LÝ THỜI GIAN 

 
1. Đồ thị quản lý thời gian 

Đồ thị quản lý thời gian là một công cụ thông minh giúp bạn quyết định tính khẩn cấp và 
tầm quan trọng của một công việc cụ thể nào đó.  

TÍNH KHẨN CẤP
Một việc được coi là khẩn cấp khi nó đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức. Khi một việc phải

hoàn thành vào một thời điểm nhất định, khi thời hạn cuối cùng đến gần nó sẽ trở nên khẩn cấp
hơn. 

Giả sử bạn có ba công việc sau: 

1.  Lên kế hoạch dã ngoại cho lớp sau khi tốt nghiệp. 

2.  Tìm ý tưởng cho đề tài thực tập tốt nghiệp

3.  Hoàn thành bài tập cá nhân để nộp cho giảng viên vào sáng thứ hai tuần tới

Xét theo tính khẩn cấp thì việc hoàn thành bài tập khẩn cấp hơn vì thời hạn cuối cùng gần
kề hơn. Chuyến dã ngoại sẽ được tổ chức sau khi các thành viên trong lớp đã hòan thành đề tài 
tốt nghiệp nên việc tìm ý tưởng cho đề tài thực tập thì khẩn cấp hơn. 

 Bạn có thể biểu diễn 2 công việc này trên một trục thẳng đứng như sau:                                              

 + Khẩn cấp

���� - Bài tập cá nhân 

 

���� - Ý tưởng cho đề tài thực tập tốt nghiệp

���� - Kế hoạch dã ngoại cho lớp tháng tới

− Khẩn cấp

Khi thời gian trôi đi, cả ba công việc sẽ có xu hướng chuyển dần lên phía trên của trục
thẳng đứng, công việc ngày càng khẩn cấp hơn. 

TẦM QUAN TRỌNG 
Một việc được coi là quan trọng khi nó có một ý nghĩa lớn hoặc sẽ gây ra một kết quả/hậu

quả đáng kể. Mức độ quan trọng của công việc không bị ảnh hưởng bởi thời gian trôi đi. 

Trở lại ví dụ nêu trên, xét về tầm quan trọng của công việc thì việc hoàn thành bài tập cá 
nhân tương đối không quan trọng dù khẩn cấp hơn, việc tìm ý tưởng cho đề tài thực tập tốt
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nghiệp là rất quan trọng mặc dù chưa khẩn cấp, việc lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại là ít quan 
trọng nhất so với hai việc còn lại vào thời điểm hiện tại. 

Chúng ta có thể sử dụng một trục ngang để thể hiện hai điều này như sau:  
 ���� ���� ����

− Quan trọng                                                                                  + Quan trọng 
 Bạn có nhận xét gì về thứ tự 3 công việc trong ví dụ trên theo mức độ khẩn cấp và 

quan trọng? Đơn giản là thứ tự các công việc theo mức độ quan trọng đã thay đổi so với thứ tự
theo tính khẩn cấp. Thông thường, thứ tự sẽ khác nhau khi sắp xếp theo mức độ quan trọng và 
khẩn cấp. 

ĐỒ THỊ QUẢN LÝ THỜI GIAN 
Kết hợp hai trục quan trọng và khẩn cấp, chúng ta sẽ có đồ thị quản lý thời gian như sau: 

 + Khẩn cấp

����

- Quan trọng                                                         + Quan trọng 
 ����

����

- Khẩn cấp

Khi kết hợp mức độ quan trọng và khẩn cấp của ba công việc trên đồ thị quản lý thời gian 
ta có thể biết được rằng: 

• Việc hoàn thành bài tập cá nhân thì khẩn cấp hơn là việc tìm ý tưởng cho đề tài 
thực tập tốt nghiệp, vì thế nó cần được hoàn tất sớm hơn. 

• Việc tìm ý tưởng cho đề tài thực tập tốt nghiệp quan trọng hơn việc lên kế hoạch 
dã ngoại cho lớp, vì vậy công việc này cần được dành sự quan tâm suy nghĩ, đầu
tư thời gian nhiều hơn. 

• Việc lên kế hoạch dã ngoại cho lớp vào tháng tới xét về mức độ quan trọng và 
khẩn cấp so với 2 việc trước đều thấp hơn nên có thể giải quyết sau cùng. 

Sử dụng đồ thị quản lý thời gian là một cách hữu ích để xem xét những đòi hỏi được
đặt ra cho thời gian của bạn, nó giúp bạn đưa ra quyết định về trình tự giải quyết các công việc
một cách nhanh chóng và đảm bảo đạt được những mục tiêu đã đề ra. 

Nhìn lại công việc ý tưởng cho đề tài thực tập tốt nghiệp, bạn đã lường trước được mức
độ quan trọng nhưng do có quá nhiều việc cần phải giải quyết gấp nên công việc đó vẫn chưa
thực hiện được. Đến giữa tuần văn phòng Khoa có thông báo danh sách các sinh viên đủ tiêu 
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chuẩn làm luận văn tốt nghiệp trong đó có bạn đồng thời cũng có thông báo về việc các giảng 
viên trong khoa sẽ tư vấn cho sinh viên về việc chọn đề tài tốt nghiệp vào ngày thứ ba tuần tới, để 
tham gia buổi tư vấn này sinh viên cần phải chuẩn bị sơ bộ một số thông tin liên quan đến đề tài 
định chọn. Đến đây thì công việc này có sự di chuyển trên đồ thị thời gian. 

 + Khẩn cấp

���� ����

- Quan trọng                                                         + Quan trọng 

 ����

����

- Khẩn cấp

Khi thời gian trôi đi thì một công việc khẩn cấp sẽ trở nên khẩn cấp hơn.  
Một công việc sẽ thay đổi mức độ quan trọng nếu như các ảnh hưởng hoặc kết quả của

nó thay đổi. 
BỐN Ô PHẦN TƯ CỦA ĐỒ THỊ QUẢN LÝ THỜI GIAN 
Đồ thị quản lý thời gian được tạo nên bởi 4 ô vuông hay gọi là các ô phần tư. Bằng việc

thể hiện các công việc vào các ô phần tư tương ứng, chúng ta sẽ phân loại công việc. Việc này sẽ
giúp chúng ta làm rõ những mối nguy hiểm hay rủi ro nhất định nếu một công việc nào đó không 
được thực hiện

Bạn hãy liên tưởng đồ thị trên mặt phẳng của đồng hồ, bốn ô phần tư lúc này có thể được
gọi tên thành: Ô 0 – 3 giờ, Ô 3 – 6 giờ, Ô 6 – 9 giờ, Ô 9 – 12 giờ.

+ Khẩn cấp

Ô 9 -12 giờ Ô 0 – 3 giờ
Ô nhanh và đơn giản Ô ưu tiên hàng đầu

- Quan trọng                                                                                                + Quan trọng    

Ô 6 -9 giờ Ô 3 – 6 giờ
Ô lãng phí           Ô lập kế hoạch   

 

- Khẩn cấp

Việc phân loại các công việc vào các ô tương ứng và hiểm họa có thể xảy ra được tóm tắt
trong bảng dưới đây.  
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Ô phần tư Loại công việc Hiểm họa

Ô 0 -3 giờ

Ô ưu tiên hàng đầu

Công việc vừa khẩn cấp
vừa quan trọng 

Công việc có thể không được thực hiện tốt

Ô 3 – 6 giờ

Ô lập kế hoạch 

Công việc không khẩn cấp
nhưng quan trọng 

Công việc có thể sẽ không bao giờ được
thực hiện

Ô 6 – 9 giờ

Ô lãng phí 

Công việc khẩn cấp nhưng 
tương đối kém quan trọng 

Chúng ta thường bỏ thời gian để làm những 
việc này. 

Ô 9 – 12 giờ

Ô nhanh và đơn giản

Công việc vừa không khẩn
cấp cũng chẳng quan trọng 

Quá nhiều thời gian có thể được bỏ ra cho 
việc tuy khẩn cấp nhưng không quan trọng 

Bây giờ sau khi hiểu rõ về đồ thị quản lý thời gian, bạn hãy thực hành bằng cách ghi lại
những công việc mà bạn đã làm trong ngày hôm qua, thể hiện chúng vào đồ thị quản lý thời gian 
và xác định thứ tự các công việc theo đồ thị quản lý thời gian. Sau cùng hãy so sánh sự khác biệt
với thực tế bạn đã thực hiện. Hãy ghi lại một vài nhận xét của bạn.  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Lịch công việc
Để có thể kiểm soát và sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả bạn cần phải trù 

tính và lập kế hoạch trước cho thời gian của mình. Hai trong số những công cụ cần thiết mà một
người quản lý thời gian giỏi thường có đó là : Cuốn nhật ký và Lịch công việc

Cuốn nhật ký dành cho việc lập kế
hoạch dài hạn, để ghi lại những cuộc
hẹn, sự kiện và những cam kết cho một
thời điểm nào đó trong tương lai (các 
tháng trong năm và năm kế tiếp) do đó
bạn nên có sẵn nhật ký của năm hiện tại
và năm kế tiếp. 

 

Mẫu nhật ký dưới đây được giới thiệu mang tính chất gợi ý để các bạn tham khảo, bạn có 
thể tự tạo nhật ký riêng phù hợp với tính chất công việc của chính bạn, điều này hoàn toàn rất tốt. 
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YEAR PLANNER - 2007 
January February ……… December 

1. Mon ........................ 1.Thur ……………….. ……………… 1. Sat………………….
2. Tues ........................ 2.Fri …………………. ……………… 2. Sun .......................... 
… … ......................... ……………………….. ……………… ………………………..
… … ......................... ……………………….. ……………… ………………………..
28. Sun ....................... 28.Wed ................... … ……………… 28. Fri........................... 
29. Mon ......................  ……………… 29. Sat.......................... 
30. Tues ......................  ……………… 30. Sun………………. 
31. Wed ……………..  ……………… 31. Mon …………….. 

Lịch làm việc dành cho việc lập kế hoạch ngắn hạn (cho 
một tuần hoặc một ngày). Việc lên lịch làm việc sẽ giúp 
bạn theo dõi được sự tiến triển nhiều việc cùng lúc và 
lập kế hoạch cho bước tiếp theo trong chuỗi các công 
việc. 

 LÀM THẾ NÀO ĐỂ LẬP ĐƯỢC LỊCH LÀM VIỆC? 

 
Việc lập lịch làm việc phải trải qua 3 bước theo trình tự như sau: 
 

Lập danh sách ( Liệt kê danh sách những công việc muốn làm) 
Bạn hãy ghi lại tất cả những việc bạn muốn làm trong một khoảng thời gian cụ thể (một

tuần, một ngày). Một số công việc có tính chất lặp đi lặp lại thường xuyên do đặc điểm việc học
tập, công việc của bạn như đi học chính khóa, đi học thêm, v.v…nhưng khi lập lịch làm việc bạn
vẫn phải tính đến những việc này vì thế cách tốt nhất là bạn hãy ghi luôn chúng vào danh sách. 

Để lập được danh sách những công việc muốn làm bạn cần sử dụng một tờ giấy riêng và 
sử dụng một số tiêu đề theo mẫu gợi ý dưới đây: 

Số thứ tự Công việc Nhận xét Thời gian ước tính 
………… …………………………… ……………………….. ……………………….
………… …………………………… ……………………….. ……………………….
………… …………………………… ……………………….. ……………………….

Trong cột Số thứ tự bạn hãy điền số thứ tự liên tục từ 1 cho đến công việc cuối cùng mà 
bạn liệt kê ra. 

Lập danh sách các công việc muốn làm 

Quyết định trình tự giải quyết các công việc muốn làm 

Phân bổ thời gian cho các công việc
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Trong cột Công việc bạn sẽ ghi lại tất cả những công việc mà bạn muốn làm trong tuần
tới hoặc ngày mai, kể cả những công việc thường xuyên, cố định lặp lại. 

Trong cột Nhận xét bạn nên ghi thời hạn phải hoàn thành công việc. Một số công việc có 
thể xác định sẵn thời hạn phải hoàn thành, một số công việc khác thì có thời hạn phải hoàn thành 
trước khi một sự việc khác có thể bắt đầu.  

Trong cột Thời gian ước tính bạn sẽ ghi lại lượng thời gian (số phút) cần thiết để thực
hiện công việc. 

Chúng ta hãy cùng nhau xem xét ví dụ dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về quá trình lập
lịch làm việc của cá nhân. 

Lan Phương là sinh viên năm 3 ngành Kế toán doanh nghiệp, cô được các bạn trong lớp
tín nhiệm bầu làm lớp trưởng của lớp. Cô đã liệt kê 1 danh sách các công việc mà cô muốn làm 
vào ngày mai (thứ hai) như sau: 

 

STT Công việc Ghi Chú 
Thời gian 
ước tính 

1. Đọc 2 cuốn tạp chí Thế giới phụ nữ để trả cho 
Loan vào sáng mốt. 

 30’ 

2. Phác thảo sơ bộ kế hoạch thành lập câu lạc bộ
Tiếng Anh cho lớp. 

 60’ 

3. 
 

Học 3 tiết môn Luật doanh nghiệp. 
 

Từ 13.00 đến 15.30 150’ 

4. Tìm tài liệu trên Internet chuẩn bị cho họp
nhóm báo cáo môn Quản trị doanh nghiệp. 

Phải xong trước
10.00 

90’ 

5. Gọi điện cho giáo viên dạy Thị trường Chứng 
khoán về địa điểm học bù sáng thứ tư.

15’ 

6. Họp nhóm báo cáo môn Quản trị doanh 
nghiệp. 

Hẹn lúc 10.00 90’ 

7. Viết báo cáo tháng. 30’ 

8
ơ

Đi thăm Mai ốm phải nhập viện. 
 

60’ 

9. Học tiếng Anh buổi tối tại trung tâm ngoại
ngữ.

Từ 19.00 đến 20.30 90’ 

10. Đánh cầu lông với Linh. Đã hẹn lúc 17.00 60’ 
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Quyết định trình tự giải quyết công việc trong danh sách. 
Việc xác định trình tự giải quyết công việc trong danh mục phải trải qua 2 bước nhỏ:

• Bước thứ nhất: Xác định các công việc có thời hạn phải hoàn thành và sắp xếp
chúng theo thời gian 

Loan đã tách những công việc đã xác định thời hạn hoàn thành trong danh sách bao gồm
các công việc số 3 – 4 – 6 – 9 – 10. Căn cứ vào thời hạn xác định của các công việc và thời gian 
ước tính, Loan đã sắp xếp thứ tự giải quyết các công việc này như sau: 

STT Công việc Ghi Chú Thời gian ước tính 

4. Tìm tài liệu trên Internet chuẩn bị cho 
họp nhóm báo cáo môn QTDN 

Phải xong trước
10.00 90’ 

6. Họp nhóm báo cáo môn Quản trị
doanh nghiệp Hẹn lúc 10.00 90’ 

3. 
 

Học 3 tiết môn Luật doanh nghiệp Từ 13.00 đến 15.30 150’ 

10. Đánh cầu lông với Linh Đã hẹn lúc 17.00 60’ 

9. Học tiếng Anh buổi tối tại trung tâm 
ngoại ngữ Từ 19.00 đến 20.30 90’ 

• Bước thứ hai: Thể hiện những việc còn lại trong danh mục vào đồ thị quản lý thời
gian. Bước này sẽ giúp bạn đưa ra được quyết định được trình tự giải quyết các công việc dựa
trên mức độ quan trọng và tính khẩn cấp của công việc. Đây là một bước quan trọng mà bạn
không nên bỏ qua vì nếu không bạn sẽ có khuynh hướng giải quyết các công việc dễ dàng, thú vị
trước rồi mới đến các công việc khó khăn và phức tạp. 

Với ví dụ của Loan, trong danh sách sẽ còn lại các công việc số 1 – 2 – 5 – 7 – 8, các 
công việc này không có thời hạn xác định nên việc sắp xếp trình tự giải quyết các công việc này 
Loan đã sử dụng đồ thị quản lý thời gian như sau: 

 + Khẩn cấp

�

�

�

- Quan trọng   � + Quan trọng 

 
�

- Khẩn cấp

Kết quả của việc biểu diễn các công việc lên đồ thị quản lý thời gian cho phép Loan có được thứ
tự giải quyết các công việc còn lại như sau : 5 � 7 � 2 � 8 � 1

Phân bổ thời gian (Quyết định khoảng thời gian sẽ dành cho mỗi công việc) 
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Sau khi kết thúc bước 2, bạn đã có thể sắp xếp lại danh sách công việc cần làm ban đầu
theo một trình tự mới.  

Bạn có thể sử dụng mẫu gợi ý dưới đây để lên danh sách trình tự giải quyết công việc

Số thứ tự Công việc Thời gian ước tính Thời gian dự kiến Kết quả

……….. …………………… ………………….. ……………………… ………… 

……….. …………………… ………………….. ……………………… ………… 

……….. …………………… ………………….. ……………………… ………… 

Số thứ tự được ghi nhận trong cột Số thứ tự là số thứ tự ban đầu, sẽ không có gì ngạc
nhiên nếu số thứ tự có thể sẽ không bắt đầu từ con số 1 và cũng không liên tục. 

Trong cột Công việc bạn nên ghi nội dung ngắn gọn và những điều cần lưu ý để tính thời
gian thực hiện công việc. 

BẠN SẼ ĐIỀN CÔNG VIỆC VÀO DANH SÁCH  THEO TRÌNH TỰ NÀO? 

Sau khi kết thúc bước 2, trong tay bạn có 2 danh mục thứ tự công việc: 

• Danh mục thứ tự các công việc đã xác định chính xác thời hạn phải hoàn thành: 
Bạn nên sắp những công việc trong danh mục này vào danh sách trước theo mốc
thời gian 

• Danh mục thứ tự các công việc còn lại: Sắp xếp công việc vào các khoảng thời
gian còn trống trong danh sách theo thứ tự.

Trong cột Thời gian dự kiến bạn sẽ điền vào thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc công 
việc dựa trên lượng thời gian ước tính cần thiết để hoàn thành công việc. 

Quay trở lại ví dụ về lịch làm việc của Loan, bằng việc điền các công việc theo thứ tự đã
có ở bước 2 cộng với thời gian ước tính cần thiết để hoàn thành mỗi công việc, Loan đã phân bổ
thời gian cho các công việc ngày mai như sau: 
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Số
thứ tự

Công việc
Thời gian
ước tính 

Thời gian dự
kiến thực hiện

Kết quả

5
Gọi điện cho giáo viên dạy Thị
trường Chứng khoán về địa điểm
học bù sáng thứ tư.

15’ 7.00 – 7.15 
 

7 Viết báo cáo tháng  30’ 7.15 – 7.45 
 

4
Tìm tài liệu trên Internet chuẩn bị
cho họp nhóm báo cáo môn Quản trị
doanh nghiệp

75’ 7.45 – 9.00 
 

2 Phác thảo sơ bộ kế hoạch thành lập
câu lạc bộ Tiếng Anh cho lớp. 60’ 9.00 – 10.00  

6 Họp nhóm báo cáo môn Quản trị
doanh nghiệp 90’ 10.00 – 11.30  

Nghỉ trưa – Chuẩn bị đi học 75’ 11.30 – 12.45  

3 Học 3 tiết môn Luật doanh nghiệp 150’ 13.00 – 15.30  

8 Đi thăm Mai ốm phải nhập viện 60’ 15.30 – 16.30  

10 Đánh cầu lông với Linh 60’ 17.00 – 18.00  

Vệ sinh cá nhân – Ăn tối 45’ 18.00 – 18.45  

9 Học tiếng Anh buổi tối tại trung tâm 
ngoại ngữ 90’ 19.00 – 20.30  

1 Đọc 2 cuốn tạp chí Thế giới phụ nữ
để trả cho Loan vào sáng mốt. 30’ 21.00 – 21.30  

Lên kế hoạch làm việc cho ngày mai 30’ 21.30 – 22.00  

Bạn hãy dành khoảng 2 phút và ghi lại một vài nhận xét của bạn sau khi đọc xong lịch 
làm việc ngày mai của Loan. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Trong thực tế khi xây dựng và thực hiện lịch làm việc bạn cần lưu ý một số điểm dưới
đây: 

• Hãy nhớ rằng các ngày làm việc của bạn chắc chắn có những thời điểm sinh lực
cao hoặc thấp, chẳng hạn như buổi chiều là thời điểm mà nhiều người giảm sinh 
lực. Nên xếp lịch cho những việc và hoạt động quan trọng đòi hỏi tính sáng tạo và 
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năng lượng vào buổi sáng – thời điểm mà bạn tỉnh táo và  dồi dào sinh lực nhất. 
Những việc linh tinh hàng ngày nên xếp vào những thời điểm sinh lực thấp

• Khi sắp lịch làm việc nên tạo ra một số khoảng trống thời gian để giải quyết khủng 
hoảng và những điều ngoài mong đợi

• Hãy cố gắng kết hợp các công việc có thể để tiết kiệm thời gian. 

• Khi lịch học tập, làm việc của bạn có sự thay đổi, hãy ghi lại những gì đã thực sự
xảy ra để có biện pháp điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với sự thay đổi mà vẫn
đảm bảo được mục tiêu đã đặt ra ban đầu. 

• Cuối mỗi chu kỳ (tuần, ngày) cần ghi lại kết quả việc thực hiện công việc, hãy 
chuyển những công việc. 

Đến đây thì bạn đã hoàn tòan có  thể sử dụng công cụ đồ thị quản lý thời gian, sổ nhật ký 
và lịch làm việc để lên kế hoạch quản lý thời gian vàng ngọc của chính bản thân mình. 
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PHẦN BỐN
LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG THỜI GIAN HIỆU QUẢ?

Bạn thường quản lý thời gian của mình như thế nào? Bạn có 
bao giờ cảm thấy mình không đủ thời gian để làm công việc
trong ngày? Bạn có khi nào thấy mình đã kiệt sức nhưng vẫn
không hoàn tất được mọi việc6.

Có những ngày bạn chẳng có việc gì để làm, cũng có hôm 
bạn phải chạy đua hết tốc lực với thời gian mà vẫn còn hàng 
đống việc chưa giải quyết hết. Có thể do công việc của bạn chưa
ổn định nhưng nguyên nhân chính là vì bạn chưa biết cách sắp
xếp thời gian7.

1. Làm việc có tổ chức
Sắp đặt bàn làm việc gọn gàng, ngăn nắp, khoa học với hệ thống hồ sơ, tài liệu riêng, có lịch 

công tác chính cho cả khoảng thời gian dài với các công việc cụ thể hàng ngày, và đừng quên một
cái... sọt rác ở bên cạnh. Sắp xếp bàn làm việc, những tập tin trên máy vi tính, email để bạn có thể
tìm thấy dễ dàng. Quá nhiều thời gian đã bị lãng phí cho việc tìm thông tin mà bạn biết rằng đáng 
lý ra bạn có thể thu xếp tốt hơn. Benjamin Franklin đã từng nói tốt nhất là: "Một nơi cho mọi thứ,
mọi thứ trong một nơi của nó". Có thể sử dụng một số chương trình trong máy tính để quản lý 
công việc, sành điệu một tý thì chơi PDA gắn theo người (điện thoại di động thì không ghi đủ), 
ghi lại các nhiệm vụ phải làm sắp tới (cùng các thông tin quan trọng) vào lịch biểu trong máy 
tính. Đánh dấu những công việc ưu tiên hoặc vứt bỏ những giấy tờ không cần dùng. Có thể ghi 
chú thêm thông tin trên những tờ giấy note (sticker) nhỏ dán trước mặt nhưng nhớ là các mẩu
giấy này ngoài việc khiến cho bàn làm việc trông không đẹp mắt còn có thể bị bay đi mất. 

2. Lập kế hoạch trước
Để đến đầu giờ sáng mới lên kế hoạch trong ngày là quá muộn. Hãy sắp xếp việc thật cụ thể

từ chiều hôm trước. Hãy tách riêng các công việc và xác định rõ việc nào nên làm ngay hôm sau, 
việc nào nên làm trước trong tuần này, việc nào có thể để lại. Đương nhiên, danh sách các công 
việc có thể thay đổi hàng ngày vì phát sinh thêm việc mới. 

3. Biết rõ khi nào làm việc hiệu quả nhất
Nếu thấy mình làm việc vào buổi sáng là hiệu quả nhất, tại sao lại không đưa những công 

việc quan trọng vào buổi sáng? Những thời gian không phải là “đỉnh” thì dành để làm những 
công việc mang tính chất thường nhật, kém hấp dẫn hơn. Cũng có người thấy họ chỉ viết lách 
hiệu quả trong không gian yên tĩnh vào lúc... nửa đêm. Cũng không phải thói quen xấu nhưng sẽ
bất lợi vì nếu muốn hỏi han, điện thoại thì chỉ có cách chờ đến sáng hôm sau. 

 
6 14.06.2006, Quản lý thời gian hiệu quả (trực tuyến). Theo Career. Đọc từ:
http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/Viec-Lam/Quan_ly_thoi_gian_hieu_qua/ (đọc ngày 05.12.2006) 
7 Phương Hoa. ngày 16.09.2006. Quản lý thời gian để làm việc tốt hơn (trực tuyến). Theo BBC. Đọc từ:
http://www19.dantri.com.vn/vieclam/2006/9/141399.vip (đọc ngày 05.12.2006) 
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4. Tập tính kỷ luật đối với bản thân 
Thay vì thường xuyên kéo lê cả đống việc, cần xác định hạn chót để hoàn thành từng công 

việc. Một mẹo nhỏ là nếu cần hoàn tất một việc vào 17h chiều thứ Năm thì hãy bắt mình kết thúc 
vào lúc 12h trưa. Nên giải quyết các việc khó trước, sau đó tha hồ... dạo chơi. 

5. Ghi lại những thắc mắc trong khi thực hiện và dành thời gian trao đổi
Nên có một cuốn sổ nhỏ trong túi. Khi nghĩ ra điều gì thì ghi lại ngay. Phát triển một chiến

lược rõ ràng với những câu hỏi quan trọng: Tin tức ở đây là gì? Bối cảnh ra sao? Ảnh hưởng thế
nào và khía cạnh con người của câu chuyện là gì? 

Hãy trao đổi về cách thức làm việc của mình với một người có kinh nghiệm. Họ có thể giúp 
bạn đi đúng hướng, đỡ mất thời gian tìm hiểu. 

6. Sử dụng nguyên tắc SMART8

- Cuộc sống ngày nay với sự đòi hỏi ngày càng cao trong công việc bắt buộc chúng ta phải
có kỹ năng làm việc tốt để có thể thích nghi được với nó, đạt được kết quả cao trong công 
việc cũng như cân bằng được cuộc sống cá nhân và gia đình. Tuy nhiên, với quỹ thời gian 
bất biến thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể giải quyết hài hoà được việc này. Mỗi
ngày có 24 tiếng, một tuần có 7 ngày, 1 tháng có 30 ngày và một năm qua đi chỉ sau 365 
ngày. Vậy thì tại sao trong một chừng mực thời gian nhất định, có người chẳng làm nên trò 
trống gì trong khi một số người làm được vô khối việc lớn lao to tát? Phải chăng họ có một
khả năng siêu phàm và quỹ thời gian nhiều hơn so với những người bình thường khác? 

Quỹ thời gian của mọi người là như nhau, vì thế, câu trả lời không nằm ở chỗ chúng ta có 
bao nhiêu thời gian để làm các công việc đó như thế nào cho hiệu quả. Đa số các chuyên 
gia về quản lý nhân sự cho rằng để sử dụng thời gian của mình một cách tốt nhất, trước hết, 
mỗi cá nhân phải nhận định năng lực làm việc của bản thân dựa trên phân tích những điểm
mạnh, điểm yếu đối với công việc mình đang đảm nhiệm, từ đó mà biết mình mong muốn
điều gì trong sự nghiệp ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Đây chính là công 
việc đặt cho bản thân mình một mục tiêu để hướng tới. Làm thế nào để xác định được mục
tiêu chính xác? Trong kinh doanh hiện đại cũng như trong cuộc sống hàng ngày, người ta 
thường đề cập đến nguyên tắc SMART, tức là mục tiêu được xây dựng dựa trên những tiêu 
chí sau: 

• S-Specific: Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu;  

• M-Measurable: Đo đếm được;  

• A-Achievable: Có thể đạt được bằng chính khả năng của mình;  

• R-Realistic: Thực tế, không viễn vông; 

• Time bound: Thời hạn để đạt được mục tiêu đã vạch ra.  

Trong đó, tiêu chí “đo đếm được” gắn với những con số cụ thể. Ví dụ, mục tiêu của tôi là 
trở thành người giàu, vậy giàu thế nào? Nghĩa là cần phải có con số cụ thể để đo đếm được. 
Ví dụ một tỉ hay mười tỉ... Hơn thế nữa, chữ “M” còn mang tính động viên (Motivation), 
điều này sẽ luôn thôi thúc, tạo ra niềm mong muốn cháy bỏng để tập trung mọi hoạt động 
nhằm hướng tới mục tiêu nỗ lực phấn đấu để đạt được. 

 
8 07.07.2005. Nguyên tắc SMART trong nghệ thuật quản lý thời gian hiệu quả (trực tuyến). Đọc từ:
http://www.chungta.com/Desktop.aspx/PT-KyNang-
SuNghiep/Lam/Nguyen_tac_SMART_trong_quan_ly_thoi_gian/ (đọc ngày 15.12.2006) 
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Cũng đối khi người ta nhầm lẫn giữa chữ “A” và chữ “R”. Tuy nhiên, điều “có thể thực
hiện được” không đồng nhất với “thực tế”. Một người được mời về làm giám Đốc tài chính 
ngân hàng thương mại cổ phần, bằng cấp chuyên môn và kinh nghiệm điều hành đều siêu 
hạng (A) mà không có “Chân” trong hội đồng quản trị (R) thì không thể có cơ hội trở thành 
Tổng Giám đốc của ngân hàng đó được. Từ ví dụ này có thể hiểu, nếu có đầy đủ điều kiện
thuộc tiêu chí A mà thiếu đi tiêu chí R thì không thể đạt được mục tiêu. Điều này còn đúng 
hơn trong đời sống chính trị.

Bước tiếp theo sau khi xác định được Mục tiêu SMART là hãy viết mục tiêu đó ra giấy, đặt
trên bàn làm việc hay bất cứ chỗ nào mà bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Cách này giúp 
bạn luôn nghĩ đến nó và thúc đẩy bạn hành động hướng tới mục tiêu đề ra. 

Sau đó, hãy lập kế hoạch chi tiết để thực hiện. Như vậy, khi bạn ra trường và đi làm việc, 
bạn sẽ tính được mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm bạn sẽ phải kiếm được bao nhiêu và rồi lên 
kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu đó, mỗi năm phải tiết kiệm mấy chục triệu, khi nào mua 
đất,cất nhà. Trong khi lập kế hoạch, cần thiết phải chia nhỏ mục tiêu ra để biết con đường 
bạn đi bao xa, bạn đã đi được chừng nào (đạt được bao nhiêu % kế hoạch) và tiếp tục bao 
lâu nữa để về đích. Điều này cũng giống như tầm quan trọng của những cột cây số khi đi
trên đường vậy. Khi đó bạn sẽ biết hôm nay, ngày mai rồi tháng này và năm này phải làm 
gì. Tốt nhất, nên viết sơ đồ phân tích công việc hàng ngày để biết việc gì cần làm trước, 
việc gì làm sau, việc gì là quan trọng (important) và việc gì gấp, cần làm ngay (urgent). 
Tâm lý chung của chúng ta là việc gì dễ và thích thì làm trước, việc khó và không thích thì 
để lại làm sau. Thật tệ hại là việc khó càng để lâu, càng khó thực hiện và đôi khi việc gấp
lại không hề quan trọng. Hãy liên tưởng tới câu chuyện về chiếc bình và những viên sỏi, 
nếu ngay từ đầu bạn cho vào chiếc bình đầy cát thì sẽ không có cách nào để xếp những 
viên đá hoặc sỏi vào đó nữa nhưng khi bạn xếp lần lượt đá-sỏi-cát, bạn còn chứa được cả
nước cùng trong một chiếc bình. Vấn đề quan trọng không phải chiếc bình chứa được bao 
nhiêu thứ mà quan trọng là bạn phải biết phân biệt được công việc nào là khó “đá hộc” và 
đâu là những viên sỏi hay cát trong cuộc đời, biết cách quản lý thời gian hiệu quả để cân 
bằng cuộc sống. 

- Trong kinh doanh: Cách quản lý thời gian hiệu quả thường được nhìn nhận từ 2 khía cạnh, 
người quản lý và nhân viên. Tại sao người chủ doanh nghiệp luôn cảm thấy thiếu thời gian 
và quá tải về công việc? Thường thì mức độ quá tải công việc của người quản lý tuỳ thuộc
vào quá trình hình thành, quy mô doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, tâm lý 
chung của người lãnh đạo là luôn không hết việc. Những người tham công tiếc việc, làm 
việc đến 18 tiếng một ngày họ vẫn cảm thấy chưa đủ, đôi khi họ ao ước “phải chi 1 ngày có 
25 tiếng, 1 tuần có 8 ngày và 1 năm có 366 ngày...” và họ luôn phạm phải một tội là “lấy
cắp thời gian của gia đình”. 

Vậy có phương pháp nào để cân bằng thời gian cho công việc, nghỉ ngơi giải trí và cho gia 
đình? Với một doanh nghiệp mới ra đời thì hoàn toàn có thể chấp nhận được với sự quá tải
về công việc và luôn phải làm thêm rất nhiều tiếng trong một ngày đối với người lãnh đạo. 
Nhưng tình trạng đó không thể kéo dài mãi, mấu chốt đầu tiên là người chủ doanh nghiệp
phải biết cách xây dựng hệ thống, qui trình làm việc, tiếp theo là xây dựng ngay đội ngũ kế
cận. Tiếp đến là phân quyền cho nhân viên thì đòi hỏi phải thật rõ ràng cụ thể, phải đặt
niềm tin vào người được giao việc và hãy lùi lại phía sau để nhân viện có sự chủ động 
trong giải quyết công việc. Nếu các cấp quản lý bên dưới giải quyết các sự vụ tốt thì người
lãnh đạo sẽ yên tâm làm những việc “khó” đúng vai trò của mình. Vì thế, điều quyết định 
hiệu quả quản lý thời gian của người lãnh đạo chính là hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân 
viên. 
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Ở khía cạnh nhân viên, để thời gian làm việc đạt hiệu quả cao nhất, nhân viên phải xác 
định được mục tiêu của mình, biết lồng ghép mục tiêu cá nhân với mục tiêu của doanh 
nghiệp để lên kế hoạch công việc của bản thân. Người quản lý nên hướng dẫn nhân viên 
xây dựng một mục tiêu Smart, sau đó cùng thống nhất nhau về mục tiêu đó. Khi đã có 
được sự đồng thuận giữa nhân viên và cấp quản lý thì việc còn lại chỉ là lên kế hoạch cụ
thể để đạt mục tiêu đề ra. Việc phân biệt cái quan trọng và cái cần làm ngay đối với nhân 
viên không quan trọng như với người quản lý vì công việc của nhân viên thường theo 
chuyên môn cụ thể và ít những vấn đề phát sinh. Thay vào đó, tính kỷ luật về thời gian với
bản thân là thứ cực kỳ quan trọng. Vì vậy, khi đã thống nhất về mục tiêu giữa cấp quản lý 
và nhân viên đó sẽ có động lực làm việc và họ sẽ tận dụng tối đa thời gian làm việc để đạt
mục tiêu. 

� Làm việc có tổ chức

7. Việc hôm nay không để ngày mai 
Bạn nên cố gắng làm xong phần việc đã có trong kế hoạch của từng ngày. Điều đó sẽ đem lại

cho bạn cảm giác thoải mái, đầy hứng khởi để bước sang một ngày mới. Nếu trong ngày mọi việc
không được giải quyết xong, sẽ gây ùn tắc. Những việc đó, nếu làm về sau sẽ khó hơn hoặc
không thể thực hiện được. Những người thành đạt luôn tuân thủ nguyên tắc này một cách triệt để.

8. Kiểm soát được những sự lãng phí của bạn: tránh “những kẻ đánh cắp thời gian”9

Để quản lý tốt thời gian, trước hết bạn cần phải xác định được những thời gian thường bị lãng 
phí. Qua đó xác định được các yêu tố nào cần phải được cải thiện. Dưới đây chúng tôi xin nêu ra 
một số nguyên nhân thường gặp làm giảm hiệu quả công việc và xin tạm gọi những nguyên nhân 
đó là lnhững kẻ đánh cắp thời gian: 

8.1. Thay đổi thứ tự ưu tiên công việc do phải giải quyết rủi ro 

Rửi ro là điều không ai muốn, nhưng nếu nó xảy ra, bạn luôn phải ưu tiên giải quyết trước
bằng bất cứ giá nào. 

8.2. Điện thoại

Bạn đã từng bao giờ điên đầu vì một ngày có quá nhiêu cuộc gọi mà không liên quan đến
công việc? Chắc là có! Công cụ hữu hiệu nhất trong giao tiếp của chúng ta là điện thoại cũng sẽ
có thể là kẻ thù nguy hiểm nếu bạn không biết làm thế nào để kiểm soát. 

8.3. Thiếu mục tiêu và thứ tự ưu tiên 

Đây có thể là nguyên do lớn nhất và quan trọng nhất gây ra sự lãng phí thời gian. Một nhà 
quán lý giỏi luôn biết chính xác việc họ cần làm và thứ tự ưu tiên của từng việc. 

Bạn hãy sắp xếp thời gian mỗi ngày để giải quyết các công việc ưu tiên và cũng cần linh 
hoạt dành đủ thời gian cho những việc bất ngờ xảy ra. Hãy học cách nói “không” với những việc
không phải là ưu tiên. 

 
9 Nguyễn Bình. 21.10.2005. Những kẻ đánh cắp thời gian (trực tuyến). Theo Nhà quản lý . Đọc từ:
http://www.chungta.com/Desktop.aspx/KinhDoanh-QTDN/Quan-Ly/Nhung_ke_danh_cap_thoi_gian/ (đọc
ngày 12.12.2006) 
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Những viên gạch cỡ nhỏ10 
Những nhiệm vụ ít ưu tiên và các vấn để mới có thể được thực hiện vào giữa các khối thời

gian khác trong cả ngày. Đó có thể là giúp đỡ các nhân viên, trả lời nhanh các câu hỏi, và những 
công việc khác không thích hợp với các khối thời gian quan trọng nhưng vẫn cần thiết phải thực
hiện. 

Việc cấu trúc thời gian mỗi ngày làm việc của bạn nên bắt đầu với sự phân bổ khoảng 
trống cho một viên gạch thời gian lớn, sau đó là các viên gạch cỡ trung bình cho một vài nhóm 
hoạt động khác nhau. Các viên gạch thời gian cỡ nhỏ sau đó sẽ lấp đầy khoảng trống còn lại. Nếu
bạn làm mọi thứ ngược lại và thực thi hết tất cả các nhiệm vụ nhỏ trước khi sắp xếp thời gian cho 
những công việc quan trọng nhất của bạn, bạn có thể kết thúc một ngày làm việc mà chưa thể giải
quyết được các nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. 

Sau cùng, nếu bạn muốn sắp xếp thời gian một cách hiệu quả, lời khuyên đặt ra là bạn
nên: “Suy nghĩ trước khi bắt tay vào một việc gì đó”. Bạn có biết rằng một nghiên cứu của các 
nhà khoa học châu Âu cho thấy mọi người thường rất vội vàng trước bữa ăn trưa. Do đó, để tránh 
những nhầm lẫn, sai sót, bạn không nên thực hiện những công việc quan trọng vào trước bữa ăn
trưa. 

8.4. Cố gắng quá nhiều? 

Ngày nay, có nhiều bạn hàng ngày phải hoàn thành công việc của ngày… hôm qua và 
công việc của ngày hôm nay thì còn đang chất đống lên và các bạn luôn ở trong trạng thái căng 
thẳng. 

8.5. Khách đến thăm quá nhiều

Có nhiều khách đến gặp là điều rất bình thường, tuy nhiên nếu chỉ là những người bạn, 
đồng nghiệp đến để trao đổi dăm ba câu chuyện chẳng liên quan gì đến công việc thì quả là rắc
rối. 

8.6. Phân quyền không hiệu quả

Phân quyền tốt là một yếu tố then chốt cho cả những nhà quản lý và lãnh đạo. Một nhà 
quản lý tuyệt vời phải có khả năng giao việc, phân quyền cho nhân viên và phải đảm bảo mọi
việc được thực hiện đúng yêu cầu. Đây là cách tốt nhất để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả
và giảm sức ép công việc của chính bản thân nhà quản lý. Nguyên tắc phổ biến đối với vấn đề 
này là nếu nhân viên có thể làm một việc bằng 80% so với bạn thì hãy giao việc đó cho nhân 
viên. 

Tương tự như thế, khi làm các bài tập nhóm các bạn không phân công nhiệm vụ đúng khả
năng của mỗi người, thậm chí sợ bạn mình không hoàn thành nhiệm vụ nên bạn làm tất cả mọi
việc. Điều này làm bạn cảm thấy mệt mỏi, nhiều việc làm không thể kịp và dẫn đến điều tệ hại
hơn là làm cho có, chứ không quan tâm đến chất lượng của công việc. 

8.7. Bàn làm việc lộn xộn

Khi bạn đọc xong bài viết này, bạn hãy nhìn lại bàn làm việc của mình nhé. Nếu bạn thấy
bàn mình nó lộn xộn, nhiều khi bạn phải mất rất nhiều công sức mới tìm được tập tài liệu mà sếp

10 Trần Phương Minh (Dịch từ Entrepreneur). 08.10.2006. Những “viên gạch” thời gian (trực tuyến). Theo Bwportal. 
Đọc từ: http://www.chungta.com/Desktop.aspx/KinhDoanh-QTDN/Quan-Ly/Nhung_vien_gach_thoi_gian/ (đọc
ngày 16.12.2006) 
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đang cần gấp thì quả thực bạn đang bị stress đấy. Vì vậy, bạn phải luôn tâm niệm, người làm việc
hiệu quả nhất thường có bàn làm việc rất ngăn nắp. 

8.8. Sự chần chừ - gián đoạn

“Kẻ trộm" thời gian lớn nhất không phải là ra quyết định mà chính là né tránh quyết định. 
Bằng việc giảm bớt sự chần chừ, bạn sẽ có nhiều thời gian để làm các việc khác có hiệu quả hơn. 

Tránh sự gián đoạn: Bạn có thể đóng cửa phòng làm việc lại thường xuyên nếu chỉ có một
mình. Nếu một đồng nghiệp đến bàn làm việc của bạn để tán gẫu mà bạn không có thời gian thì 
bạn hãy lịch sự giải thích rằng bạn quá bận và đề nghị sẽ gặp sau. 

8.9. Không có khả năng “nói không” 

Nguyên tắc chung là nếu một người có thể trút công việc hoặc vấn đề của họ lên vai một
người khác thì họ sẽ làm. Một trong những điều phiền toái nhất của một người là thiếu kỹ năng 
nói “không" do sợ làm người khác mất lòng. 

8.10. Gặp gỡ - sự lãng phí thời gian 

Những nghiên cứu cho thấy trung bình các nhà quản lý 
phải “chi” tới 17 giờ một tuần cho các cuộc gỡ và 6 giờ để lên 
lịch làm việc và nhiều thời gian kéo theo mà rất khó kiểm soát. 
Nhiều nhà quản lý có kinh nghiệm đã thừa nhận rằng, có tới 1/3 
thời gian được sử dụng một cách lãng phí cho các cuộc gặp vô 
vị và không có trong kế hoạch. Bạn luôn “tăng cường" quản lý 
chính mình là cách tốt nhất để hạn chế tối đa sự lãng phí thời
gian. 

Sử dụng thời gian một cách “rộng rãi”: Tránh việc sử dụng thời gian cho những chuyện
không cần thiết hoặc trong lúc bạn đang tập trung thực hiện công việc đề ra. Ví dụ như, nếu bạn
đang làm việc, bạn chỉ nên mở email khi nào bạn có đủ thời gian để đọc nó và trả lời nó, hoặc
xóa nó… 

9. Có thể lực tốt
Muốn làm việc có hiệu quả, trước tiên bạn phải có một thể lực tốt. Bạn cần tập thể dục, ăn

ngủ điều độ, tránh làm việc quá sức. Có sức khỏe tốt bạn mới có thể làm việc được lâu dài và bền
bỉ. Không chỉ công việc phổ thông sử dụng cơ bắp, mà công việc đòi hỏi nhiều chất xám cũng 
cần bạn có một thể lực tốt. Điều này càng cần khi nhịp sống công nghiệp hiện nay đòi hỏi người
lao động phải làm việc với một cường độ cao. 
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TÓM TẮT

Ý tưởng về quản lý thời gian đã có từ cách nay hơn
100 năm. Tuy nhiên thuật ngữ “quản lý thời gian“ đã
tạo cho ta hiểu sai về việc mà một người có thể làm 
được. Thời gian là không thể quản lý được, chúng ta 
chỉ có thể quản lý bản thân và thời gian ta sử dụng. 
Như vậy quản lý thời gian và thực chất là quản lý bản
thân chúng ta.11 

Như vậy, lời giải cho bài toán thời gian nằm trong 
tay bạn, tất cả chỉ còn là việc bạn suy nghĩ và thực hiện
các nhiệm vụ đặt ra như thế nào mà thôi. Bạn cần phân 

tích những gì bạn làm vào ngày mai, tuần tới, tháng tới, đồng thời bạn cũng nên cắt bớt những chi 
tiết vụn vặt để phát huy tối đa khả năng của bạn. Và bạn nên nhớ rằng, sự quyết tâm và kiên trì là 
hết sức cần thiết. Không có quyết tâm nào là ngớ ngẩn mà chỉ có những người không quyết tâm 
mới là những người ngớ ngẩn. 

Và mỗi ngày, mỗi người đều có thời gian bằng nhau, 24 giờ. Nên việc sử dụng thời gian hợp
lý sẽ góp phần giúp bạn đạt được các mục tiêu đã đề ra, giảm áp lực thời gian trong giải quyết
công việc, trong một chừng mực nào đó điều này còn giúp bạn tiết kiệm được chi phí và thành 
công trong công tác cũng như trong cuộc sống. 

 

11 Nguyễn Bình. 21.10.2005. Những kẻ đánh cắp thời gian (trực tuyến). Theo Nhà quản lý. Đọc từ:
http://www.chungta.com/Desktop.aspx/KinhDoanh-QTDN/Quan-Ly/Nhung_ke_danh_cap_thoi_gian/ (đọc ngày 
19.12.2006) 
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Các bạn sinh viên thân mến! 

Trong những năm gần đây, thị trường lao động cho thấy hầu hết các sinh viên 

khi mới ra trường có tỉ lệ có việc làm là rất thấp. Bên cạnh vấn đề về kiến thức 

chuyên ngành còn một số thiếu thốn nhất định, lý do quan trọng phải kể đến đó 

chính là việc thiếu các kỹ năng mềm cần thiết để hòa nhập và thành công trong 

công việc của các bạn. Những môn học Kỹ năng mềm ra đời nhằm mục tiêu trang 

bị cho các bạn đầy đủ một số kỹ năng mềm tối cần thiết ngay từ khi các bạn còn 

đang trong môi trường sinh viên, nhằm giúp cho các bạn có được nhiều lợi thế 

cạnh tranh hơn trong quá trình học tập cũng như đi làm sau này. 

Tài liệu “Kỹ năng khám phá bản thân” này được đúc kết từ những kiến thức 

về quản lý hiện đại cùng với những kinh nghiệm của tác giả qua nhiều năm công 

tác và giảng dạy trong nhiều môi trường khác nhau. Để học tốt và ứng dụng được 

những kiến thức này, yêu cầu người học bên cạnh việc tham gia đầy đủ các hoạt 

động tại lớp, cũng còn rất cần thiết sự tự học và tham khảo của các bạn để hoàn tất 

các bài tập tình huống được đưa ra trong tài liệu này. 

Chúc các bạn thành công! 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2013 
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PHẦN 1: THẤU  HIỂU BẢN THÂN 

1.1. Tầm quan trọng của việc khám phá và thấu hiểu bản thân 

Người xưa đã nói “Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng” để khẳng định 

sức mạnh của khả năng thấu hiểu bản thân và thấu hiểu người khác trong cuộc 

sống. Tuy nhiên tâm lý con người lại có xu hướng nhìn ra bên ngoài nhiều hơn, 

đánh giá về người khác nhiều hơn mà không thực sự hiểu rõ về mình. 

Albert Camus  khẳng định: “Khi ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong 

lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của 

mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước những thất bại”. Còn bạn, bạn 

đang ở đâu trước ngưỡng cửa cuộc đời? Bạn đã hiểu được bao nhiêu về bản thân 

mình? 

Để được thành công, hạnh phúc trong cuộc đời  thì việc đầu tiên và vô cùng 

quan trọng đó là phải thấu hiểu bản thân. Thấu hiểu chính bản thân mình là cả một 

quá trình nổ lực liên tục chứ không hề đơn giản. Khả năng nhận thức và khả năng 

lắng nghe hỗ trợ rất nhiều trong việc thấu hiểu bản thân. 

Hàng năm có hàng ngàn tân sinh viên nhập học ngành học mình không mong 

muốn, hoặc không biết sau này mình sẽ ra làm nghề gì. Cũng số lượng đó, 70% tân 

cử nhân ra trường làm trái ngành nghề hoặc thất nghiệp một thời gian dài vì không 

tìm được công việc phù hợp cho mình. Một trong những nguyên nhân của thực 

trạng này là các bạn sinh viên thường không hiểu bản thân mình có gì và mình 

muốn gì ở cuộc đời này. Khi được hỏi, rất nhiều người không xác định được dự 

định của bản thân trong vòng 2-5 năm tới, và hoặc có ước mơ chung chung như 

“muốn có việc làm lương cao, ổn định, gia đình hạnh phúc”. Nhưng làm thế nào để 

đạt được ước mơ đó, rất ít người trả lời được. 

Quá trình để khám phá và thấu hiểu bản thân là quá trình tự vấn, tự đặc câu 

hỏi cho chình mình. Tất cả các bạn trẻ dù sớm hay muộn cũng phải tự trả lời những 

câu hỏi sau: 

- Tôi là ai? 

- Tôi sinh ra trên đời này để làm gì? 
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- Cuộc đời của tôi sẽ đi đâu và về đâu 

- Tính cách, thái độ ra sao? Niềm đam mê của tôi là gì?  

- Kỹ năng, kiến thức, điểm mạnh ở đâu, đã làm được gì và muốn cống hiến gì 

cho cuộc sống? 

- Ý chí, lòng quyết tâm, dám đương đầu để vượt qua khó khăn, thử thách, có 

dám mạo hiểm và có sẳn sàng trả giá khi thất bại? 

Khám phá và thấu hiểu bản thân giúp chúng ta:  

- Nhìn nhận những điểm yếu của bản thân để có thể cải thiện những điểm yếu 

của chính mình. Bên cạnh thấu hiểu bản thân cũng nên thấu hiểu về các 

nguồn lực bên ngoài, tình hình tài chính, hoàn cảnh của những người thân, 

các mối quan hệ sẳn có để quyết định lựa chọn tương lai một cách phù hợp 

nhất. 

- Hiểu rõ bản thân để có dự tính cho tương lai, và về việc sau này sẽ trở thành 

người như thế nào.  

- Luôn hiểu được cảm xúc của mình và tại sao lại có cảm xúc đó? Khi bạn 

biết mình là ai và mong muốn tương lai mình trở thành người như thế nào 

- Lập các mục tiêu cho tương lai và rút ra bài học từ quá khứ. 

- Học từ những sai lầm và thành công của chính bản thân. 

- Hiểu được cảm nhận của bản thân và diễn đạt chúng rõ ràng, nghĩa là có thể 

tận dụng những điểm tích cực để cảm thấy hạnh phúc, thành công với các 

mục tiêu đã đặt ra và giải quyết những điểm tiêu cực xung đột dễ dàng hơn. 

1.2. Con người và khí chất của con người 

Thông thường trong cuộc sống bạn thấy mỗi người sẽ có những tính cách 

khác nhau. Trong tâm lý học thuật ngữ này được gọi là khí chất (hay còn có tên 

khác là tính khí). Khí chất được xem là các đặc tính của sự biểu hiện nhân cách, 

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố những đặc điểm bẩm sinh và các đặc điểm cơ thể 

con người, hoặc là môi trường sống mà chúng ta lớn lên và tiếp xúc. Để hiểu được 

bản thân mình mỗi cá nhân cần hiểu rõ tính chất hay là khí chất của chính bản thân 

mình. 
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Khí chất là đặc điểm của cá nhân về mặt cường độ, nhịp độ hoạt động tâm lí, 

tạo nên tính cách của từng người” 

- Khí: hơi thở, sức mạnh thể chất hay tinh thần.  

- Chất: phẩm chất. 

Ở con người, vỏ não liên kết và điều chỉnh hoạt động trong và bên ngoài cơ 

thể, điều chỉnh các mối liên hệ của cơ thể với môi trường xung quanh. Hoạt động 

của vỏ não ở những người khác nhau có những đặc điểm riêng, chúng thể hiện ở sự 

không giống nhau về các mối quan hệ giữa cường độ, tính cân bằng, tính linh hoạt 

của các quá trình thần kinh cơ bản. Thuộc tính đó có thể là bẩm sinh, có thể do môi 

trường tác động và có sẵn trong tiềm thức, cũng có thể do tập luyện từ thói quen 

mà nên 

Cha đẻ của lý thuyết này là nhà triết học cổ đại Hy Lạp Hipôcrát. 300 năm 

trước công nguyên Hipocrat đã tìm hiểu các quá trình thần kinh của con người 

thông qua việc quan sát các hành vi phong phú của họ và ông đã phân con người ra 

bốn loại tính khí : nóng nảy, linh hoạt, bình thản và suy tư. 

Năm 1863, nhà sinh học và tâm lý học Nga I.M.Xechênôp đã viết công trình 

"Những phản xạ của não". Trong công trình này, Xechênốp đã đưa ra tư tưởng về 

tính phản xạ tâm lý và sự điều chỉnh tâm lý của hoạt động.  

Tư tưởng này của ông được nhà sinh lý học I.P. Páplốp phát triển trong xây dựng 

học thuyết về hoạt động thần kinh cấp cao. Trong học thuyết của mình, Páplốp đã 

đưa ra những giải thích khoa học về bản chất của khí chất. Ông cũng phân ra 4 loại 

của hệ thần kinh, trên cơ sở các dạng thần kinh này có bốn loại khí chất tương ứng 

(sôi nổi, linh hoạt, ưu tư và điềm tĩnh). 

Như vậy để hiểu được bản thân mình việc đầu tiên của chúng ta là tìm hiểu 

xem mình thuộc loại khí chất nào trong 4 loại:  

- Khí chất nóng nảy (khí chất mạnh). 

- Khí chất linh hoạt (nhiệt tình). 

- Khí chất bình thản (trầm tĩnh). 

- Khí chất ưu tư (khí chất yếu). 
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Tất nhiên trong con người chúng ta luôn tồn tại 4 loại khí chất trên và luôn 

không ổn định, có khi ta thấy mình là khí chất này lại có khi là khí chất khác, nên 

đôi khi thấy mình thật khó hiểu. Tuy nhiên sẽ có một khí chất "nổi bật" nhất, và nó 

cũng quyết định khí chất chính thức của một người. Để hiểu kỹ hơn chúng ta tìm 

hiểu đặc điểm của 4 loại khí chất. 

1.2.1. Khí chất nóng nảy (Khí chất mạnh) 

- Người có khí chất này thường là ức chế cao và hưng phấn cao. Nhịp độ thần 

kinh nhanh, nhưng không cân bằng giữa ức chế và hưng phấn, tâm trạng thay đổi 

nhanh, hành động thất thường. 

- Biểu hiện bên ngoài hay nói to, nói nhiều, nói mạnh, hành động mạnh mẽ, 

hay cáu gắt, hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài, cởi mở, vồ vập, bạo dạn, chủ động, rất 

nhiệt tình với mọi người, tuy nhiên do hay nổi nóng nên cũng hay và dễ làm mất 

lòng người khác. Người này nhận thức mọi sự việc rất nhanh. Về vấn đề tình cảm 

thì yêu ghét rõ ràng, thường sống thiên về tình cảm, hay để tình cảm lấn át lí trí, 

khả năng thích nghi với môi trường cao. 

- Ưu điểm: nhiệt tình, thẳng thắn bộc trực, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, 

dám chịu trách nhiệm. Thường là những người đi đầu trong hoạt động chung, nhiệt 

tình có tố chất làm lãnh đạo. Đặc biệt nhóm người này có khả năng lôi cuốn người 

khác. 

- Nhược điểm: hay vội vàng hấp tấp, nóng nảy, khả năng kiểm soát cảm xúc 

không tốt, lại bảo thủ, hiếu thắng, không kiên trì. Thường khi rơi vào hoàn cảnh 

khó khăn sẽ thường không tự chủ được bản thân. Nhưng lại là người không để 

bụng, không thù dai.  

- Phù hợp với những công việc chứa nhiều mâu thuẫn, mới mẻ, cần quyết 

đoán, mạo hiểm... 

1.2.2. Khí chất linh hoạt (Nhiệt tình) 

- Cơ sở sinh lí: phản ứng, nhịp độ thần kinh mạnh, mềm dẻo, tính cân bằng 

giữa ức chế và hưng phấn cao, linh hoạt. 
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- Biểu hiện bên ngoài là nói nhiều, nhanh. Hoạt động cũng nhanh nhẹn, hoạt 

bát. Quan hệ thì vui vẻ dễ gần, có tài ngoại giao nên quan hệ rất rộng nhưng không 

sâu sắc.  

- Ưu điểm: tư duy, nhận thức nhanh, lắm sáng kiến, nhiều mưu mẹo, hay vội 

vàng hấp tấp. Nhóm người này có khả năng thích nghi với mọi môi trường hoàn 

cảnh, tư tưởng rất dễ thay đổi. Đây là loại người rất linh hoạt trong cuộc sống. Về 

tình cảm thì là người dễ phát sinh tình cảm nhưng đa phần không bền lâu, dễ thay 

đổi. Họ rất lạc quan yêu đời, nhanh nhẹn, có tài ngoại giao, nhiều sáng kiến, có khả 

năng tổ chức.  

- Nhược điểm: Thiếu sâu sắc, thiếu kiên định, hấp tấp, làm việc tùy hứng, dễ 

nản, nhận thức nhanh nhưng hay quên, không làm được các việc thầm lặng, tỉ mỉ, 

thích ba hoa, dễ hình thành tình cảm nhưng cũng mau tan.  Nhóm người này cũng 

hay vội vàng hấp tấp, lập trường không vững vàng, rất hay chủ quan. Làm việc 

nhanh nhưng chất lượng không cao vì thiếu sự cẩn thận. 

- Phù hợp với công việc cần phản ứng nhanh, phải thay đổi ấn tượng thường 

xuyên, hiệu quả công việc lại phụ thuộc vào hứng thú đối với công việc đó. Càng 

phải làm nhiều việc một lúc càng tốt. Phù hợp với công việc ngoại giao, lái xe, lái 

máy bay, marketing, cứu hộ... nói chung là công việc cần quan hệ ngoại giao và 

phản ứng mau lẹ. 

1.2.3. Khí chất điềm tĩnh (Bình thản) 

- Cơ sở sinh lý: có cường độ thần kinh hưng phấn và ức chế cân bằng nhưng ở 

mức độ tương đối. 

- Biểu hiện bên ngoài: kiểu người ít nói, nói chắc (nói câu nào đau câu đấy). 

Hành vi chậm chạp, không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, hơi khô khan. Là người 

khó gần, khó làm quen, cũng khó biết tâm trạng của họ. Mối quan hệ của họ rất 

hẹp vì họ không thích quan hệ rộng. Vì thế, nhóm người này khó thích nghi với 

môi trường sống.  

- Ưu điểm: ngăn nắp, chu đáo, có trách nhiệm, sâu sắc, chính chắn, lịch sự, tế 

nhị, luôn bình tĩnh. Họ làm việc có nguyên tắc, kế hoạch, biết cân nhắc trước khi 

hành động, làm chủ được tình huống và vô cùng kiên định. Đã quyết định rồi thì 
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làm đến cùng do vậy có chút ngoan cố, bảo thủ. Nhớ rất lâu. Là con người điềm 

đạm, chậm rãi, chắc chắn, không vội vàng. Là người không hứa ngay bao giờ mà 

đã hứa là làm đến cùng. Nhìn bề ngoài người này thì dễ hiểu nhầm là không nhiệt 

tình. Tình cảm tương đối ổn định. 

- Nhược điểm: ít giao tiếp, sức ỳ tư duy cao, thích nghi với môi trường mới 

chậm. Người này hay do dự, không quyết đoán, khó hình thành tình cảm. Khả 

năng tiếp thu cái mới lại rất chậm, khá nguyên tắc, cứng nhắc, đôi khi máy móc 

làm mất thời gian và dễ mất thời cơ không cần thiết. 

- Hiệu quả công việc của loại người này phụ thuộc vào thời gian gắn bó với 

công việc đó - càng lâu, càng hiệu quả. Phù hợp với công việc đơn điệu, có thể lặp 

đi lặp lại, có thể đòi hỏi bảo mật kín đáo. Nên làm bảo vệ, tổ chức, thanh tra điều 

tra, giáo viên, thường nhân, kinh doanh... 

1.2.4. Khí chất ưu tư (Khí chất yếu) 

- Cơ sở sinh lí: có cường độ thần kinh yếu, cả hưng phấn và ức chế đều yếu và 

không linh hoạt. Nhưng ức chế vẫn trội hơn, tâm trạng buồn nhiều hơn vui,  

thường hay suy tư. 

- Biểu hiện bên ngoài: phản ứng thần kinh chậm, kín đáo, không chịu được áp 

lực, ít nói, tiếng nói thì nhẹ nhàng, yếu ớt . Hành động thiếu tính bạo dạn, rất rụt rè, 

nhút nhát. Nhận thức chậm, chắc, có năng khiếu riêng. Không thích đám đông, 

không thích ồn ào. Thiên về sống nội tâm, không thích quan hệ rộng. Rất chu đáo, 

ít làm mất lòng người khác. 

- Ưu điểm: dịu dàng, tế nhị, nhạy cảm, cẩn trọng , suy nghĩ sâu sắc, trí tưởng 

tượng phong phú, tình cảm bền vững và rất chung thủy. Họ cũng có tính tự giác, ý 

thức cao, là người kiên trì, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện quen thuộc, 

làm việc rất cẩn thận, chu đáo, ít làm mất lòng người khác. Họ cũng có óc tưởng 

tượng phong phú, hay mơ màng, mơ mộng. 

- Nhược điểm: rụt rè, nhút nhát, đa sầu, đa cảm, dễ tự ái dễ giận, thầm lặng, ít 

cởi mở, phản ứng chậm – không năng động, khó thích nghi với môi trường mới, dễ 

bi quan, đa sầu, đa cảm. Hay lo nghĩ , dễ bị tổn thương, hay chịu tác động của môi 

trường, không chịu được sức ép công việc. Dễ ốm đau khi điều kiện sống thay đổi. 
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- Phù hợp với công việc: công việc thích hợp là việc nghiên cứu, đơn điệu, lặp 

đi lặp lại, công việc cần sáng tạo, lãng mạn, nghệ thuật, văn, thơ, hội hoạ... 

1.3. Trắc nghiệm tính cách thông qua MBTI 

Phân loại tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) được phát triển 

gần 60 năm trước đây bởi Katharine Cook Briggs cùng con gái của bà – Isabel 

Briggs. Sau nhiều năm được nghiên cứu và phát triển thêm, MBTI được xem là 

công cụ phân loại tính cách chính xác nhất và được sử dụng phổ biến nhất hiện 

nay. MBTI đã được dịch ra khoảng 21 ngôn ngữ và cứ mỗi năm trên thế giới lại có 

hàng triệu người làm trắc nghiệm MBTI để hiểu thêm về tính cách của bản thân. 

Nói đến tính thiết thực của MBTI, tạp chí All Business đã nhận định: “Đánh 

giá nhân viên là việc làm rất cần thiết đối với các nhà quản lý doanh nghiệp. Song 

đây là vấn đề nhạy cảm, tế nhị khiến các nhà quản lý luôn cảm thấy e ngại, nhất là 

khi họ phải đưa ra những nhận xét không mấy tích cực. 

Hiểu biết về loại tính cách MBTI sẽ giúp bạn hiểu rõ bản thân mình hơn, lý 

giải được câu hỏi tại sao mình có xu hướng hành động khác những người khác. 

MBTI cũng sẽ giúp bạn thành công hơn trong những mối quan hệ nhờ thấu hiểu và 

thông cảm được với suy nghĩ và hành động của những người xung quanh mình, từ 

đó có cách ứng xử phù hợp và khéo léo nhất. Bên cạnh đó, MBTI cũng là một 

trong những công cụ giúp bạn định hướng công việc phù hợp với bản thân cũng 

như xác định những tố chất hoặc cách ứng xử cá nhân với mọi người khác trong 

làm việc theo đội nhóm. Nhóm đạt hiệu quả cao thì thành viên phải nhận ra sự 

khác biệt này để hiểu nhau và tránh mâu thuẫn trong công việc. Dựa trên những 

khuynh hướng của con người trong cách suy nghĩ và phản ứng đối với sự việc, 

MBTI đưa ra bốn chỉ số đánh giá cách suy nghĩ và phản ứng của mỗi người, đó là:  

- Khuynh hướng tự nhiên: hướng nội/hướng ngoại 

- Cách thức nhận diện thế giới: tổng hợp/cụ thể 

- Cách thức quyết định: dựa trên lý trí/tình cảm 

- Cách thức nhìn về tương lai: có kế hoạch/thích nghi với hoàn cảnh. 

Từ đó, MBTI đã đưa ra 16 nhóm tính cách với những năng khiếu, sở thích và 

lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, trở thành một chỉ số tham khảo về nghề nghiệp và 
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khả năng làm việc nhóm đáng tin cậy nhất hiện nay. Cũng theo đánh giá của tạp 

chí All Business: “Việc bộc lộ những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người theo 

một khuôn mẫu được thiết lập như kiểu MBTI sẽ cung cấp các chỉ dẫn, đường lối 

cho môi trường làm việc, qua đó đẩy mạnh lòng tin và sự cộng tác giữa các nhân 

viên. Mọi người sẽ nhanh chóng nhận ra không dạng tính cách nào tốt hơn dạng 

tính cách nào - giữa chúng chỉ có sự khác nhau. MBTI cũng cho các nhân viên thấy 

làm thế nào để sự khác biệt của từng cá thể có thể tạo ra thành công chung của tập 

thể”. 

Trước khi thực hiện bài test MBTI ở phần phụ lục các bạn cần lưu ý: 

- Trắc nghiệm MBTI không phải là một thước đo chấm điểm mỗi cá nhân. 

- Không có loại tính cách nào là tốt nhất. 

- Mỗi loại tính cách đều có điểm mạnh, điểm yếu, đều có thể mắc sai lầm 

cũng như làm được những điều vĩ đại. 
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PHẦN 2: NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG MỖI CÁ NHÂN 

CẦN QUẢN LÝ 

2.1. Ba yếu tố về năng lực nghề nghiệp cá nhân 

Thông thường một cá nhân khi tiếp cận vào thị trường lao động thì có một 

thước đo cho việc hòa nhập, thước đo này được thiết kế bởi mô hình ASK. Năng 

lực cá nhân là nền tảng cho bất kỳ cá nhân nào trong xã hội. Các năng lực cá nhân 

được hiểu là những tố chất hay những khả năng thiên phú của mỗi cá nhân có 

được. Các năng lực cá nhân này sẽ giúp cho mỗi cá nhân có được những kiến thức 

tốt hơn, thái độ tốt hơn và những kỹ năng hoàn thiện hơn trong giai đoạn học tập 

và làm việc sau này. Một cách thực dụng, các cha mẹ có thể quan sát và phân loại 

những năng lực giúp cho con mình có thể phát triển  nghề nghiệp hiệu quả thông 

qua các nhóm năng lực sau 

ASK được viết tắt của Knowledge- Kiến thức, Attitude- Thái độ và Skills – 

kỹ năng. Mỗi cá nhân sẽ có sở hữu ASK tại các mức độ khác nhau tùy vào trình độ 

học vấn, nguồn lực cá nhân, hoàn cảnh môi trường và một yếu tố quan trọng nhất 

đó là các năng lực cá nhân.  

- Attitude - thái độ: Chính là cách nghĩ, cách nhìn và cách hành động theo 

một hướng nào đó trước một vấn đề hay một tình huống cụ thể. Từ "cách" ở 

đây có nghĩa là: suy nghĩ một cách tích cực, làm việc một cách nhiệt tình, 

tinh thần học hỏi và cầu thị... Nhóm năng lực thái độ này bị ảnh hưởng nhiều 

từ cuộc sống, gia đình, nhà trường và các biến cố trong gia đình. 

- Skills - kỹ năng: Khả năng xử lý công việc một cách thành thạo như: giao 

tiếp, làm việc nhóm, suy nghĩ sáng tạo, giải quyết vấn đề…Nhóm năng lực 

này được hình thành qua sự rèn luyện và thực hành. 

- Knowledge - kiến thức: Nói đến trình độ chuyên môn, kiến thức chuyên 

môn hay bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn về một lĩnh vực cụ thể nào đó. 
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có đáng để dùng hay không? Mình muốn có một cuộc đời ra sao? Làm sao để có 

một cuộc đời như thế? Cuộc đời mình nên được "quản trị" như thế nào?... 

Để trả lời những câu hỏi trên mỗi cá nhân cần phải xác định và phát biểu 3 giá 

trị của mình: 

- Sứ mạng – Mission 

- Tầm nhìn – Vision 

- Giá trị cốt lõi – Core value 

2.2.1. Sứ mạng 

Sứ mệnh được hiểu là câu hỏi Why “tại sao tôi sống ở cuộc đời”. Bạn hãy tìm 

đến một nơi nào đó thật yên bình tĩnh lặng để suy ngẫn và tự hỏi bản thân mình 

những câu hỏi như thế này:  

- Bản thân, tôi có mặt trên đời này để làm gì? 

- Nếu được làm một việc trong đời, bạn muốn làm gì nhất? 

- Điều gì đạt được mà bạn cảm thấy tự hào nhất?  

- Điều gì khiến bạn say mê tới mức không quan tâm đến giờ giấc?  

- Công việc nào khiến bạn thích thú đến nỗi sẵn sàng làm việc không công?  

- Bạn sẽ làm gì trong khoảng thời gian mà thể lực và tinh thần sung mãn nhất? 

- Loại công việc nào có thể khiến cho bạn bị cuốn hút với nó mà không quan 

tâm đến thứ khác, cho dù những thứ khác có khả năng mang lại những lợi 

ích cao hơn?  

- Nếu có thể trở thành một trong những thần tượng của mình, bạn muốn bạn là 

ai? 

Hãy phát biểu trong 3 dòng câu trả lời “Tôi sống cuộc đời này để làm gì?” 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2.2.2. Phát biểu tầm nhìn – Vision 
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Phát biểu tầm nhìn giúp bạn trả lời câu hỏi “chúng ta sẽ đi về đâu trong tương 

lai”. Bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau: 

 Hãy kể tên năm hoạt động mà bạn thích nhất?

 Năm cá tính hàng đầu mà bạn dùng để miêu tả bản thân?

 Năm cá tính hàng đầu mà người khác miêu tả bạn?

 20 năm nữa tôi sẽ như thế nào?

 5 năm tới tôi sẽ như thế nào?

 Môn học mà bạn thích nhất?

 Môn học mà bạn ít thích nhất?

 Thế mạnh, sở trường lớn nhất của tôi là gì?

 Điểm yếu, sở đoản khó khắc phục của tôi là gì?

Hãy phát biểu trong 3 dòng câu trả lời “Tôi sẽ là gì trong tương lai?” 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.2.3. Phát biểu giá trị cốt lõi 

Phát biểu giá trị cốt lõi giúp bạn hiểu những điểm mạnh của bạn là lợi thế 

cạnh tranh để bạn có thể làm công việc của mình một cách tốt nhất. Hãy trả lời câu 

hỏi sau: 

 Cách mà tôi có thể làm việc tốt nhất với người khác là gì?

 Cách mà tôi có thể học tốt nhất?

 Triết lý sống  hoặc cách hành xử của tôi hiện nay?

 Làm gì, ở đâu thì phù hợp với ý thức hệ của tôi, đồng thời tôi có thể tối đa

hóa giá trị của mình?

 Điểm mạnh của tôi là gì ?

Hãy phát biểu trong 3 dòng câu trả lời “quan điểm mà tôi hành xử trong cuộc sống 

là gì?” 

292



……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………… 

2.3. Phân tích SWOT bản thân 

Không phải tất cả các giai đoạn của cuộc đời mỗi người là giống nhau, chúng 

ta cũng không cố gắng để giống nhau. Nhưng mỗi người sẽ phải trải qua 3 giai 

đoạn trong suốt cuộc đời: 

- Học  tập 

- Làm việc 

- Hưởng thành quả 

Mội giai đoạn bạn phải có những chiến lược khác nhau. Thủ tướng Vương 

quốc Anh - Gladtone đã từng nói “người khôn ngoan là người không dành sức lực 

để theo đuổi những điều không phù hợp, còn người khôn ngoan hơn là người từ 

trong những việc có khả năng làm tốt họ quyết tâm và theo đuổi những việc tốt 

nhất”. Bạn càng ở lại trong khu vực bạn càng mạnh bao nhiêu thì sự thành công 

của bạn càng cao bấy nhiêu Trong cuộc sống, ai biết cách tận dụng thế mạnh và tài 

năng của mình thì sẽ dễ dàng đạt được thành công cũng như gặp ít khó khăn hơn 

nếu nhận biết được điểm yếu và kiểm soát chúng. 

Nhưng làm sao để biết đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu? Làm sao phân tích 

cơ hội và nguy cơ. Đó là lúc bạn cần dùng tới kỹ thuật phân tích SWOT. SWOT 

có một sức mạnh đặc biệt giúp bạn khám phá cơ hội tiềm ẩn, thấu hiểu điểm yếu 

để từ đó kiểm soát và loại trừ những nguy cơ làm tổn thương tới khả thăng tiến. 
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Mô hình SWOT 

Làm sao sử dụng công cụ này? 

• ĐIỂM MẠNH:

 Ưu điểm nào chỉ bạn mới có? (ví dụ: kỹ năng, bằng cấp, giáo dục hoặc các

mối quan hệ,…)

 Công việc nào bạn có thể làm tốt hơn người khác?

 Bạn đang sở hữu những mối quan hệ cá nhân nào?

 Đâu là những điểm mạnh được người khác công nhận ?

 Bạn tự hào nhất về thành công nào nhất của chính bản thân mình?

 Giá trị nào không ai có ngoài bạn ra?

 Bạn có những mối quan hệ cá nhân khiến người khác phải thèm muốn? Nếu

có, mức độ thân thiết tới đâu?

Cân nhắc từng câu trả lời trên theo quan điểm của bạn và của mọi người xung 

quanh.  Nhớ đừng quá khiếm tốn hay rụt rè mà phải thật sự khách quan thì đánh 

giá mới chính xác. 

Nếu thấy khó chỉ ra điểm mạnh ngay lập tức, hãy liệt kê hết tất cả tính cách 

của bạn và tìm xem điểm mạnh của mình đang nằm ở đâu. 
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Gợi ý: 

Hãy thử phân tích những điểm mạnh của mình trong mối liên hệ với mọi người 

xung quanh. Ví dụ, nếu bạn là một nhà toán học giỏi nhưng những người xung 

quanh cũng giỏi ko kém, thì đó không được xem là thế mạnh mà chỉ là một trong 

những điều đầu tiên để gia nhập nhóm. 

•ĐIỂM YẾU:

 Đâu là công việc bạn hay trốn tránh vì không tự tin mình có thể làm tốt?

 Mọi người nhận xét đâu là điểm yếu của bạn?

 Bạn có hoàn toàn tự tin về trình độ và kỹ năng làm việc của bạn không? Nếu

không, đâu là điểm yếu nhất của bạn?

 Đâu là thói quen xấu của bạn trong công việc? (ví dụ, bạn thường hay trễ

giờ, làm việc không có kế hoạch, nóng tính, thiếu khả năng kiểm soát, căng

thẳng)

 Tính cách nào khiến bạn đi lùi trong công việc? (Ví dụ, sợ nói trước đám

đống sẽ là cản lực lớn nếu bạn phải tổ chức các cuộc họp định kì.)

Nhớ nhận xét những yếu điểm đó từ góc nhìn của bản thân và của người 

ngoài cuộc. Điểm yếu nào bị mọi người nhìn ra mà bạn lại không thấy? Đồng 

nghiệp có liên tục qua mặt bạn trong những lĩnh vực quan trọng không? Tốt nhất là 

hãy chấp nhận thực tế và đối mặt sự thật càng sớm càng tốt. 

• CƠ HỘI:

 Kỷ nguyên công nghệ mới giúp gì được cho bạn? Bạn có nhận được sự giúp

đỡ từ người khác qua Internet không?

 Ngành của bạn có đang tăng trưởng không? Nếu có, bạn có thể tận dụng

được điều gì từ thị trường hiện tại?

 Bạn có mối quan hệ đối tác chiến lược nào để giúp đỡ khi cần thiết không?

 Bạn nhận thấy công ty đang có xu hướng ra sao? Làm sao để tận dụng cơ

hội đó?

295



 Đối thủ của bạn có thất bại khi giải quyết một vấn đề quan trọng nào không?

Nếu có, liệu bạn có thể tận dụng sai lầm đó để làm tốt hơn không?

 Công ty hoặc thị trường đang cần gì mà chưa ai đáp ứng được?

 Khách hàng và đối tác có phàn nàn gì về công ty không? Nếu có, liệu bạn có

giải pháp không?

Hãy thử tìm kiếm cơ hội bằng một trong những cách sau: 

 Tham gia các buổi gặp gỡ xã giao, lớp học, hội thảo.

 Đảm nhiệm một vài dự án khi đồng nghiệp đi nghỉ phép dài hạn.

 Cố gắng học thêm một vài kỹ năng mới như nói chuyện trước công chúng

hoặc quan hệ quốc tế khi được giao một dự án mới hoặc một vai trò mới.

 Tận dụng kỹ năng đặc biệt của mình (thông thạo ngoại ngữ chẳng hạn) để

tỏa sáng khi công ty mở rộng hoặc sáp nhập.

Quan trọng là bạn phải có khả năng nhận ra và tận dụng điểm mạnh cũng như 

nhận biết và hạn chế điểm yếu để nắm bắt cơ hội trong tầm tay. 

• NGUY CƠ:

 Bạn đang phải đối mặt với khó khăn gì trong công việc?

 Bạn có đang bị đồng nghiệp cạnh tranh về chức vụ hoặc dự án nào không?

 Liệu công việc (hoặc yêu cầu công việc) của bạn có bị thay đổi không?

 Công nghệ thay đổi có đe dọa tới vị trí của bạn?

 Yếu điểm nào có thể dẫn bạn tới nguy cơ?

Có thể nói, SWOT chính là công cụ giúp bạn quyết định nên làm gì để tận dụng cơ 

hội và giải quyết rắc rối 

Ví dụ về phân tích SWOT 

Lý thuyết là vậy. Còn trên thực tế, một bản đánh giá SWOT sẽ như thế nào? Cùng 

tham khảo bản phân tích SWOT của Ngân, một giám đốc quảng cáo nhé! 

• Điểm mạnh

 Tôi rất sáng tạo. Khách hàng rất thích cách tiếp cận mới của tôi về thương

hiệu.

 Tôi giao tiếp tốt cả với khách hàng và đồng nghiệp.
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 Tôi có thể đặt các câu hỏi quyết định để tìm ra một cách tiếp thị đúng đắn

 Tôi luôn cố gắng hết sức vì thành công của thương hiệu.

• Điểm yếu

 Tôi luôn ép mình và mọi người phải làm việc thật nhanh. Tôi thích gạch bỏ

từng công việc ra khỏi “Bản ưu tiên công việc” càng nhanh càng tốt. Do

chạy theo số lượng nên đôi khi chất lượng công việc của tôi không suôn sẻ.

 Chính đòi hỏi đó khiến tôi luôn rơi vào căng thẳng, đặc biệt khi có quá nhiều

việc phải làm.

 Tôi hồi hộp khi trình bày ý tưởng với khách hàng. Tôi sợ nói chuyện trước

mọi người tới nỗi nhiều khi chẳng còn hứng thú gì với việc thuyết trình nữa.

• Cơ hội

 Một đối thủ cạnh tranh lớn của công ty đã gây ra tai tiếng vì cư xử không

hay với các khách hàng nhỏ hơn.

 Tôi sẽ tham gia một hội thảo lớn về tiếp thị vào tháng tới. Tôi có thể tìm

kiếm các mối quan hệ mới và được tham dự vào một vài khóa huấn luyện

hay ho.

 Giám đốc mỹ thuật của phòng sáng tạo sẽ nghỉ thai sản sớm. Tôi có thể tận

dụng cơ hội tuyệt vời này đảm nhiệm thêm một vài nhiệm vụ của cô ấy.

• Nguy cơ

 Sang là một diễn giả hùng hồn đang cạnh tranh với tôi ở vị trí giám đốc mỹ

thuật.

 Do sự thiếu hụt nhân viên trong thời gian gần đây, tôi thường xuyên bị quá

tải khiến khả năng sáng tạo bị giảm sút.

 Ngành tiếp thị đang tăng trưởng chậm. Nhiều công ty đã cho nhân viên nghỉ

việc và công ty cũng đang xem xét cắt giảm nhân sự.

Điểm cốt lõi: 

Tóm lại, ma trận SWOT là một lược đồ hiệu quả để phân tích điểm mạnh và 

điểm yếu của bản thân cũng như chỉ ra cơ hội và nguy cơ mà bạn đang đối mặt. Từ 

đó giúp bạn tập trung phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu để tận dụng cơ hội 

một cách tốt nhất. 
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2.4. Quan điểm về sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống 

Dựa vào tiêu chí nào để chúng ta đánh giá đó là một người thành đạt? Thành 

công trong sự nghiệp, có địa vị xã hội, nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền... Đây là mơ 

ước, khát vọng của nhiều người và là niềm kiêu hãnh của những ai đạt được. Đối 

với cá nhân, sự thành đạt mang lại cuộc sống giàu sang, sung túc, những mơ ước, 

khát vọng tạm thời được thỏa mãn. Đối với gia đình và xã hội, sự thành đạt của 

mỗi cá nhân góp phần làm cho gia đình, xã hội phồn thịnh. 

Thành đạt có thể mang lại hạnh phúc, nhưng điều đó không có nghĩa là con 

người chỉ hạnh phúc khi thành đạt. Có nhiều người không nổi tiếng, họ cũng không 

kiếm được nhiều tiền nhưng họ sống rất hạnh phúc, mãn nguyện với một gia đình 

đầm ấm, một cuộc sống tương đối đầy đủ, hài lòng với công việc và các mối quan 

hệ của mình. Ngược lại, có không ít người thành công trong sự nghiệp nhưng lại 

thất bại trong đời sống hôn nhân gia đình, hoặc không tìm thấy hạnh phúc trong 

giàu sang danh vọng.  Họ cô đơn, buồn bã, chán nản, thậm chí bị stress, trầm 

cảm… 

Hạnh phúc tùy thuộc vào quan niệm, cảm nhận của con người chứ không tùy 

thuộc vào các giá trị tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp. Tiền bạc, danh vọng, sự 

nghiệp, thành công, nổi tiếng… chỉ góp phần tạo nên hạnh phúc. Khi trạng thái 

tinh thần thoải mái, trong lòng nhẹ nhàng, thanh thản là lúc con người có được an 

vui, hạnh phúc. Hạnh phúc luôn có mặt trên những chặng đường ta đi qua chứ 

không phải ở cuối con đường. Hạnh phúc có thể được tìm thấy trong từng phút 

giây ta sống chứ không phải từ những gì ta đạt được. Hạnh phúc là một trạng thái 

cảm xúc thiên về tâm lý, là giá trị tinh thần chứ không đơn thuần là giá trị vật chất. 

Làm công việc mình yêu thích là yếu tố quan trọng giúp chúng ta có được sự 

hài long trong công việc. Mỗi ngày chúng ta phải làm việc trung bình  8 giờ. Như 

vậy sự thành đạt của mỗi cá nhân được đo lường bằng sự hạnh phúc trong công 

việc mà họ có. Ai cũng muốn chọn cho mình một nghề nghiệp thích hợp, để có thể 

bảo đảm một cuộc sống với tương lai tốt đẹp. Thế nhưng, do thiếu kinh nghiệm 

sống và còn hạn chế về kiến thức, nên khi lựa chọn nghề nghiệp, không ít bạn trẻ 

thường chỉ chú ý đến những nét hấp dẫn bên ngoài của nghề nghiệp, mà không 
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phân tích kỹ những đặc điểm bản thân. Để rồi lựa chọn nghề nghiệp một cách vội 

vã, cuối cùng dẫn đến chán nản và thất bại trong công việc. Theo từ điển phân loại 

nghề nghiệp quốc tế, hiện tại trên thế giới có tới 3 vạn nghề khác nhau. Vậy thì 

chúng ta có thể lựa chọn cho mình nghề nghiệp nào và lấy gì để làm căn cứ? Lựa 

chọn nghề nghiệp là một việc hệ trọng và rất phức tạp, phụ thuộc vào rất nhiều 

nhân tố. – Nền tảng gia đình: Tiền bạc, danh vọng, địa vị khiến cho con người ta 

say mê và thường sống trong ảo tưởng, nghĩ rằng có nó thì cuộc sống là thiên 

đường hạnh phúc, có nó là bước đến tột đỉnh vinh quang.  

Nhiều người mải miết chạy theo tham vọng làm giàu, mải lo tạo dựng cơ 

ngơi, sự nghiệp, địa vị, quyền lực mà bỏ quên cha mẹ, bỏ quên tổ ấm gia đình. 

Những mục tiêu phát triển, những kế hoạch, dự án choán hết thời gian và tâm trí 

những người đàn ông, những người phụ nữ thành đạt. Đối với họ, công việc được 

đặt lên vị trí hàng đầu. Vợ chồng không có thời gian để sẻ chia tâm sự, quan tâm lo 

lắng cho nhau, giúp đỡ nhau công việc gia đình; cha mẹ không có thời gian tiếp 

xúc với con cái, không có cơ hội bày tỏ tình cảm yêu thương và giáo dục dạy dỗ 

Do vậy, tạo được sự cân bằng, hài hòa giữa đời sống vật chất và tinh thần, 

giữa đời sống cá nhân và xã hội, giữa gia đình và sự nghiệp, lấy điều thiện làm 

gốc, chăm lo cho đời sống tâm linh, biết cảm nhận niềm an vui trong hiện tại, 

chính là căn bản của hạnh phúc và cũng là sự thành đạt đích thực mà mọi người 

đang cần. 
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QQuuáá  ttrrììnnhh  ttììmm  vviiệệcc  llààmm  tthhôônngg  tthhưườờnngg  
 
Khi muốn đi tìm việc làm, nhiều bạn cảm thấy bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu vì 
không hình dung ra được các công việc mình cần làm. Một cách khái quát, quá trình tìm 
việc của một người có thể được diễn tả như trong hình 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tự đánh giá 
bản thân 

Xác định mục tiêu 
nghề nghiệp 

Xác định nghề 
nghiệp yêu thích 

Tìm thông tin về 
cơ hội việc làm 

Chuẩn bị bộ hồ sơ 
dự tuyển 

Nộp bộ hồ sơ dự 
tuyển 

Dự thi viết chuyên 
môn (nếu có) 

Dự phỏng vấn 
tuyển dụng 

Đàm phán điều 
kiện làm việc 

Ký hợp đồng và 
bắt đầu làm việc 

Chương 1 

Chương 2 

Chương 3 

Chương 4 

Chương 5 

Chương 6 

Hình 1: Quá trình tìm việc làm thông thường 
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Giải thích: 

• Đầu tiên, bạn cần tự đánh giá trình độ chuyên môn và các phẩm chất cá nhân để có 
thể xác định được các điểm mạnh, điểm yếu của mình, từ đó chọn được nghề nghiệp 
phù hợp. Các nội dung này được trình bày ở chương 1. 

• Khi đã xác định được nghề nghiệp yêu thích, bạn cần tìm kiếm các cơ hội việc làm 
phù hợp với sở thích nghề nghiệp của bạn. Nội dung này được trình bày ở chương 2. 

• Giờ đây, bạn đã xác định cụ thể công ty/tổ chức mà bạn muốn dự tuyển nên bạn cần 
chuẩn bị một bộ hồ sơ để tự giới thiệu mình với nhà tuyển dụng. Chương 3 sẽ cung 
cấp cho bạn những lời khuyên cần thiết để có thể chuẩn bị được một bộ hồ sơ dự 
tuyển tốt. 

• Ở các công ty lớn, khi cần tuyển các vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sau khi 
đã lọc bớt các hồ sơ không đạt yêu cầu và trước khi phỏng vấn, họ yêu cầu các ứng 
viên dự một vòng thi viết về chuyên môn để chọn được những người có chuyên môn 
xuất sắc nhất. Trong bài thi, công ty có thể hỏi về các vấn đề lý thuyết cơ bản của 
ngành học, hoặc kiến thức về ngành kinh doanh mà doanh nghiệp đang hoạt động, 
hoặc thậm chí về các hoạt động của doanh nghiệp mà ứng viên đang dự tuyển. Vòng 
này gần giống như một bài thi học kỳ trong trường đại học nên sẽ không được đề cập 
nhiều ở đây. 

• Các bạn sẽ phải tham dự từ một đến ba vòng phỏng vấn: phỏng vấn sàng lọc, phỏng 
vấn chọn người và phỏng vấn xác nhận. Khi được mời đi dự phỏng vấn, nghĩa là bạn 
có cơ hội rất tốt để thể hiện rằng mình phù hợp với công ty và có thể đóng góp đáng 
kể cho sự phát triển của công ty. Để làm được điều này, bạn cần có sự chuẩn bị chu 
đáo. Chương 4 sẽ giúp các bạn biết được cần chuẩn bị những gì và trả lời các câu hỏi 
như thế nào trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng. 

• Nếu bạn được mời dự vòng phỏng vấn xác nhận, có đến 99% khả năng bạn sẽ được 
công ty tuyển dụng, vấn đề là bạn và công ty có thỏa thuận được lương bổng, phúc lợi 
và các điều kiện làm việc hay không. Chương 5 cung cấp cho các bạn một vài lời 
khuyên hữu ích trong quá trình thương lượng với công ty. 

• Bây giờ, bạn và công ty đã thống nhất tất cả các điều kiện với nhau. Công ty sẽ gửi 
thư mời nhận việc cho bạn. Trước khi ký hợp đồng làm việc chính thức, bạn cần cân 
nhắc thêm một số vấn đề để chắc rằng bạn thực sự muốn làm việc cho công ty. Nội 
dung này được trình bày ở chương 6. 
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Chương 1 
 
 

ánh giá năng lực &  

  mục tiêu nghề nghiệp            
     của bạn 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Đ
1.1. Thế nào là một việc làm tốt? 

1.2. Tại sao cần đánh giá năng lực bản thân? 

1.3. Bạn có những năng lực gì nổi trội? 

1.4. Bạn thuộc nhóm con người nào? 

1.5. Bạn thuộc loại cá tính nào? 

1.6. Xác định mục tiêu và kỳ vọng nghề nghiệp 

1.7. Xác định nghề nghiệp phù hợp với bạn 

1.8. Bạn cần chuẩn bị gì trước khi đi tìm việc? 

1.9. Rèn luyện các phẩm chất tạo nên thành công 
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1.1. Thế nào là một việc làm tốt? 
 
Mục tiêu của bạn khi đi tìm việc làm là gì? Dĩ nhiên câu trả lời sẽ là “có được một việc 
làm tốt”. Câu hỏi tiếp theo sẽ là “Thế nào là việc làm tốt?”. Mỗi người có thể sẽ có một 
câu trả lời riêng, nhưng tựu trung lại, hầu hết đều đồng ý rằng: 

 
Một việc làm tốt là công việc: 

• Phù hợp với năng lực cá nhân của bạn; 

• Phù hợp với mục tiêu phát triển nghề nghiệp của bạn; 

• Có thu nhập đủ trang trải cuộc sống của bản thân- gia đình và về lâu dài có dư để 
tích lũy; 

• Có thể giúp bạn thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình. 
 
Trong đó, 2 ý đầu tiên là quan trọng nhất, vì nếu công việc không phù hợp với năng lực 
hay mục tiêu phát triển nghề nghiệp của bạn thì bạn sẽ không thể phát huy tốt năng lực sở 
trường cũng như không thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình, do đó sớm muộn gì 
bạn cũng sẽ tìm một công việc khác phù hợp hơn. Trong các phần tiếp theo, ta sẽ tìm 
hiểu cách đánh giá năng lực bản thân và cách xác định mục tiêu nghề nghiệp hợp lý. 
 

1.2. Tại sao cần đánh giá năng lực bản thân? 
 
Trước tiên, phải thấy rằng nếu tự đánh giá năng lực của bản thân quá thấp, bạn sẽ không 
dám nhận những cơ hội mang tính thử thách, từ đó hạn chế khả năng phát triển nghề 
nghiệp của bản thân. Ngược lại, nếu quá ảo tưởng về năng lực của mình, bạn cũng sẽ dễ 
rơi vào trường hợp “xây lâu đài trên cát”, chỉ tìm kiếm những cơ hội vượt quá khả năng 
để rồi thất bại nặng nề. Việc đánh giá đúng năng lực của bản thân sẽ giúp bạn có thể đặt 
ra mục tiêu nghề nghiệp thích hợp, từ đó phát huy được các năng lực, sở trường của bản 
thân, đồng thời tránh được các thất bại đáng tiếc. 
 
Bên cạnh đó, một cuộc tuyển dụng cũng giống như một cuộc mua bán: tổ chức tuyển 
dụng là bên mua, bạn- trong vai trò của người bán- cần bán được một loại hàng hóa hết 
sức đặc biệt, đó chính là bản thân bạn. Công việc này không hề đơn giản, vì trên thị 
trường lao động ngày nay có rất nhiều ứng viên đi tìm việc. Để được tuyển dụng, bạn cần 
phải vượt qua rất nhiều đối thủ, vì các tổ chức tuyển dụng chỉ muốn tuyển các ứng viên 
xuất sắc nhất. Trong hầu hết các cuộc phỏng vấn tuyển dụng, người ta thường hỏi “Bạn 
giỏi hơn người khác ở điểm nào?” hoặc “Bạn có những khả năng gì đặc biệt khiến chúng 
tôi nên tuyển bạn mà không phải là người khác?”. Nếu bạn không tự đánh giá năng lực 
bản thân trước thì rất khó có thể trả lời tốt các câu hỏi đó, và như vậy nghĩa là bạn đã 
đánh mất cơ hội vô cùng quý giá để tự giới thiệu mình với nhà tuyển dụng. 
 
Tóm lại, để có được việc làm như mong muốn, bạn phải hiểu rõ chính bản thân mình và 
cố gắng thể hiện được ưu điểm vượt trội so với người khác, làm cho tổ chức tuyển dụng 
thấy rằng bạn là người tốt nhất. 

1.3. Bạn có những năng lực gì nổi trội? 
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Về cơ bản, năng lực cá nhân của một người có thể chia thành 2 nhóm: 
 
1.3.1. CÁC PHẨM CHẤT CÁ NHÂN 
 
Bao gồm các khả năng mang tính bẩm sinh của một người. Các phẩm chất mà các nhà 
tuyển dụng đánh giá cao gồm: 

• Trung thực: luôn tôn trọng sự thật trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

• Thẳng thắn: dũng cảm đấu tranh để đạt được sự hoàn thiện. 

• Tinh thần trách nhiệm: nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, kể cả 
khi gặp hoàn cảnh bất lợi. 

• Say mê với công việc: luôn làm việc với tất cả sự say mê, thích thú. 

• Tự tin: luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân. 

• Tự trọng: tôn trọng nhân cách của bản thân, không làm những việc khiến người khác 
đánh giá thấp nhân phẩm của mình. 

• Có hoài bão, ý chí vươn lên: biết đặt mục tiêu phấn đấu ngày một cao hơn, tốt đẹp 
hơn và luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. 

• Chịu đựng áp lực: có sức khỏe và ý chí dẻo dai, có thể đứng vững trước các áp lực 
và thử thách trong công việc. 

• Cầu thị, ham học hỏi: tôn trọng ý kiến của người khác và có ý thức học hỏi từ những 
người xung quanh. 

• Khiêm tốn: đánh giá đúng năng lực bản thân và tôn trọng năng lực của người khác; 
không thể hiện “ta đây là người giỏi”. 

 
1.3.2. CÁC KỸ NĂNG 
 
Bao gồm: các kỹ năng chung và các kỹ năng chuyên biệt. 
 
• Các kỹ năng chung 

Bao gồm 3 nhóm: kỹ năng cơ bản, kỹ năng tư duy và kỹ năng sống trong cộng đồng. 
 
� Kỹ năng cơ bản 

- Nghe (lắng nghe):  
Thể hiện ở: mức độ nắm bắt thông tin và hiểu những vấn đề người khác nói; trả 
lời chính xác những gì người khác hỏi. Kỹ năng lắng nghe giúp ta: thu được 
nhiều thông tin bổ ích; học hỏi được nhiều điều hay; hiểu được người khác; tạo 
được cảm tình với mọi người; và giúp nảy sinh các ý tưởng sáng tạo. 

 

 

 

 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Nghe một phóng sự hay một câu chuyện trên đài phát thanh hoặc 

truyền hình, sau đó kể lại tóm tắt nội dung chính. 

(2) Một bạn đọc một mẩu chuyện/một tin tức trên báo rồi đặt một số câu 
hỏi có liên quan cho người bạn đóng vai trò người nghe. 

(3) Nghe qua một bài giảng ở bậc đại học rồi trình bày tóm tắt lại các nội 
dung chính. 
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- Nói (thuyết trình/trình bày vấn đề): 
Thể hiện ở: mức độ rõ ràng, dễ hiểu khi nói; chọn lựa ngôn ngữ, ngữ điệu và cử 
chỉ phù hợp với người nghe và tình huống; biết đặt câu hỏi khi cần thiết. 

 
 
 
 
 
 

- Đọc 
Thể hiện ở khả năng xác định những thông tin cần thiết/quan trọng trong các 
bài viết (sách, báo, tạp chí, bài báo cáo…), đánh giá mức độ chính xác của các 
báo cáo và dùng máy tính để tìm thông tin. 

Mọi công việc đều đòi hỏi khả năng này. Hàng ngày, mỗi người phải đọc thư 
từ, hồ sơ, bảng thống kê, biểu đồ, báo cáo… để lấy thông tin cho công việc. 
Yêu cầu đặt ra là phải lấy thông tin nhanh và chính xác. 

 
 
 
 
 

- Viết 
Thể hiện ở khả năng diễn đạt ý tưởng một cách trọn vẹn, chính xác về văn 
phạm và chính tả trong các bức thư, công văn, bài viết, báo cáo… và ở khả 
năng dùng máy tính để trao đổi thông tin. 

 
 
 
 

- Tính toán 
Sử dụng các phép toán, hàm số và giải các phương trình/bất phương trình thông 
dụng; tính toán xác suất và thống kê; dùng biểu đồ, đồ thị; nhập, truy cập và sử 
dụng các cơ sở dữ liệu. 

Kỹ năng tính toán cần thiết cho mọi công việc, ví dụ: tính tiền khách hàng, tính 
chi phí để quyết định giá bán, tính toán mức lãi suất hợp lý để gửi tiết kiệm 
hoặc đi vay ngân hàng… 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Đọc to một bài báo, một mẩu chuyện hàng ngày; 

(2) Kể một câu chuyện hay nói về một đề tài mà bạn ưa thích 

(3) Ghi âm lại bài nói chuyện của mình để rút kinh nghiệm; 

(4) Thực tập đóng kịch hay thuyết trình mỗi khi có cơ hội. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Theo dõi một tin mà bạn quan tâm trên tivi và báo; so sánh cách đưa tin 

của tivi và báo: cách đưa tin có giống nhau? 

(2) Tìm thông tin: tìm chương trình tivi ưa thích, xem giá cổ phiếu. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Viết về một cuốn sách/bộ phim mà bạn thích nhất. 

(2) Viết một đoạn văn giới thiệu một khả năng đặc biệt nhất của bạn 

(3) Viết 1 đoạn văn tả 1 bạn trong lớp (không ghi tên). Các bạn khác đoán 
xem ai là người được tả. 
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� Kỹ năng tư duy 
- Tư duy sáng tạo 

Thể hiện ở khả năng liên kết các ý và thông tin theo những cách mới; tìm ra các 
giải pháp mới lạ, độc đáo để giải quyết các vấn đề bất kỳ. 

 
 
 
 
 
 

- Giải quyết vấn đề 
Thể hiện ở khả năng nhận ra vấn đề; xác định chính xác các nguyên nhân gây 
ra vấn đề; tìm ra và thực thi các giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề. 

 
 
 
 
 
 

- Ra quyết định 
Thể hiện ở khả năng xác định mục tiêu; vạch ra tất cả con đường đi đến mục 
tiêu; lựa chọn được con đường tối ưu; và lên kế hoạch để thực thi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Tính toán chi tiêu trong 1 tuần của bạn; 

(2) So sánh mức giá bán hàng trả góp và mức giá bán hàng trả ngay 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Trong vòng 5 phút, hãy suy nghĩ về một ý tưởng mới lạ nào đó và giải 

thích cách thức triển khai ý tưởng ấy. 

(2) Hãy “phát minh” ra một sản phẩm/dịch vụ chưa từng có và cố gắng 
thuyết phục các bạn của bạn chọn mua sản phẩm/dịch vụ đó. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Quan sát hoạt động của Trường Đại học nơi bạn đang học và tìm ra 

một vấn đề cần giải quyết. Hãy đề ra giải pháp cho vấn đề đó. 

(2) Một nhà sách lớn gần đây trở nên ế ẩm, doanh thu sụt giảm. Vấn đề của 
họ có thể là gì? Bạn hãy đề nghị một số giải pháp giúp chủ nhà sách cải 
thiện tình hình? 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Bạn định đi du lịch trong dịp Lễ sắp đến. Hãy xác định mục tiêu của 

mình và chọn một địa điểm đi thích hợp. 

(2) Ghi nhật ký về tất cả những quyết định mà bạn đã thực hiện trong ngày 
hôm nay và suy nghĩ của bạn về những quyết định đó. Trả lời các câu 
hỏi sau: các quyết định đó dẫn đến kết quả gì? Bạn đã có sự lựa chọn 
tốt nhất chưa? Làm thế nào để bạn có được sự lựa chọn tốt hơn trong 
tương lai? 
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� Kỹ năng sống trong cộng đồng 
- Giao tiếp 

Thể hiện ở khả năng trao đổi thông tin và thiết lập mối quan hệ với những 
người khác trong cộng đồng và xã hội. 

 
 
 
 
 

- Thương lượng 
Thể hiện ở khả năng xác định mục tiêu chung giữa các bên trong khi tham gia 
đàm phán với nhau; thể hiện được ý kiến của mình và hiểu được ý kiến của đối 
phương; chọn được giải pháp tối ưu để đạt được lợi ích cho tất cả các bên tham 
gia đàm phán. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Lãnh đạo 
Thể hiện ở khả năng khuyến khích, động viên người khác làm việc để hoàn 
thành mục tiêu chung của tập thể. 

 
 
 
 
 
 
 

- Hoạch định 
Thể hiện ở khả năng lên kế hoạch thực hiện cho một hoạt động nào đó của bản 
thân hay của tập thể. Kế hoạch đề ra phải mang tính khả thi cao, phù hợp với 
các điều kiện ràng buộc và cụ thể đến mức có thể hiểu và làm được. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Làm quen và trò chuyện với một bạn mới, sau đó kể lại kỷ niệm đáng 

nhớ nhất của bạn ấy. 

(2) Hãy làm quen với một người đang làm công việc mà bạn yêu thích và 
dự định làm trong tương lai. Trò chuyện về công việc của anh/chị ấy. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Nhớ lại một mâu thuẫn trong gia đình/lớp/nhóm bạn bè của bạn mà bạn 

cảm thấy mình giải quyết chưa ổn thỏa. Viết lại những gì đã xảy ra và 
giải thích tại sao sự việc chưa được giải quyết tốt đẹp. Nếu có thể 
“quay ngược thời gian”, bạn sẽ làm gì khi gặp mâu thuẫn đó? 

(2) Hãy tưởng tượng tình huống: sắp đến đợt Cắm Trại nhân ngày thành 
lập Đoàn, bạn (bí thư Chi Đoàn) và lớp trưởng là 2 người chịu trách 
nhiệm chính để giúp các bạn trong lớp chuẩn bị cho hoạt động này. 
Tuy nhiên, bạn lại bận việc gia đình. Hãy thương lượng để bạn lớp 
trưởng vui lòng phụ trách công việc một mình. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Bạn hãy xung phong làm làm nhóm trưởng một nhóm môn học và tổ 

chức hoạt động của các bạn trong nhóm để hoàn thành tốt nhất các bài 
tập/tiểu luận mà nhóm được giao. 

(2) Đứng ra tổ chức một cuộc đi chơi cho các bạn trong nhóm hoặc trong 
lớp (có phân công công việc cho các bạn trong nhóm/lớp). 
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- Hợp tác/làm việc nhóm 
Thể hiện ở khả năng cùng làm việc với những người khác trong cùng một tập 
thể (đặc biệt là những người có cá tính khác biệt/đối lập với bạn) để hoàn thành 
mục tiêu chung của tập thể; giải quyết những khác biệt/xung đột vì lợi ích của 
tập thể; mang lại không khí đoàn kết, thân thiện trong tập thể. 

 

 
 
 
 

- Thích nghi với sự thay đổi 
Thể hiện ở khả năng tự thay đổi bản thân để phù hợp với sự thay đổi của môi 
trường bên ngoài. 

 
 
 

 

 
 

 
• Các kỹ năng chuyên biệt 

Mỗi nghề nghiệp đòi hỏi những kỹ năng riêng biệt và muốn thành công bạn nhất thiết 
phải giỏi các kỹ năng đó. Ví dụ: nếu là một doanh nhân, bạn cần có các kỹ năng: 
truyền đạt vấn đề rõ ràng, dễ hiểu; động viên người khác; lập kế hoạch để đạt được 
mục tiêu; thương lượng với đối tác… 

 

1 Hãy tự đánh giá xem bạn đã có những phẩm chất nào 
và chưa có những phẩm chất nào? 
Đánh chéo (X) vào ô thích hợp 

Có Chưa 

Trung thực   
Thẳng thắn   
Tinh thần trách nhiệm   
Say mê với công việc   

Các  
phẩm chất 

Tự tin   

Bài tập phát triển kỹ năng: 

(1) Lên kế hoạch tổ chức một chuyến đi chơi cho các bạn trong nhóm hoặc 
trong lớp. 

(2) Lên kế hoạch tổ chức một giải thi đấu thể thao giao hữu trong sinh viên 
(các lớp tham gia góp tiền tổ chức và giải thưởng). 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Cùng các bạn trong nhóm thực hiện các công việc chuẩn bị cho bài 

thuyết trình trước lớp của nhóm. 

(2) Bạn và 4 người bạn thân dự định mở 1 quán café dành cho sinh viên. 
Hãy phối hợp với các bạn để thực hiện dự định này. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) (Tiếp theo đề tài mở quán café) Giờ đây, có 2 người bạn của bạn thay 

đổi ý định, muốn mở phòng game online cho sinh viên, trong khi bạn 
và 2 người bạn còn lại vẫn muốn mở quán café. Bạn giải quyết tình 
huống này như thế nào? 

(2) Làm quen với một người bạn có thành phần dân tộc khác mình hoặc 
không cùng quê hương với bạn. Tìm hiểu về những phong tục, tập 
quán, lễ hội và thức ăn đặc trưng của vùng đất/dân tộc đó. 
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Tự trọng   
Có hoài bão, ý chí vươn lên   
Chịu đựng áp lực   
Cầu thị, ham học hỏi   
Khiêm tốn   
Nghe   
Nói   
Đọc   
Viết   

Kỹ năng 
cơ bản 

Tính toán   
Tư duy sáng tạo   
Giải quyết vấn đề   Kỹ năng 

tư duy Ra quyết định   
Giao tiếp   
Thương lượng   
Lãnh đạo   
Hoạch định   
Hợp tác/làm việc nhóm   

Kỹ năng  
sống trong 
cộng đồng 

Thích nghi với sự thay đổi   
 
1.3.3. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 
 
Một cách dễ dàng, bạn có thể biết trình độ học vấn của mình, vì nó được thể hiện qua 
điểm số trung bình của bạn trong bảng điểm. Bạn cũng có thể so sánh điểm số của mình 
với các bạn cùng lớp hoặc cùng khóa để biết mình đang đứng ở đâu. Tuy nhiên, cần chú 
ý đến những điểm chuyên ngành hơn là toàn bộ điểm số, vì điểm toàn bộ có chứa những 
học phần không liên quan đến chuyên môn của bạn. Qua so sánh các điểm chuyên ngành, 
bạn có thể nhận ra đâu là những môn thế mạnh của mình. Ngoài ra, có thể có một số môn 
tuy điểm số của bạn không cao nhưng bạn lại yêu thích chúng. 
Sau này, khi lựa chọn nghề nghiệp, bạn nên ưu tiên chọn những nghề mà mình học tốt 
hoặc yêu thích, điều này sẽ giúp bạn dễ dàng phát huy được khả năng của mình hơn. 
 

1.4. Bạn thuộc loại cá tính nào? 
 
Cá tính có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả làm việc của mỗi người. Có 4 loại cá tính: 
 
1.4.1. CÁ TÍNH  SÔI NỔI 

Ưu điểm:  sức mạnh tinh thần dồi dào; làm việc nhiệt tình, dũng cảm và háo thắng; 
có khả năng tác động, thúc đẩy mọi người tiến lên. 

Nhược điểm:  khi cạn kiệt sức lực, họ sẽ mất lòng tin với chính năng lực của mình và 
tinh thần bị suy sụp. 

 
1.4.2. CÁ TÍNH LINH HOẠT 

313



 

14 

Ưu điểm:  giỏi giao tiếp, linh hoạt trong công việc, dễ thích nghi với sự thay đổi, dễ 
vượt qua các rào cản, dễ hòa nhập vào môi trường mới. 

Nhược điểm:  kém kiên định; khi sự nghiệp không thuận lợi hay gặp thử thách lớn thì 
mất phương hướng. 

 
1.4.3. CÁ TÍNH TRẦM TĨNH 

Ưu điểm:  trầm tĩnh, thận trọng, kiên định, giỏi tự kềm chế bản thân, luôn nghiêm 
chỉnh chấp hành các luật lệ và quy định. 

Nhược điểm:  kém linh động, đôi khi quá cứng nhắc; có thể bỏ lỡ thời cơ; gặp khó khăn 
khi môi trường thay đổi nhanh và nhiều. 

 
1.4.4. CÁ TÍNH ĐA CẢM 

Ưu điểm:  nhạy cảm, hiểu rõ tâm tư, tình cảm người khác. 

Nhược điểm:  rụt rè, đa sầu, đa cảm; thiếu quyết đoán, hay do dự trước mọi việc; hoang 
mang khi gặp khó khăn, nguy hiểm. 

 

1.5. Bạn thuộc nhóm con người nào? 1 
 
Theo nhà tâm lý học John Holland, có 6 kiểu con người cơ bản: (1) thực tế; (2) thích 
quan hệ xã hội; (3) thích điều tra, nghiên cứu; (4) có tinh thần khởi nghiệp; (5) nghệ sĩ; 
(6) tuân theo các quy ước xã hội. 
 
Xác định bạn thuộc nhóm người nào sẽ giúp bạn chọn được một nghề thích hợp, vì có 
một số nghề tỏ ra đặc biệt phù hợp với một nhóm người nhất định. 
 

2 
Xác định kiểu nhóm người của bạn 
Những câu nói dưới đây mô tả bạn chính xác đến mức nào? 

Cho điểm từ 1 đến 5 theo quy ước sau: 

           1                2                 3                4                 5 
` 

Hoàn toàn                                                                       Hoàn toàn 
không đúng với tôi                                                        đúng với tôi 

Điểm 

Tôi thích làm những việc có thể nhìn ngắm, đụng chạm các đồ vật, 
động vật, dụng cụ hay máy móc  

Tôi có thể làm tốt những việc với đồ vật, động vật hay máy móc  
Tôi tránh các hoạt động như giảng dạy, cung cấp lời khuyên hay 
thông tin cho người khác   

Thực tế 

Tôi không giỏi trong việc giảng dạy, tư vấn hay chữa trị  

                                                 
1 Lawrence K. Jones. Những kỹ năng nghề nghiệp bước vào thế kỷ 21. NXB Tp.HCM. 2000. Trang 45-48 
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Tiền và quyền lực quan trọng đối với tôi  
Tôi thấy mình thực tế, thẳng thắn và bướng bỉnh  

Tổng cộng  
Tôi thích các hoạt động có thể giúp cho người khác như giảng dạy, 
cấp cứu, cung cấp lời khuyên hay thông tin  

Tôi không thích làm việc ở nơi chỉ có động vật, dụng cụ, máy móc  
Tôi có nhiều khả năng trong việc giảng dạy, tư vấn, chữa trị hay 
thông tin  

Tôi không có nhiều khả năng trong việc sử dụng dụng cụ, máy móc 
hay làm việc với động vật  

Các vấn đề xã hội là quan trọng đối với tôi  
Tôi thấy mình thân thiện, có trách nhiệm và hay giúp đỡ  

Thích 
quan hệ 
xã hội 

Tổng cộng  
Tôi thích những hoạt động liên quan đến sự quan sát, tư duy, nghiên 
cứu chính xác để giải quyết các vấn đề khoa học và toán học  

Tôi không có khuynh hướng lãnh đạo, buôn bán hay thuyết phục 
người khác  

Tôi không có khả năng trong việc tổ chức và thuyết phục người khác 
mà có khả năng giải quyết các vấn đề toán, khoa học và xã hội  

Bổ sung kiến thức mới về cuộc sống là quan trọng với tôi  
Tôi thấy mình có óc phân tích, bình luận và sự thông minh  

Thích 
điều tra, 
nghiên 

cứu 

Tổng cộng  
Tôi thích lãnh đạo, buôn bán hay thuyết phục người khác kiếm tiền 
hay đáp ứng những mục tiêu của một tổ chức  

Tôi có khả năng lãnh đạo và thuyết phục mọi người  
Tôi không có nhiều khả năng về toán và khoa học  
Thành công trong việc quản lý và buôn bán là quan trọng đối với tôi  
Tôi thấy mình năng động, giàu tham vọng và thích quan hệ xã hội  

Có tinh 
thần 
khởi 

nghiệp 

Tổng cộng  
Tôi thích các hoạt động cho phép tôi bày tỏ ý tưởng và cảm xúc một 
cách sáng tạo như nghệ thuật, kịch, mỹ nghệ, múa, nhạc và văn thơ  

Tôi thường tránh những hoạt động mang tính lặp lại hay đòi hỏi tính 
kỷ luật cao  

Tôi có khả năng sáng tạo nghệ thuật mà tôi sử dụng trong các lĩnh 
vực như kịch, nhạc và nghệ thuật  

Tôi không có nhiều khả năng trong công việc thư ký và kế toán  
Nghệ thuật sáng tạo là quan trọng đối với tôi  
Tôi thấy mình có khả năng biểu cảm, độc đáo và độc lập  

Nghệ sĩ 

Tổng cộng  
Tuân Tôi thích làm việc với các con số hay máy móc theo trật tự cố định  
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Tôi không thích những hoạt động mơ hồ, không có cấu trúc cố định  
Tôi có khả năng kinh doanh, thư ký, tính toán. Tôi có thể sử dụng 
chúng để viết báo cáo, làm việc với con số một cách trật tự, hệ thống  

Tôi không có nhiều khả năng sáng tạo nghệ thuật  
Tôi đánh giá cao sự thành công trong kinh doanh  
Tôi thấy mình tận tâm, cẩn thận và có trật tự  

theo các 
quy ước 
xã hội 

Tổng cộng  

3 

Kiểu nhóm người nào mà bạn có nhiều điểm nhất? 
Có 2 loại điểm cao ngang nhau không? Nếu có, đọc lại phần mô tả đặc 
điểm các kiểu nhóm người và quyết định kiểu nào “giống” bạn hơn. 

 
 

1.6. Xác định mục tiêu và kỳ vọng nghề nghiệp 
 
Để xác định mục tiêu và kỳ vọng nghề nghiệp của mình, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau: 

• Những loại công việc nào rất hấp dẫn bạn? 

• Những loại công việc nào hoàn toàn không hấp dẫn bạn? 

• Trong các đợt thực tập, tìm hiểu thực tế đã tham dự trước đây, công việc hay hoạt 
động nào bạn thích nhất? Điều này có gợi ra một sự lựa chọn nghề nghiệp nào 
không? 

• Bạn ngưỡng mộ hay muốn được thành công giống ai? 

• Gia đình, bạn bè và những người thân khác đánh giá bạn phù hợp với nghề nào? 
Họ có nhìn nhận ra sao về triển vọng thành công của bạn trong nghề nghiệp? 

• Ước mơ nghề nghiệp của bạn là gì? 

• Theo bạn, bạn cần làm gì để hoàn thành được ước mơ nghề nghiệp của mình? 
 
Nhìn vào câu trả lời cho các câu hỏi trên và tìm ra chủ đề nào lặp đi lặp lại. Ví dụ: trong 
đợt thực tập trước đây, bạn rất thích thú khi nói chuyện kinh doanh với giám đốc của 
công ty; các bài viết, phóng sự về khởi sự kinh doanh và cách thành công trong kinh 
doanh cũng thường thu hút sự chú ý của bạn; người thân thì đánh giá rằng bạn có đầu óc 
nhanh nhạy, rất có năng khiếu kinh doanh; bạn cũng thường ước mơ sẽ trở thành một Bill 
Gates của Việt Nam… Tất cả những dữ kiện trên cho thấy bạn thích làm trong lĩnh vực 
kinh doanh và mục tiêu của bạn là trở thành một giám đốc thành đạt. 
 

1.7. Xác định nghề nghiệp phù hợp với bạn 
 
Khi đã xác định được bạn thuộc kiểu cá tính và kiểu con người nào, bạn sẽ xác định được 
một số loại nghề nghiệp phù hợp với bạn. Bảng bên dưới trình bày một số nghề phù hợp 
với các kiểu con người2: 

                                                 
2 Điều chỉnh từ Lawrence K. Jones. Những kỹ năng nghề nghiệp bước vào thế kỷ 21. NXB Tp.HCM. 2000. 
Trang 50-62 
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Kiểu con 
người Nghề phù hợp 

Bảo đảm an toàn & thực thi pháp luật 
Ví dụ: cảnh sát, thám tử, nhân viên bảo vệ… 

Quản lý kỹ thuật - Chuyên viên kỹ thuật - Nhân viên kỹ thuật 
Ví dụ: giám đốc nhà máy, giám đốc kỹ thuật, quản đốc, tổ trưởng; kỹ sư nông 
nghiệp/điện tử, kỹ thuật viên phần mềm/đồ họa; thợ điện/sửa ô tô… 

Quản lý chất lượng 
Ví dụ: nhân viên KCS, kiểm tra máy, nhân viên đảm bảo chất lượng (QA) 
Điều khiển thiết bị, phương tiện giao thông 

Ví dụ: tài xế, người lái xe ủi, người lái máy cày, phi công, thuyền trưởng… 

Thực tế 

Kiểm soát nguyên vật liệu, hàng hóa 
Ví dụ: nhân viên giao nhận, nhân viên phòng thí nghiệm, thủ kho… 

Dịch vụ xã hội 
Ví dụ: nhà tâm lý học/hoạt động xã hội, tư vấn nghề nghiệp, hiệu trưởng… 

Chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu, huấn luyện đặc biệt 
Ví dụ: tâm lý trị liệu, vật lý trị liệu, giáo viên mầm non… 

Giáo dục và dịch vụ thư viện 
Ví dụ: thủ thư, giáo viên phổ thông, giáo viên dạy nghề… 

Thích 
quan hệ 
xã hội 

Thể thao 
Ví dụ: huyến luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp, trọng tài… 

Khoa học tự nhiên 
Ví dụ: nhà thiên văn, nhà toán/lý/hóa học, giáo viên khoa học tự nhiên… 

Khoa học đời sống 
Ví dụ: nhà sinh học, nhà nghiên cứu thực phẩm, giáo viên khoa học đời sống… 

Khoa học xã hội 
Ví dụ: nhà tâm lý, nhà kinh tế, nhà xã hội học… 

Y khoa - Phòng thí nghiệm 
Ví dụ: chuyên gia gây mê/dinh dưỡng/thí nghiệm, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ… 

Thích 
điều tra, 
nghiên 

cứu 

Toán - Thống kê 
Ví dụ: chuyên viên thống kê, lập trình viên tin học, nhà phân tích tài chính… 

Bán hàng 
Ví dụ: người thu mua, nhân viên bán hàng, môi giới, đại lý… 

Tiếp tân, dịch vụ khách hàng, dịch vụ làm đẹp 
Ví dụ: tiếp viên nhà hàng, ông bầu dịch vụ giải trí, chuyên viên trang điểm… 

Luật 
Ví dụ: Luật sư, thẩm phán, trợ lý pháp luật… 

Quản trị kinh doanh 
Ví dụ: giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ cơ sở sản xuất- kinh doanh… 

Tài chính 
Ví dụ: chuyên viên tài chính, chuyên viên chứng khoán, nhân viên tín dụng … 

Có tinh 
thần khởi 

nghiệp 

Truyền thông- quảng cáo 
Ví dụ: phóng viên, biên tập viên, giám đốc quảng cáo, nhân viên PR… 

Nghệ sĩ 
Nghệ thuật, văn chương 
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Ví dụ: người viết quảng cáo, bình luận viên, nhà biên tập, nhà văn… 
Mỹ thuật 

Ví dụ: kiến trúc sư, thiết kế thời trang, đồ họa, nhiếp ảnh gia… 
Múa- Nhạc- kịch 

Ví dụ: diễn viên, vũ sư, người mẫu; nhạc sĩ, giảng viên âm nhạc, ca sĩ; phát 
thanh viên, đạo diễn… 

Hành chính- Xử lý hồ sơ 
Ví dụ: thư ký, chuyên viên hồ sơ, người đưa thư… 

Tuân 
theo các 
quy ước 
xã hội 

Tài chính- kế toán chi tiết 
Ví dụ: kế toán, thủ quỹ, nhân viên thuế, kiểm toán viên, giám định bảo hiểm… 

 
 

1.8. Bạn cần chuẩn bị gì trước khi đi tìm việc? 
 
Tóm lại, trước khi đi tìm việc, bạn phải xác định một công việc phù hợp thông qua các 
bước sau: 
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Hình 2: Các bước xác định một công việc phù hợp 
 

1.9. Rèn luyện các phẩm chất tạo nên thành công 
 

4 

Hãy phỏng vấn những người đang làm công việc mà bạn dự 
định làm xem những phẩm chất nào đã góp phần làm nên sự 
thành công trong công việc của họ. 

Công việc mà bạn yêu thích là gì? 
Bạn có quen biết ai làm nghề đó không? Nếu không thì ai có thể 
giới thiệu với bạn? 
Bạn liên hệ với người cần phỏng vấn như thế nào? 
Bạn sẽ phỏng vấn như thế nào? 
Địa điểm phỏng vấn ở đâu? 
Cuộc phỏng vấn kéo dài bao lâu? 
Nội dung phỏng vấn là gì? 

 

5 Trong số các phẩm chất đó, bạn còn thiếu phẩm chất nào? Bạn 
có thể có được những phẩm chất không? 

 

6 Lên kế hoạch tập luyện cụ thể để đạt được những phẩm chất 
thành công quan trọng mà bạn còn thiếu. Ai có thể giúp bạn? 

Tự đánh giá năng lực: 
- Phẩm chất 
- Kỹ năng 
- Học vấn 

Xác định mục tiêu 
phát triển nghề nghiệp 

của bạn 

 
Công việc 
phù hợp 

Tự đánh giá 
bạn thuộc kiểu 

cá tính nào 

Tự đánh giá 
bạn thuộc kiểu 

nhóm người nào 
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dụng phù hợp? 
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2.1. Cơ hội việc làm xuất hiện ở đâu? 
 
Muốn có được một việc làm tốt, bạn phải tích cực “săn tìm” thông tin về các cơ hội việc 
làm. Càng có nhiều thông tin việc làm, bạn càng có cơ hội lựa chọn được những việc làm 
phù hợp nhất với năng lực, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Vậy, vấn đề của 
bạn là phải biết cách tìm thông tin việc làm. 
 
Có rất nhiều nguồn cung cấp thông tin tuyển dụng, nhưng về cơ bản thì ta có thể chia 
thành 2 loại: 
 
• Nguồn thông tin tuyển dụng chính thức 
 

Bao gồm các nguồn sau: 
 

� Quảng cáo tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng 
 

Hàng ngày, trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, tạp chí, truyền 
hình, truyền thanh hay các bandrole chăng khắp phố phường, bạn dễ dàng tìm 
thấy rất nhiều thông tin tuyển dụng. Trong số đó, báo là phương tiện cung cấp 
nhiều thông tin tuyển dụng nhất, kế đến là truyền hình. 
 
Báo & tạp chí: các báo phát hành toàn quốc như Thanh Niên hay Tuổi Trẻ đều 
có mục “Việc làm” (nằm trong phần Quảng cáo) cung cấp rất nhiều cơ hội việc 
làm mỗi ngày. Do các báo này được phát hành toàn quốc nên bạn có thể tìm được 
nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn ở nhiều vùng miền khác nhau trong nước, tuy 
nhiên mức độ cạnh tranh để có được việc làm cũng rất cao.  
 

Ví dụ, trên mục Việc làm của báo Tuổi Trẻ ngày 16/1/2007, ta có thể dễ dàng tìm thấy 
các mẩu quảng cáo tuyển nhân viên của các công ty Getz pharma, Diamond plaza, 
Mekong trading, Prudential, FPT, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam- chi 
nhánh Tân Bình (TP.HCM), công ty QMC… 

 
Ngoài ra, các báo địa phương (như báo An Giang) cũng đăng nhiều thông tin 
tuyển dụng của các doanh nghiệp tại địa phương. Cơ hội việc làm tìm thấy ở đây 
có mức độ cạnh tranh thấp hơn, nhưng mức độ hấp dẫn cũng có thể kém hơn so 
với các cơ hội việc làm trên báo toàn quốc. 
 
Đài truyền hình: Bên cạnh báo, bạn cũng có thể tìm thấy thông tin tuyển dụng 
trên các mục Quảng cáo của các đài truyền hình địa phương. Với đài truyền hình 
An Giang, thông tin tuyển dụng được phát vào lúc 12h00 và 18h45 hàng ngày, sau 
phần Tin thời sự. 

 
� Thông báo tuyển dụng tại trụ sở các tổ chức 
 

Một số tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa- nhỏ và hộ kinh doanh, thường 
ít sử dụng hình thức quảng cáo để tuyển lao động vì chi phí cao. Thay vì vậy, họ 
sẽ dán thông báo tuyển dụng trong văn phòng hoặc ở trước cửa doanh nghiệp. 

� Các trung tâm dịch vụ việc làm 
(Các tên gọi khác: trung tâm xúc tiến việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm) 
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Các trung tâm dịch vụ việc làm và các công ty tư vấn nguồn nhân lực là những 
trung gian giữa người lao động và các tổ chức cần tuyển nhân viên. Các dịch vụ 
chính mà trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp là: 

- Cung cấp thông tin về thị trường lao động cho các tổ chức cần tuyển nhân viên, 
người lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động- việc làm. 

- Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động về chính sách lao động 
và việc làm; hướng nghiệp, đào tạo và dạy nghề. 

- Giới thiệu người lao động đến những nơi đang cần người làm việc; 

- Giới thiệu người lao động đến học nghề ở nơi phù hợp; 

- Cung cấp lao động cho người sử dụng lao động. 
 
Một số trung tâm tính phí dịch vụ đối với người lao động, một số khác thì không. 
Tuy nhiên, các trung tâm dịch vụ việc làm thường chỉ giới thiệu người lao động 
tới các tổ chức đang cần tuyển nhân viên, khâu tuyển dụng sẽ do tổ chức tuyển 
dụng tự làm. 

 
� Các công ty tư vấn nguồn nhân lực 
 

Các công ty tư vấn nguồn nhân lực chủ yếu là công ty nước ngoài, có quy mô lớn, 
dịch vụ đa dạng. Họ cung ứng tất cả các dịch vụ mà trung tâm dịch vụ việc làm 
cung cấp, ngoài ra còn có các dịch vụ sau: 

- Thay mặt nhà tuyển dụng đảm trách khâu tuyển dụng, từ việc phỏng vấn, đánh 
giá đến khâu chọn lựa nhân viên. 

- Phỏng vấn và chọn lựa các ứng viên có khả năng để đưa vào “quỹ dự trữ”, khi 
có tổ chức nào cần tuyển nhân viên thì giới thiệu người lao động đến. 

 
Các công ty này thường có trình độ chuyên môn cao, hoạt động chuyên nghiệp 
nên kết quả tuyển dụng của họ được các công ty đánh giá cao. Nhiều công ty khi 
cần tuyển người thì nhờ các công ty này giới thiệu người và thu nhận ngay mà 
không cần tuyển lại (trừ các vị trí cấp cao). 

 
� Các Trường Đại học 
 

Một số doanh nghiệp cũng có xu hướng nhờ các đơn vị trực thuộc của các Trường 
Đại học thông báo tuyển dụng dùm. Các đơn vị thường được ủy thác làm việc này 
là: phòng công tác sinh viên, Đoàn thanh niên của Trường, trung tâm hỗ trợ sinh 
viên hoặc trung tâm giới thiệu việc làm sinh viên (nếu có), các khoa chuyên môn 
(đặc biệt là khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh). 

 
� Website của các tổ chức 

Bao gồm: 

- Website của các doanh nghiệp: trên website của các doanh nghiệp lớn thường 
có các mục như “cơ hội việc làm” hoặc “tuyển dụng” để cung cấp thông tin về 
nhu cầu tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp. 
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- Website của các công ty tư vấn nguồn nhân lực: hầu hết các công ty tư vấn 
nguồn nhân lực đều có website phục vụ cho việc tuyển dụng trực tuyến. Các 
website này cung cấp nhiều cơ hội việc làm. Việc làm được sắp xếp vào các 
nhóm ngành nghề để bạn dễ tìm. Công cụ lọc tích hợp sẵn trên website sẽ giúp 
bạn nhanh chóng tìm được các công việc đúng sở thích. Ngoài ra, khi vào trang 
web của họ, bạn còn có thể nộp hồ sơ trực tuyến, vừa nhanh chóng, vừa hiệu 
quả mà chi phí lại thấp (đa phần các dịch vụ việc làm trực tuyến đều miễn phí 
đối với người tìm việc). Trong tương lai, đây sẽ là hình thức tìm việc phổ biến 
nhất. 

 
Sử dụng công cụ tìm kiếm: ngày nay, ngày càng có nhiều tổ chức đưa các thông 
tin tuyển dụng lên mạng internet nên số lượng thông tin sẵn có là rất nhiều. Để 
khai thác nguồn thông tin này một cách hiệu quả, bạn cần biết sử dụng các công 
cụ tìm kiếm thông dụng như Google.com, Yahoo.com, Dogpile.com… Cách sử 
dụng như sau: 

- Vào trang chủ bằng cách gõ một trong 3 địa chỉ: www.google.com, 
www.yahoo.com hoặc www.dogpile.com. 

- Trang chủ xuất hiện kèm theo hộp tìm kiếm. Gõ thông tin cần tìm vào hộp.  
Ví dụ: bạn cần tìm tất cả những công ty ở TP.HCM đang cần tuyển nhân viên kinh 
doanh làm việc ở Bình Dương. Thông tin nhập vào hộp tìm kiếm có thể là: “công 
ty”+“TP.HCM”+“tuyển nhân viên kinh doanh”+“làm việc ở Bình Dương”. 

- Gõ enter, trang kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện, bao gồm rất nhiều kết quả đáp 
ứng đúng yêu cầu tìm kiếm. 

- Nhấp lần lượt vào các đường dẫn xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm để xem 
thông tin. 

 
• Nguồn thông tin tuyển dụng không chính thức 

 
� Thông tin từ bạn bè 

 
Thông tin ngày nay rất nhiều, mỗi cá nhân không thể nào biết hết. Vì vậy, có thể 
có những thông tin tuyển dụng mà bạn bè của bạn biết song bạn lại không biết. 
Hãy chú ý tới những người bạn đang làm việc bán thời gian, vì họ có thể là nguồn 
thông tin việc làm rất hữu ích cho bạn, nhất là trong trường hợp công ty của họ 
đang làm có nhu cầu tuyển thêm người. 
 

� Thông tin từ bà con, người thân 
 
Mỗi người thường có mối quan hệ quen biết với nhiều doanh nghiệp. Vì vậy, 
nhiều người thân sẽ cho bạn được nhiều thông tin việc làm hữu ích. Đây là cách 
tìm thông tin việc làm rất hiệu quả mà nhiều bạn trẻ hiện đang áp dụng. 
 

� Thông tin từ các cựu sinh viên của trường 
 
Hàng năm, các trường Đại học thường tổ chức các buổi giao lưu với cựu sinh 
viên. Trong các buổi giao lưu đó, hãy cố gắng làm quen và tìm hiểu triển vọng 
việc làm ở đơn vị mà các bạn cựu sinh viên đang công tác. Thông qua mối quan 
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hệ này, bạn còn có thể hỏi được rất nhiều thông tin bổ ích để hiểu rõ về công ty, 
tạo thuận lợi cho quá trình phỏng vấn tuyển dụng sau này. 
 

� Thông tin từ các buổi giao lưu nghề nghiệp 
 
Các trường Đại học, đặc biệt là các trường Kinh tế- QTKD, thường tổ chức các 
buổi giao lưu nghề nghiệp với đối tượng khách mời là giám đốc hoặc nhà quản lý 
của doanh nghiệp. Trong các buổi giao lưu này, bạn sẽ được nghe nhiều thông tin 
hữu ích về các yêu cầu nghề nghiệp (kỹ năng, kiến thức chuyên môn…) cũng như 
biết được nhu cầu tuyển dụng của các công ty. 
 

Ví dụ: trong buổi giao lưu về công tác marketing trong doanh nghiệp, bạn nghe đại 
diện công ty thủy sản N nói rằng: công ty đang xây dựng một nhà máy chế biến thủy 
sản mới có công suất lớn và nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong vòng 6 tháng nữa. 
Thông tin này gợi ý với bạn rằng trong vòng 2-3 tháng nữa công ty này sẽ tuyển thêm 
rất nhiều nhân viên thuộc nhiều chuyên ngành (kế toán, kinh doanh, marketing, public 
relation, ngoại thương, chế biến thủy sản, cơ khí, điện, điện lạnh…) để làm việc trong 
nhà máy mới. 

 

2.2. Nên làm gì khi không tìm được thông tin 
tuyển dụng phù hợp? 

 
Trong trường hợp không tìm được một cơ hội việc làm nào phù hợp, bạn có thể tự tạo cơ 
hội cho mình như sau: 
 
• Nộp hồ sơ tự phát 
 

Bạn chuẩn bị hồ sơ và đến các công ty mà mình quan tâm (dù họ không có thông báo 
tuyển dụng). Cách thực hiện như sau: 

(1) Liệt kê danh sách các ngành/lĩnh vực mà bạn yêu thích 

(2) Liệt kê tất cả các doanh nghiệp trong các ngành/lĩnh vực đó, sau đó cân nhắc và 
lựa chọn lại một vài công ty mà bạn thực sự ưa thích. Các công ty này chính là 
“mục tiêu tấn công” của bạn. 

(3) Làm hồ sơ và gửi theo đường bưu điện về phòng nhân sự (hoặc phòng tổ chức) 
của các công ty mục tiêu. 

 
Mặc dù các công ty này không có thông báo tuyển dụng, nhưng điều đó có nghĩa là 
họ chưa có nhu cầu tuyển dụng ở hiện tại chứ không phải là không có nhu cầu tuyển 
dụng! Trong tương lai, khi cần tuyển người, họ sẽ mang hồ sơ của bạn ra xem xét. 
Điểm cần lưu ý là: nên chọn các công ty đang phát triển hoặc sắp bước vào giai đoạn 
cải tổ lại, vì chắc chắn họ sẽ cần người trong tương lai gần. Nếu gửi hồ sơ cho các 
công ty khác, có thể bạn sẽ phải chờ đợi lâu. 
 
Sau khi gửi hồ sơ cho các công ty, thỉnh thoảng bạn nên điện thoại cho họ để biết 
thông tin và tạo cho họ ấn tượng rằng bạn thực sự muốn làm việc cho họ. 
 

• Xin làm việc không lương ở các công ty 
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Theo tác giả Đỗ Thanh Năm3, thay vì nộp hồ sơ cho các công ty mà bạn thích dù họ 
chưa có nhu cầu tuyển dụng, bạn có thể trực tiếp đến xin gặp giám đốc và xin làm 
việc không nhận lương để học hỏi kinh nghiệm. Sau một thời gian làm việc, khi bạn 
đã chứng tỏ được khả năng của mình, giám đốc thường sẽ đề nghị bạn ký hợp đồng 
làm việc chính thức. Thời gian ban đầu chính là thời gian thử việc của bạn.  
 
Kế sách này có thể áp dụng rất hữu hiệu đối với các doanh nghiệp nhỏ của tư nhân, 
nơi bạn có thể dễ dàng gặp giám đốc để trình bày nguyện vọng “làm việc không 
lương” của mình, cũng như dễ dàng chứng tỏ khả năng của mình với giám đốc do quá 
trình tiếp xúc trực tiếp hàng ngày trong công việc. Trong thực tế, có nhiều bạn sinh 
viên ngành y- một ngành có mức độ cạnh tranh việc làm ở các thành phố lớn rất gay 
gắt- đã áp dụng rất thành công kế sách này. 
 
Trong trường hợp sau một thời gian (khoảng 1 tháng) mà giám đốc không đưa ra lời 
đề nghị làm việc và cũng không muốn mời bạn làm việc khi bạn chủ động đề nghị, 
bạn cũng không thiệt hại gì. Vì sao? Rõ ràng là thông qua việc làm việc không lương, 
bạn cũng đã thu được một số kinh nghiệm làm việc quý báu để “làm giàu” cho bộ hồ 
sơ xin việc của bạn, làm cơ sở cho việc xin việc ở những nơi khác. 

 

                                                 
3 Đỗ Thanh Năm. Nghệ thuật xâm nhập thị trường lao động. NXB Trẻ. Tp.HCM, 2000. Trang 29 
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Chương 3 
 
 

  huẩn bị 
 

    hồ sơ xin việc 
 

 

 

 C
3.1. Các công ty tìm kiếm gì ở bộ hồ sơ xin việc của ứng viên? 

3.2. Chuẩn bị và gửi bộ hồ sơ xin việc 

3.3. Nghệ thuật viết đơn xin việc 

3.4. Nghệ thuật viết lý lịch cá nhân 
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3.1. Các công ty tìm kiếm gì ở bộ hồ sơ dự tuyển 
của ứng viên? 

 
Bộ hồ sơ dự tuyển chính là lời tự giới thiệu của bạn với nhà tuyển dụng. Chỉ có các ứng 
viên vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ mới được mời dự phỏng vấn. Vì vậy, bộ hồ sơ chính 
là căn cứ để nhà tuyển dụng quyết định xem có nên dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn năng 
lực của bạn qua cuộc thi viết chuyên môn hay vòng phỏng vấn cá nhân hay không. Thông 
qua bộ hồ sơ dự tuyển, các công ty cần tuyển nhân viên muốn biết được trình độ chuyên 
môn, kinh nghiệm, các phẩm chất cá nhân, ưu và nhược điểm của ứng viên để có thể sơ 
tuyển được các ứng viên nổi trội nhất, phù hợp nhất với văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy, 
để có thể vượt qua vòng, trong bộ hồ sơ của mình, các ứng viên cần thể hiện một cách 
đầy đủ nhất các yếu tố mà nhà tuyển dụng quan tâm. 
 

3.2. Chuẩn bị và gửi bộ hồ sơ xin việc 
 
Một bộ hồ sơ xin việc gồm các loại giấy tờ sau: 

• Đơn xin việc 

• Sơ yếu lý lịch (có dán hình và xác nhận của địa phương, nếu có yêu cầu) 

• Bản sao bằng cấp chuyên môn: bằng tốt nghiệp Đại học (hoặc bằng cấp cao hơn- nếu 
có), chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và các chứng chỉ nghiệp vụ (ví dụ: chứng 
chỉ thư ký văn phòng). Hiện nay, nhiều công ty không yêu cầu ứng viên phải công 
chứng các giấy tờ của mình, do vậy chỉ nộp giấy tờ có công chứng khi được yêu cầu. 

• Thư giới thiệu của công ty cũ/Người tham khảo thông tin 

• Những bằng chứng về thành tích đã qua (bảng điểm, giấy khen…) 

• Giấy chứng nhận sức khỏe (nếu có yêu cầu) 

• Bản sao Chứng minh nhân dân và/hoặc Hộ khẩu (nếu có yêu cầu) 

• Hình thẻ 2x3, 3x4 hoặc 4x6 (nếu có yêu cầu) 
 
Khi photo, bạn nên sử dụng khổ giấy A4 cho tất cả các loại giấy tờ. Bộ hồ sơ có khổ giấy 
bằng nhau tạo cảm giác trật tự, ngăn nắp nên dễ gây được cảm tình đối với công ty. 
 
Sắp xếp theo thứ tự như trên cho thấy tầm quan trọng giảm dần của các loại giấy tờ trong 
bộ hồ sơ: đơn xin việc và sơ yếu lý lịch là hai loại quan trọng nhất; kế tiếp là bằng cấp 
chuyên môn và thư giới thiệu. Cách sắp xếp đó giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng nắm 
được các thông tin quan trọng nhất về bạn. Lưu ý: không nên dùng kim để bấm các loại 
giấy tờ trên lại với nhau. 
 
Sau khi sắp xếp theo thứ tự, tất cả các loại giấy tờ cần được cho vào một bao đựng hồ sơ 
lịch sự. Bao đựng hồ sơ có thể mua loại bán sẵn ở các nhà sách, hoặc bạn tự làm, nhưng 
về kích cỡ nó ít nhất phải đủ chứa “trọn vẹn” những trang giấy A4 để nguyên khổ. Không 
nên gập các loại giấy tờ trong bộ hồ sơ lại, vì có thể làm giấy tờ nhàu nát, gây mất thiện 
cảm. Bạn nên ghi đầy đủ tên, địa chỉ người gửi, người nhận và vị trí và/hoặc mã số dự 
tuyển lên mặt trước bao đựng hồ sơ. Nếu bạn gửi hồ sơ qua đường fax, hãy gửi thêm một 
bộ qua đường bưu điện. 
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Trong trường hợp bạn nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua e-mail, bạn hãy quét (scan) các giấy 
tờ trên thành tập tin, rồi gửi dạng tập tin đính kèm. Thứ tự đính kèm tập tin cũng theo thứ 
tự đã nêu ở trên. Nếu gửi qua e-mail, đừng bao giờ quên đặt một tiêu đề phù hợp kèm vài 
lời ngắn gọn. Hầu hết các công ty sẽ không xem các thư để trống tiêu đề, vì chúng 
thường là thư rác (spam) hoặc có chứa virus máy tính. Cũng nên lưu ý tránh viết nhầm 
tên công ty, nghĩa là muốn gửi cho công ty B nhưng lại đề “Kính gửi công ty A”. Tuyệt 
đối không gửi chuyển tiếp thư (forward) đến công ty B một e-mail đã gửi công ty A vì e-
mail qua mỗi lần forward lại biến thành một tập tin đính kèm, người nhận muốn đọc 
được phải nhấp chuột nhiều lần, rất phiền phức. Ngoài ra, việc này còn gây khó chịu cho 
công ty nhận mail, vì họ có cảm giác mình chỉ là sự lựa chọn sau cùng của bạn trên hành 
trình tìm việc. 
 

3.3. Nghệ thuật viết đơn xin việc 
 
3.3.1. VIẾT THƯ XIN VIỆC KHÔNG THEO MẪU  
 
Đơn xin việc (hay thư xin việc) là loại giấy tờ đầu tiên của ứng viên mà các công ty đọc, 
vì thế bạn phải viết thật súc tích, rõ ràng nhưng đầy đủ thông tin quan trọng nhất về mình 
để thuyết phục công ty xem tiếp bản sơ yếu lý lịch của bạn. 
 
Hiện nay, một số công ty yêu cầu ứng viên viết tay đơn xin việc để đánh giá cá tính thông 
qua chữ viết. Tuy nhiên, đa số các công ty cho phép ứng viên được đánh máy thư xin 
việc, vì họ nhận thấy rằng nếu yêu cầu viết tay thì rất nhiều ứng viên lại nhờ người khác 
có nét chữ đẹp viết! Dù viết tay hay đánh máy, đơn xin việc của bạn cũng phải đảm bảo 
hai yêu cầu: 
 
• Về văn phong 

 
Cần nhớ rằng, cách hành văn viết đơn/thư trong tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa… 
đều khác nhau. Do vậy, khi viết đơn xin việc bằng loại ngôn ngữ nào thì phải bảo 
đảm đúng cách hành văn của ngôn ngữ đó. 
 
Nói chung, về văn phong, đơn xin việc phải bảo đảm các yếu tố sau: 

� Bố cục hợp lý; 

� Viết câu đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu; 

� Văn phong ngắn gọn, không lặp lại, không dùng kiểu viết “bóng bẩy”; 

� Dùng từ ngữ thông dụng, không dùng từ địa phương hay văn nói; 

� Trình bày sạch, đẹp mắt; 

� Không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. 
 
• Về nội dung 

 
Đơn xin việc phải chứa đầy đủ 4 nội dung chính:  
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� Vị trí dự tuyển: nêu rõ công việc hoặc vị trí dự tuyển nào mà bạn quan tâm và 
giải thích làm thế nào bạn biết được thông tin tuyển dụng của công ty? (xem lại 
các nguồn thông tin tuyển dụng ở chương 2) 

� Sự phù hợp với công việc: bạn cần chứng minh rằng mình phù hợp với công việc 
dự tuyển. Các thông tin về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân 
và mục tiêu nghề nghiệp của bạn được trình bày chi tiết ở sơ yếu lý lịch nên ở đây 
bạn không lặp lại, mà nhiệm vụ của bạn là phải chứng tỏ rằng những yếu tố đó 
hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của công việc mà bạn dự tuyển. Trong số các yếu 
tố trên, sở thích, sự nhiệt tình với công việc dự tuyển và mục tiêu nghề nghiệp của 
bạn- nếu phù hợp với vị trí dự tuyển- sẽ gây ấn tượng tốt cho công ty, vì chúng 
chứng tỏ được tiềm năng phát triển của bạn trong lĩnh vực chuyên môn mà bạn dự 
tuyển. 

� Khả năng đóng góp cho công ty: cần thể hiện mong muốn đóng góp cho sự phát 
triển của công ty. Hãy viết chân thành, tránh dùng lời lẽ sáo rỗng, “đao to búa 
lớn” hay “hô khẩu hiệu” vì sẽ làm công ty nghi ngờ sự trung thực của bạn. 

� Mong muốn được “đi tiếp”: bạn phải cám ơn đại diện công ty đã dành thời gian 
đọc thư của bạn và thể hiện mong muốn được tham gia vòng thi chuyên môn 
và/hoặc vòng phỏng vấn tuyển dụng. 

 
3.3.2. VIẾT THƯ XIN VIỆC THEO MẪU CÓ SẴN 
 
Hiện nay, một số công ty yêu cầu ứng viên phải viết thư xin việc theo mẫu chung do họ 
quy định. Theo đó, người xin việc chỉ cần điền vào những khoảng trống cho sẵn một cách 
nhanh chóng và thuận tiện. Nội dung của mẫu thư xin việc chung cũng không khác lắm 
so với các nội dung đã trình bày ở trên. Với loại thư xin việc này, bạn vẫn có cơ hội tạo 
phong cách riêng và gây ấn tượng với nhà tuyển dụng thông qua các lưu ý sau: 

(1) Bạn nên xin cho mình hai bản, một bản dùng để “viết nháp”, nghĩa là bạn có thể tự 
do bôi xóa để có được câu trả lời ưng ý nhất. Sau khi hoàn tất, bạn viết lại phần trả 
lời sang bản thứ hai để gởi ứng tuyển. Như thế, thư xin việc của bạn vừa đảm bảo 
được mặt thông tin lẫn thẩm mỹ khi đến tay nhà tuyển dụng. 

(2) Bạn cần đọc cẩn thận một lượt tất cả nội dung thông tin yêu cầu trong mẫu thư xin 
việc, chú ý những chi tiết nhỏ nhất có thể mang đến cho bạn những lợi thế, ví dụ 
như đừng bỏ qua phần thông tin bổ sung và sở thích nếu có. 

(3) Trả lời thông tin mỗi câu chính xác với câu hỏi của nhà tuyển dụng; viết ngắn gọn, 
không nên dài dòng hay lặp đi lặp lại nhiều lần. 

(4) Sau khi hoàn chỉnh thư xin việc, trước khi gửi đi, bạn hãy kiểm tra lỗi chính tả nhiều 
lần và giữ lại cho mình một bản photo. Nó sẽ rất có ích cho buổi phỏng vấn, vì trong 
buổi phỏng vấn công ty thường hỏi kiểm tra hoặc hỏi sâu thêm về một số thông tin 
bạn đã cung cấp trong đơn xin việc và sơ yếu lý lịch. 

3.3.3. MỘT SỐ LỜI KHUYÊN KHI VIẾT THƯ XIN VIỆC 
 
Để thư xin việc của bạn đạt hiệu quả cao nhất, bạn hãy thực hiện 6 lời khuyên sau4: 
 

                                                 
4 Điều chỉnh từ Diễn Dàn Doanh Nghiệp (http://www.dddn.com.vn/) 
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• Ghi rõ tên người nhận 
 
Đơn xin việc tốt nhất nên gửi cho cá nhân, trừ trường hợp công ty quy định là gửi về 
“Phòng Nhân sự” hoặc “Phòng Tổ chức”. Nếu được thì nên gửi cho người có toàn 
quyền quyết đinh tuyển dụng. Bạn cũng dừng bao giờ viết thông tin người nhận một 
cách chung chung như “Giám đốc nhân sự”. Nếu không biết tên của người sẽ nhận hồ 
sư, hãy gọi điện thoại đến hỏi công ty. Nếu công ty không cung cấp, hãy thử các cách 
khác như làm quen với các nhân viên hay tìm kiếm trên webiste công ty. Việc nêu rõ 
họ tên trên thư sẽ tăng thêm tính trang trọng và làm cho người khác không xem đây là 
bức thư rác. 
 

• Tập trung vào vấn đề chính 
 
Thư xin việc không bao giờ được quá một trang, vả lại do phải đính kèm các thông 
tin như địa của bạn và địa chỉ công ty nên khoảng trống còn lại không nhiều. Đây là 
nguyên nhân buộc bạn phải giải thích lý do viết thư ngay lập tức. 
 
Nếu bạn đang phản hồi cho một mẩu đăng tuyển trên báo, hãy đề cập đến mẩu quảng 
cáo và vị trí nộp đơn trong dòng đầu tiên hay thứ 2. Trong trường hợp được một cá 
nhân giới thiệu, bạn cũng cần nêu rõ điều này. 
 

• Bộc lộ sự hiểu biết về công ty 
 
Cách để gây chú ý với nhà tuyển dụng là chứng tỏ sự chuẩn bị của bạn. Trước khi bắt 
tay vào công việc viết thư, hãy tìm hiểu về công ty thông qua các tin tức và sự kiện 
gần đây như tình hình tài chính, khả năng phát triển, các thành công... Sau đó, đem 
những kiến thức này vào lá thư. 
 
Ví dụ, bạn có thể mở đầu bằng cách đề cập đến một câu chuyện gần đây mà bạn đọc 
được về thành công của công ty khi mở rộng ra thị trường toàn quốc và thể hiện ý 
nguyện vận dụng các kinh nghiệm của bạn để giúp nâng cao hơn vị thế của công ty. 
 

• Đáp ứng đúng yêu cầu của nhà tuyển dụng 
 
Bạn nên đề cập trong thư những điều mà công ty đang tìm kiếm ở các ứng viên. Điều 
này có nghĩa là bạn phải chú ý đến mẩu đăng tuyến và mô tả công việc. Nếu công ty 
cho biết họ đang tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm quản nguồn vốn, hãy chắc chắn 
là kinh nghiệm của bạn được trình bày một cách cụ thể nhất, ví dụ: “Tôi đã có kinh 
nghiệm quản trị nguồn vốn trị giá 5 tỷ đồng và liên tục hoàn thành các mục tiêu tài 
chính được đề ra”. 
 
Hãy sử dụng thư xin việc để chỉ rõ sự phù hợp của bạn với yêu cầu công việc. Cách 
tốt nhất để thực hiện điều này là làm cho người đọc đi đến cùng một kết luận như bạn 
một cách dễ dàng. 
 

• Hứa hẹn sẽ thực hiện 
 
Hãy kết thúc thư bằng lời hứa sẽ liên hệ với công ty và cam kết sẽ hành động để 
chứng tỏ cho lời nói. Thay vì kết thúc bằng câu nói: “Tôi mong được nhận tin tức của 

330



 

31 

Ông/Bà”, hãy dùng một cách khác chủ động hơn: “Tôi sẽ liên lạc với Ông/Bà vào 
tuần tới để sắp xếp thời gian thuận tiện nhất cho cuộc gặp mặt của chúng ta”. 
 

• Đọc lại nhiều lần 
 
Nhiều bạn chán việc đọc lại thư xin việc của mình vì cho rằng đã đọc nó quá nhiều 
lần. Tuy nhiên, việc đọc đi đọc lại nhiều lần là điều cần làm nhằm bảo đảm không có 
bất kỳ lỗi đánh máy, chính tả hay ngữ pháp nào. Đây là các lỗi mà nhà tuyển dụng 
không thích nhưng nhiều bạn trẻ lại hay mắc phải. Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi khi 
phải chỉnh sửa liên lục, hãy nhờ bạn bè hay gia đình đọc và chỉnh sửa dùm. 

 

3.4. Nghệ thuật viết lý lịch cá nhân 
 
3.4.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA LÝ LỊCH CÁ NHÂN 
 
Lý lịch cá nhân (Curriculum vitae- CV hay Resumé) là một bản mô tả súc tích kinh 
nghiệm làm việc và quá trình học tập của bạn. Nó là loại giấy tờ quan trọng nhất trong bộ 
hồ sơ xin việc và là phương tiện để giúp bạn có được một cuộc hẹn phỏng vấn. 
 
Các doanh nghiệp thường nhận được rất nhiều lý lịch nên họ không thể dành nhiều thời 
gian để đọc từng lý lịch. Thay vì vậy, họ sẽ đọc lướt thật nhanh (2-3 phút/lý lịch) để chọn 
ra những lý lịch ấn tượng nhất, những lý lịch còn lại sẽ bị gạt sang một bên. Do vậy, 
muốn vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ, bạn phải dành nhiều thời gian gọt dũa để cho ra một 
bản lý lịch tốt nhất có thể. 
 
Ý nghĩa quan trọng nhất của lý lịch là nó phải thể hiện được rõ ràng các mục tiêu nghề 
nghiệp cũng như các kỹ năng và kiến thức có được từ kinh nghiệm làm việc trước đó. 
 
3.4.2. CÁC KIỂU LÝ LỊCH 
 
Người ta chia lý lịch ra thành 2 nhóm chính: 

• Lý lịch kiểu Mỹ (Resumé): cô đọng, tập trung vào các thành tựu đã đạt được, dài 
không quá 1 trang. 

• Lý lịch kiểu quốc tế (Curriculum vitae-CV): thường cung cấp nhiều thông tin hơn 
resumé, nhất là thông tin về các công việc đã từng làm, có thể dài khoảng 2 trang. 

Cả hai nhóm lý lịch này đều được chấp nhận rộng rãi. 
Căn cứ theo cách viết lý lịch, người ta chia thành 4 kiểu lý lịch5: 

• Lý lịch kiểu “kỹ năng”: thích hợp cho những người có được kinh nghiệm quý báu 
thông qua các công việc cũng như các khóa đào tạo nghiệp vụ. Thường các kinh 
nghiệm này không có liên quan với nhau. Kiểu này phù hợp với sinh viên mới ra 
trường, vì nó tập trung vào khả năng hơn là các công việc đã làm qua. 

• Lý lịch kiểu “trình tự thời gian”: kiểu lý lịch này thích hợp với những người có 
kinh nghiệm làm việc gần như liên tục (nếu có ngắt quãng thì thời gian không lớn 
lắm) và các công việc đã làm trong quá khứ có liên quan trực tiếp đến công việc 

                                                 
5 Viện giáo dục quốc tế. Hướng nghiệp Việt Nam. NXB Văn hóa – Thông tin. 2001. Trang 35, 37. 
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muốn dự tuyển. Nó bắt đầu bằng công việc gần đây nhất và tiếp tục đi ngược thời 
gian về các công việc trước đó.  

• Lý lịch kiểu “chức năng”: lý lịch kiểu “chức năng”- cùng với lý lịch kiểu “hình 
tượng”- ít phổ biến hơn hai kiểu lý lịch trên. Kiểu lý lịch này giúp làm nổi bật kinh 
nghiệm làm việc trước đó, cho thấy bạn đáp ứng được yêu cầu công việc đang xin.  

• Lý lịch kiểu “hình tượng”: thường được những người tìm việc trong lĩnh vực nghệ 
thuật như thiết kế, tạo hình, viết quảng cáo… sử dụng. Với kiểu này, ta dùng các kiểu 
chữ nghệ thuật, hình vẽ, màu sắc và cách bố trí độc đáo để thể hiện khả năng sáng tạo 
cá nhân. 

 
Mỗi vị trí ứng tuyển cần một cách trình bày riêng để liệt kê kinh nghiệm chuyên môn, 
học tập và các hoạt động khác. Vì vậy, việc lựa chọn kiểu lý lịch nào phụ thuộc vào kinh 
nghiệm làm việc cũng như yêu cầu nghề nghiệp mà bạn muốn dự tuyển.  
 
3.4.3. BỐ CỤC CỦA MỘT BẢN LÝ LỊCH 
 
Dù bạn chọn kiểu lý lịch nào trong số các kiểu lý lịch phía trên, bản lý lịch của bạn cũng 
phải chứa các nội dung sau: 
 
(1) Thông tin liên hệ 

 
Cần ghi: họ tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, e-mail. Là người Việt Nam, ngay cả khi 
khi lý lịch bằng tiếng Anh, bạn nên ghi họ tên theo đúng thứ tự Việt Nam; việc đảo 
ngược tên trước họ sau có khi làm người đọc bối rối. Số điện thoại nên ghi rõ là số 
nhà riêng, cơ quan, di động, có phải nhờ nhắn không. 
 

(2) Mục tiêu nghề nghiệp 
 
Bạn nên ghi mục tiêu nghề nghiệp cụ thể để tổ chức tuyển dụng thấy được định 
hướng phát triển của bạn. Mục tiêu nên bao gồm những thành công ngắn hạn cũng 
như viễn cảnh lâu dài mà bạn muốn đạt được trong nghề nghiệp. Cần tránh viết chung 
chung như “muốn phát triển khả năng bản thân trong một tập đoàn nước ngoài nổi 
tiếng”. Kiểu viết này vừa nghe có vẻ tâng bốc công ty, vừa cho thấy bạn không hiểu 
gì về ngành nghề kinh doanh của công ty. 
 
Phải nêu rõ ràng và nổi bật công việc bạn thích, phù hợp khả năng, kể cả môi trường 
làm việc mà bạn yêu cầu. Khi xin vào làm việc tại một công ty hiện đại thì đây là 
phần ăn điểm vì chúng ta dám yêu cầu, đòi hỏi và hoàn toàn tự tin khi đề nghị công 
việc cho chính mình. 
 

(3) Tiểu sử về trình độ học vấn và quá trình đào tạo 
 
Nêu rõ niên khóa, tên trường, chuyên ngành nếu có và bằng cấp đạt được. Nếu bạn có 
bằng cử nhân trở lên thì không cần phải nêu tên trường cấp I, cấp II. Nhớ đề cập cả 
các khóa đào tạo nghiệp vụ đã tham gia- thường những khóa đào tạo là nơi cung cấp 
những kỹ năng rất thực tiễn và hữu ích. Nếu trong quá trình đi học, bạn từng đạt 
những giải thưởng hay học bổng quan trọng thì nhớ đề cập đầy đủ. 
 

(4) Kinh nghiệm làm việc 
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Những nội dung cần đề cập: ngày tháng bắt đầu, kết thúc công việc đã làm; tên 
công ty, ngành nghề hoạt động, mô tả ngắn gọn công việc của bạn, thành tựu đạt 
được (nếu có); mức lương khởi điểm và lúc nghỉ; lý do bạn nghỉ việc ở công ty cũ. 
 
Với các bạn có nhiều kinh nghiệm làm việc, mục này thực sự là chỗ để bạn “ghi 
điểm”- chứng tỏ ưu điểm vượt trội của mình so với các ứng viên khác. Tuy nhiên, cần 
tránh làm cho công ty dự tuyển đánh giá rằng bạn đã thay đổi công việc quá nhiều 
lần. Quá nhiều trong trường hợp này chưa chắc đã hay, vì nó có thể cho thấy bạn là 
một người thiếu lập trường, kém kiên định, không có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng. 
Vì vậy, bạn chỉ nên kể có chọn lọc những chỗ làm mới nhất, hoặc những nơi nào bạn 
đã làm việc với thành tích tốt nhất trong thời gian dài nhất với tính chất công việc liên 
quan nhiều nhất đến loại việc bạn đang dự tuyển. 
 
Ngược lại, với đa số sinh viên mới tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc thực sự là một 
rào cản quá lớn. Tuy nhiên, bạn khoan vội thất vọng. Dù chưa làm việc toàn thời gian 
thì trong thời gian đi học chắc chắn bạn cũng có được một số kinh nghiệm thông qua 
các hoạt động sau đây: hoạt động ngoại khóa, thực tập tốt nghiệp, tham gia dự án- đề 
tài nghiên cứu (với thầy cô), làm việc bán thời gian, phụ giúp gia đình việc sản xuất- 
kinh doanh… Những kinh nghiệm đó cho thấy bạn là người năng động, có ý chí vươn 
lên và có tiềm năng phát triển trong tương lai. Rất nhiều công ty tuy ghi yêu cầu 
tuyển dụng là “tối thiểu 2 năm kinh nghiệm”, song trong thực tế họ vẫn tuyển những 
ứng viên chưa từng làm việc toàn thời gian, miễn là ứng viên đó có kinh nghiệm làm 
việc ngắn hạn và có năng lực phù hợp. 
 

(5) Các kỹ năng 
 
Đây là nội dung bổ sung cho phần học vấn và kinh nghiệm làm việc. Nếu phần học 
vấn và kinh nghiệm nhắc đến những gì bạn đã làm qua, thì phần kiến thức/kỹ năng sẽ 
nhấn mạnh những gì bạn đã gặt hái được và có thể áp dụng cho công việc sắp tới. Các 
kỹ năng cũng có thể có được từ các hoạt động ngoại khóa như công tác Đoàn, công 
tác xã hội… Bạn có thể nêu những phần thưởng, thành tựu đã đạt được từ khi còn đi 
học đến khi đi làm việc, thông qua đó cho thấy những kỹ năng mà bạn đã có được. 
Hoặc bạn cũng có thể liệt kê những kiến thức, kỹ năng mình thông thạo, hoặc nêu 
một số kỹ năng cần thiết rồi tự đánh giá theo thang điểm 1..5 (5- rất tốt, 4- tốt, 3- khá, 
2- trung bình, 1- cần cải thiện thêm). 
 

(6) Người giới thiệu, tham khảo 
 
Vì tổ chức tuyển dụng chưa biết rõ bạn nên họ không thể kiểm chứng những gì bạn tự 
kê khai về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các thành tựu của bạn. Để làm 
tăng niềm tin cho họ, bạn nên nhờ 2-3 người hiểu rõ về quá trình làm việc và/hoặc 
học tập của bạn đứng ra “làm chứng” cho bạn và nhận xét về bạn khi nhà tuyển dụng 
muốn thẩm tra thông tin. Nếu được, bạn nên nhờ những người này viết thư giới thiệu 
và gửi kèm thư trong bộ hồ sơ xin việc. 
 
Cần lưu ý: người giới thiệu càng có uy tín thì hồ sơ của bạn càng được đánh giá cao. 
Vì vậy, bạn nên cố gắng nhờ thầy cô cũ ở trường Đại học xác nhận về thành tích học 
tập và nhờ người quản lý ở công ty cũ xác nhận thành tích làm việc. 
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(*) Hình (kích thước khoảng 3x4 cm): được dán góc trên bên trái hoặc bên phải bản lý 
lịch (nếu công ty tuyển dụng có yêu cầu). 
 

3.4.4. MỘT SỐ LỜI KHUYÊN ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT LÝ LỊCH TỐT6 
 
Những điều nên làm: 

• Cố gắng làm nổi bật các ưu thế của mình; 

• Nên liệt kê quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc theo trình tự thời gian ngược 
dòng, bắt đầu với những công việc gần đây nhất, vì người ta quan tâm đến những 
thông tin hiện tại hơn; 

• Nên thay các câu đầy đủ bằng các cụm từ để lý lịch súc tích và đi trực tiếp vào vấn 
đề. Bắt đầu cụm từ bằng các từ chỉ hành động như: thúc đẩy, hỗ trợ, phân tích, xây 
dựng, hoạch định, điều phối… 

• Sử dụng các chi tiết, con số và đặc tính để làm cho kinh nghiệm làm việc trước đây 
trở nên sinh động. 

• Cố gắng trình bày rõ ràng, mạch lạc. Sử dụng vừa phải kiểu trình bày in nghiêng, in 
đậm, gạch dưới và cỡ chữ lớn để làm nổi bật các ý quan trọng. Nên dùng các kiểu 
chữ chân phương như Times New Roman, Arial; việc dùng các kiểu chữ “bay bướm” 
thường khiến người đọc khó chịu. 

• Nộp đơn xin việc và lý lịch bằng bản in chất lượng cao, không nên photo. 

• Đọc lại nhiều lần để phát hiện và sửa lỗi chính tả, ngữ pháp và đánh máy. 

• Nếu viết lý lịch bằng ngoại ngữ, nên nhờ một người giỏi ngoại ngữ kiểm tra lại lỗi 
chính tả, ngữ pháp và đánh máy dùm bạn. 

 

                                                 
6 Chỉnh sửa từ Viện giáo dục quốc tế. Hướng nghiệp Việt Nam. NXB Văn hóa – Thông tin. 2001. Trang 
37-39 
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Những điều nên tránh 

• Lạc đề: kể lể quá dài dòng, lan man, không tập trung mô tả các công việc chính và 
phù hợp với những gì nhà tuyển dụng mong đợi cho chức danh cần tuyển; 

• Chỉ kể về công việc đã làm mà không mô tả được những kiến thức/kỹ năng mà bạn 
đã có được. 

• Nói xấu về công ty cũ hoặc lãnh đạo cũ trong lý lịch của mình; 

• Đưa thông tin về gia đình vào lý lịch (trừ khi dự tuyển vào một tổ chức nhà nước). Đa 
số các tổ chức tư nhân không quan tâm các thông tin này, nếu có họ sẽ ghi rõ. 

• Cường điệu, phóng đại những việc bạn đã làm trước đây. Chắc chắn nhà tuyển dụng 
có đủ trình độ và kinh nghiệm để kiểm tra sự trung thực của bạn trong cuộc phỏng 
vấn sau này. Nếu họ phát hiện bạn không trung thực thì không bao giờ bạn được 
tuyển! 

• Dùng nhiều hơn 2 kiểu chữ hoặc dùng cỡ chữ nhỏ hơn 12. 

• Để sót lỗi chính tả, ngữ pháp và đánh máy trong lý lịch gửi đi. 

• Sử dụng mẫu lý lịch cũ: các đề mục như “mục tiêu nghề nghiệp”, “kinh nghiệm làm 
việc” và “kỹ năng” chắc chắn phải thay đổi theo thời gian. Vì vậy, nếu bạn sử dụng 
mẫu lý lịch cũ, rất có khả năng nó không còn phản ánh được thông tin về bạn. 

• Không đề cập ngày, tháng: một số nhân viên đã chuyển đổi rất nhiều công ty và 
không muốn nhà tuyển dụng tương lai có ấn tượng xấu về mình, vì thế họ chỉ liệt kê 
tên công ty mà không đề cập ngày tháng cụ thể. Điều này hoàn toàn sai lầm! Việc bỏ 
trống ngày tháng trong lý lịch chắc chắn sẽ khiến nhà tuyển dụng để ý đến nhiều hơn 
và thắc mắc về công việc bạn đã làm trong thời gian gần đây. 

 
Lời khuyên khi bạn viết lý lịch trên mạng 
 
Khi viết lý lịch trên mạng, ta cần chú ý thêm một số vấn đề: 

• Sử dụng nhiều danh từ: ở trên ta nói, khi viết lý lịch trên giấy tờ thông thường ta 
nên dùng động từ hành động để gây ấn tượng với người tuyển dụng, nhưng lý lịch 
trên mạng được quét bởi phần mềm tìm kiếm (như Google, Yahoo) để tìm những từ 
miêu tả tên công việc, kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ học vấn… Những từ này chủ 
yếu là danh từ. 

• Sử dụng nhiều thuật ngữ thông dụng. Các phần mềm tìm kiếm thường xếp hạng lý 
lịch theo số lượng từ then chốt trong lý lịch đó. Ví dụ như một công ty cần tuyển 
nhân viên văn phòng yêu cầu thành thạo Microsoft Word, Excel, Powerpoint, tiếng 
Anh trình độ C. Các lý lịch xin việc sẽ được sắp xếp theo số lượng các từ then chốt 
trên. 
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Chương 4 
 
 

  hỏng vấn 
 

    tuyển dụng 
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4.1. Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn 

4.2. Các vòng phỏng vấn 

4.3. Các hình thức phỏng vấn 

4.4. Nghệ thuật trả lời phỏng vấn 
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4.1. Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn 
 
Khi bạn nhận được thư mời phỏng vấn, nghĩa là bạn đã thành công bước đầu vì đã vượt 
qua vòng kiểm tra hồ sơ. Mục tiêu của cuộc phỏng vấn là để tổ chức tuyển dụng gặp bạn, 
tìm hiểu sâu hơn về tính cách, trình độ chuyên môn, phẩm chất cá nhân, các ưu và nhược 
điểm của bạn và xác định xem bạn có phù hợp với văn hóa công ty hay không. 
 
Đơn xin việc và lý lịch của bạn đã cho nhà tuyển dụng hình ảnh chung về khả năng của 
bạn. Giờ đây họ sẽ kiểm tra xem bạn có đúng là người thật sự phù hợp với vị trí mà họ 
đang muốn tuyển không. 
 
Hầu hết những người từng dự phỏng vấn đều đánh giá rằng, nó rất căng cẳng và thực sự 
là một thử thách khó khăn đối với bất kỳ ai. Tại sao vậy? Vì cuộc phỏng vấn là một hoạt 
động được lập trình sẵn, mà người lập trình và nắm quyền điều khiển là công ty tuyển 
dụng. Bạn phải tuân theo luật chơi do người khác đặt ra và đến khi bước vào cuộc phỏng 
vấn kết thúc bạn mới biết hết những luật lệ đó. 
 
Như vậy, khó khăn của cuộc phỏng vấn chủ yếu là vì nó chứa nhiều ẩn số. Để thành công 
trong cuộc phỏng vấn, bạn phải chuyển từ thế bị động sang thế chủ động, bằng cách giảm 
thiểu các ẩn số, tức là biết càng nhiều càng tốt những gì liên quan đến cuộc phỏng vấn. 
Để làm được điều này, bạn phải chuẩn bị chu đáo các vấn đề sau: 

• Hiểu rõ công ty tuyển dụng; 

• Hiểu rõ công việc dự tuyển; 

• Tự đánh giá bản thân trên quan điểm của công ty tuyển dụng; 

• Dự đoán trước những câu sẽ được hỏi; 

• Biết những gì bạn cần hỏi; 

• Luyện tập thật nhiều; 

• Biết cách chuẩn bị ngoại hình cho buổi phỏng vấn 
 
4.1.1. HIỂU RÕ CÔNG TY TUYỂN DỤNG 
 
Trong buổi phỏng vấn, các công ty đều hỏi câu hỏi đại loại như “Bạn biết gì về công ty 
chúng tôi?” hoặc “Hãy cho biết tại sao bạn thích làm việc cho công ty chúng tôi?”. Nếu 
bạn trả lời “Tôi không biết!” thì chắc chắn bạn sẽ là một trong những người đầu tiên bị 
loại. Vậy làm thế nào để có được thông tin về công ty? Bạn hãy tìm thông tin từ các 
nguồn sau: 

• Đến thư viện: ở đây có những cuốn danh bạ doanh nghiệp và các tạp chí, trong đó có 
một số thông tin cơ bản về doanh nghiệp và các bài viết về hoạt động của doanh 
nghiệp. 

• Tìm các đề tài nghiên cứu, các chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp viết về công ty. 
Các tài liệu loại này sẵn có trong thư viện trường đại học. Một số trường đại học còn 
đưa chúng lên mạng để bạn đọc tiện tham khảo. Đây là nguồn tài liệu dễ tìm mà lại 
chứa rất nhiều thông tin có giá trị vì được thực hiện công phu. 
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• Truy cập mạng internet để tìm các bài viết về công ty. So với việc tìm tạp chí trong 
thư viện thì phương pháp này nhanh hơn và cho kết quả thậm chí còn tốt hơn. 

• Vào trang chủ của công ty. Trong trường hợp công ty có quy mô nhỏ, chỉ hoạt động 
ở địa phương, bạn sẽ không thể tìm thấy thông tin của công ty trên mạng. Khi đó, bạn 
nên đến trực tiếp công ty để xin các ấn phẩm tự giới thiệu của công ty. Trên trang 
chủ và các ấn phẩm thường có các thông tin như: sản phẩm chính, thị trường chính, 
tầm nhìn chiến lược, mục tiêu phát triển, triết lý kinh doanh và khái quát tình hình 
kinh doanh của công ty trong năm vừa qua. 

• Đến Hiệp hội doanh nghiệp: đây là nơi có khá nhiều thông tin về hoạt động của 
công ty cũng như tình hình phát triển của ngành kinh doanh mà công ty đang hoạt 
động. 

• Nói chuyện với những người am hiểu về công ty: bao gồm các nhân viên của công 
ty, nhà cung cấp, đại lý… của công ty. Thông qua việc nói chuyện với người quen 
làm ở công ty, bạn còn có thể biết được thông tin về cách thức phỏng vấn mà công ty 
thường áp dụng, người sẽ phỏng vấn bạn…  

 
4.1.2. HIỂU RÕ CÔNG VIỆC DỰ TUYỂN 
 
Để hiểu rõ công việc dự tuyển, bạn có thể làm theo những cách sau: 

• Nói chuyện với người quen đang làm ở công ty: nhân viên của công ty sẽ biết phần 
nào về công việc bạn sắp đảm nhận, các chính sách đãi ngộ mà bạn có thể được 
hưởng, môi trường làm việc của công ty, những gì mà công ty mong đợi ở bạn. 

• Nói chuyện với những người đang làm công việc tương tự ở công ty khác: việc 
này giúp bạn biết được công việc họ làm, những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho 
công việc, những kinh nghiệm rút ra từ công việc, những gì mà nhà quản lý đòi hỏi ở 
họ, những khó khăn mà họ gặp trong nghề nghiệp và cách giải quyết, mức lương và 
các chế độ mà họ nhận được. 

 
Việc hiểu rõ công việc dự tuyển sẽ giúp bạn:  

• Trả lời các câu hỏi phỏng vấn trôi chảy và có hiểu biết hơn; 

• Có được sự tự tin cần thiết để tham gia chủ động vào cuộc phỏng vấn; 

• Có thể đàm phán với công ty để có được chế độ lương bổng, các chế độ đãi ngộ và 
điều kiện làm việc phù hợp với năng lực của bạn. 

 
4.1.3. TỰ ĐÁNH GIÁ BẠN TRÊN QUAN ĐIỂM CÔNG TY TUYỂN DỤNG 
 
Trước khi đi xin việc, bạn đã một lần tự đánh giá mình, nhưng đó là khi bạn đứng trên 
quan điểm của người đi xin việc. Theo quan điểm marketing, ta phải bán cái khách hàng 
cần chứ không phải bán cái ta có. Vì vậy, giờ đây, khi đã hiểu rõ công ty và công việc, 
bạn hãy đứng trên quan điểm của nhà tuyển dụng để tự đánh giá mức độ phù hợp của bạn 
với công việc tương lai. Đứng về phía nhà tuyển dụng, họ đánh giá các ứng viên theo 3 
căn cứ sau: 

338



 

39 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3: Các tiêu chí đánh giá năng lực ứng viên 
 

Trong 3 yếu tố trên, yêu cầu về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đương 
nhiên là cần thiết, song để quyết định tuyển người hay không người ta lại căn cứ vào các 
phẩm chất cá nhân của bạn. Thử hình dung, công ty Z muốn tuyển một kế toán trưởng. 
Ứng viên A có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, có chứng chỉ kế toán trưởng và có 5 
năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng ở một công ty TNHH. Mọi điều kiện về kiến thức 
và kỹ năng xem ra đều tuyệt vời, trừ một điều: cô A đã bị công ty trước đó sa thải vì tự ý 
sửa sổ sách, chứng từ, gây thiệt hại cho công ty. Nếu là giám đốc công ty Z, bạn có tuyển 
cô A hay không? Chắc chắn là không rồi! 
 
Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp là các yếu tố tương đối rõ ràng, vì nó thể 
hiện qua thành tích học tập và làm việc của bạn. Duy chỉ có phẩm chất cá nhân là yếu tố 
khó đánh giá hơn cả. Chính vì vậy, trong cuộc phỏng vấn, các công ty thường dành sự 
quan tâm và cố gắng đặt nhiều câu hỏi hóc búa để hiểu rõ các phẩm chất cá nhân của bạn. 
 
Câu hỏi xuất hiện ở đây là: các công ty đánh giá cao những phẩm chất nào? Theo công ty 
tư vấn quốc tế Watson Wyatt, các công ty đánh giá cao những phẩm chất sau7: 

• Sẵn sàng chia sẻ thông tin và ý tưởng; 

• Gắn bó với nhóm làm việc; 

• Thích ứng với sự thay đổi; 

• Có khả năng làm việc dưới áp lực; 

• Có ý thức về quyền sở hữu công việc và ý tưởng; 

• Sẵn sàng chấp nhận rủi ro đã lường trước và dám chấp nhận hậu quả; 

• Kinh nghiệm là việc đa văn hóa và/hoặc khả năng nói nhiều ngôn ngữ; 

• Khả năng giao tiếp rõ ràng và trung thực với đồng nghiệp, lãnh đạo và khách hàng; 

• Am hiểu về chiến lược kinh doanh; 

• Có quyết tâm tiếp tục học hỏi và phát triển kỹ năng; 

                                                 
7 Viện giáo dục quốc tế. Hướng nghiệp Việt Nam. NXB Văn hóa – Thông tin. 2001. Trang 51 
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Bây giờ, bạn hãy phán đoán xem những phẩm chất cá nhân nào mà công ty bạn dự tuyển 
đánh giá cao. Sau đó, hãy tự đánh giá bạn đã có những phẩm chất nào và tìm dẫn chứng 
thích hợp để minh họa. Trong cuộc phỏng vấn sắp tới, hãy cố gắng làm nổi bật những 
phẩm chất đó. Điều đó sẽ giúp bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng trong cuộc phỏng vấn. 
 
4.1.4. DỰ ĐOÁN NHỮNG CÂU MÀ NHÀ TUYỂN DỤNG CÓ THỂ HỎI 
 
Bạn nên cố gắng phán đoán các câu hỏi mà nhà tuyển dụng có thể hỏi trong cuộc phỏng 
vấn, sau đó dành thời gian suy nghĩ và chuẩn bị câu trả lời thật chu đáo. Điều này rõ ràng 
là tốt hơn nhiều so với khi bạn bước vào cuộc phỏng vấn, nghe câu hỏi tương tự rồi phải 
suy nghĩ chớp nhoáng và đưa ra câu trả lời ngay. Bạn có thể tham khảo các câu hỏi ở đề 
mục 4.4 của tài liệu này. 
 
4.1.5. LUYỆN TẬP THẬT NHIỀU 
 
Việc dự đoán câu hỏi và chuẩn bị trước câu trả lời là tốt, tuy nhiên nếu không luyện tập 
trả lời trước thì khi “lâm trận” thực tế có thể bạn vẫn sẽ gặp khó khăn. Hãy luyện tập 
cùng với một người bạn hoặc một người thân trong gia đình, nhờ họ góp ý cho câu trả lời 
của bạn. Bạn cũng cần tập luyện phần tự giới thiệu mình cho thật nhuần nhuyễn, vì đó 
bao giờ cũng là phần mở đầu của một cuộc phỏng vấn. Ngoài ra, bạn cũng phải luyện tập 
cách phát âm, đứng nói trước gương để điều chỉnh những cử chỉ, điệu bộ “khó coi”. 
 
4.1.6. BIẾT ĐƯỢC NHỮNG GÌ BẠN CẦN HỎI 
 
Trong quá trình phỏng vấn, thay vì chỉ ngồi thụ động trả lời các câu hỏi của nhà tuyển 
dụng, bạn nên tranh thủ hỏi lại những vấn đề mình chưa rõ về công ty và công việc. Điều 
này giúp bạn hiểu rõ hơn về công ty và công việc, từ đó bạn có thể quyết định có làm cho 
công ty hay không (khi được tuyển) và đàm phán điều kiện làm việc. 
 
Để có thể hỏi được trong khi phỏng vấn, bạn cần chuẩn bị trước các câu hỏi ở nhà. Hãy 
lên danh sách những điều cần hỏi và mang nó theo khi bạn đi phỏng vấn. Hành động nhỏ 
này là một thủ thuật giúp tạo ấn tượng về sự chuyên nghiệp và sự nhiệt tình của bạn nơi 
nhà tuyển dụng. 
 
Một số câu hỏi thích hợp mà bạn có thể sử dụng là: 

• Xin hãy nói đôi chút về văn hóa tổ chức và phong cách quản lý ở công ty. 

• Triết lý kinh doanh của công ty là gì? 

• Kế hoạch phát triển của công ty trong 5 năm tới là gì? 

• Điều gì làm cho một nhân viên thành công ở công ty này? 
 
4.1.7. CHUẨN BỊ NGOẠI HÌNH CHO BUỔI PHỎNG VẤN 
 
Người ta cho rằng cách ăn mặc của một người phản ảnh trình độ học vấn và tính cách của 
anh/cô ta. Trong các cuộc phỏng vấn, ngoại hình tạo ra ấn tượng ban đầu đối với người 
tuyển dụng nên nó giữ vai trò rất quan trọng. Nếu ấn tượng ban đầu không tốt thì chắc 
chắn bạn sẽ gặp bất lợi khi phỏng vấn. Vì vậy, để có thể tạo ra ấn tượng tốt đẹp nơi người 
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phỏng vấn, bạn cần chăm chút cho ngoại hình của mình trước khi bước vào cuộc phỏng 
vấn. Sau đây là một số lời khuyên dành cho bạn: 
 
• Ấn tượng bên ngoài 

 
Trước nhà tuyển dụng, bạn cần thể hiện một hình ảnh gọn gàng, sạch sẽ và có khiếu 
thẩm mỹ. Các lời khuyên bổ ích là: 

� Tóc: nên gọn gàng. Nam hớt ngắn, nữ nếu để tóc dài thì buộc hoặc kẹp gọn gàng 
ra phía sau. 

� Râu: nên cạo sạch sẽ, nếu để râu thì phải cắt, tỉa cẩn thận. 

� Móng tay: cắt ngắn sát và đều. Nam tuyệt đối không để móng tay dài. Bạn nữ 
nên tránh dùng các màu sơn móng tay quá chói mắt. 

 
• Ăn mặc đối với bạn nam 

� Quần: nên mặc quần vải hoặc quần kaki, không mặc quần Jeans hoặc các loại 
quần đi chơi khác. Vải quần nên chọn màu sậm hoặc sáng, nhưng không chọn các 
màu lòe loẹt. Quần cần được cắt may theo kiểu lịch sự. 

� Áo: chỉ nên mặc áo sơ mi, không mặc các loại khác. Nếu mặc quần màu nhạt thì 
áo màu sậm, nếu quần màu sậm thì áo màu nhạt. Không mặc áo sơ mi không cổ, 
hoặc có trang trí lạ mắt. 

� Cà vạt: dùng màu nhã, khổ vừa phải. Không dùng loại có màu quá tối, có hoa văn 
màu mè hoặc lập dị. Nên thắt cà vạt khi đi phỏng vấn, dù cho bạn cảm thấy không 
quen với việc này, vì nó tạo cho bạn hình ảnh nghiêm túc. 

� Giày: dùng kiểu giày tây bình thường, màu đen hoặc nâu, không dùng giày thể 
thao hoặc dép. Giày được đánh bóng cẩn thận, buộc dây gọn gàng. 

� Dây nịt (thắt lưng): nên chọn cùng tông màu với màu giày. Không dùng các loại 
đầu dây nịt “hầm hố”, chạm trổ cầu kỳ. 

� Vớ: chú ý chọn màu phù hợp với màu giày và màu quần. 

� Đồng hồ: nên dùng loại cổ điển. 

� Đồ trang sức: Không nên đeo, trừ khi đó là nhẫn cưới. 

� Cặp da: màu nâu, đen hoặc đỏ bordeaux. Không dùng cặp quá to so với vóc dáng 
của bạn. 

 
• Ăn mặc đối với bạn nữ 

� Quần áo: không nên mặc áo dài, vì loại áo này may bó, có thể làm bạn cảm thấy 
ngột ngạt khi ngồi phỏng vấn lâu trong tâm trạng căng thẳng. Có thể chọn váy 
dài, veston công sở hoặc đồ kiểu. Nên chọn các tông màu hợp với màu da của 
bạn. Quần áo may kiểu hợp thời trang nhưng giản dị và lịch sự. Tuyệt đối không 
ăn mặc hở hang. 

� Giày: không mang giày thể thao, giày dạ vũ, giày biểu diễn thời trang và cũng 
không mang giày có đế quá cao. 

� Vớ: nên chọn màu vớ gần giống với màu da tự nhiên (“vớ da người”). 
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� Đồ trang sức: chỉ đeo một số ít món làm tôn thêm vẻ đẹp của bạn. Không nên 
đeo quá nhiều, vì dễ làm người ta nghĩ rằng bạn đang “khoe của”. 

� Cặp da/túi xách: bạn dùng cặp da hoặc túi xách đều được. Có thể chọn màu sậm 
(nâu, đen, đỏ bordeaux) hoặc màu sáng (trắng, xám, xanh nhạt) nhưng không 
dùng màu quá sặc sỡ. 

 
4.1.8. CÁC KHÂU CHUẨN BỊ KHÁC 
 
Bạn đã chuẩn bị mọi thứ quan trọng cho cuộc phỏng vấn, tuy nhiên có những thứ “vặt 
vãnh” cũng có thể ảnh hưởng xấu tới kết quả phỏng vấn của bạn. Sau đây là một vài lời 
khuyên bổ sung mà bạn cần lưu ý để tránh các tình huống đó: 

• Nếu phỏng vấn ở nơi xa lạ, bạn hãy dành thời gian đi thử từ nơi ở (khách sạn chẳng 
hạn) đến địa điểm phỏng vấn để ước lượng chính xác thời gian di chuyển cũng như 
biết được các khó khăn có thể gặp trên đường đi (ví dụ: kẹt xe). 

• Nên đến sớm khoảng 20-30 phút trước giờ phỏng vấn để ổn định tinh thần và cũng để 
tránh tình huống kẹt xe xảy ra bất ngờ làm bạn đến trễ. Hầu hết các công ty sẽ loại 
các ứng viên đến trễ. 

• Luôn mang theo điện thoại di động, danh thiếp và số điện thoại của người (hoặc  
công ty) sẽ phỏng vấn bạn. Trong trường hợp bạn không tới đúng giờ được vì gặp  
tình huống bất ngờ thì hãy báo ngay cho người chịu trách nhiệm phỏng vấn của công 
ty. 

• Mang theo ít tiền để phòng khi phải trả tiền gửi xe hay các lệ phí bất ngờ khác. 

• Giặt ủi quần áo, cà vạt; đánh giày cẩn thận trước ngày phỏng vấn. 

• Kiểm tra xăng, nhớt của xe gắn máy để tránh trường hợp hết xăng giữa đường. 

• Các vật dụng mà bạn cần mang theo khi bạn đi phỏng vấn: 

� Một bản sao bộ hồ sơ đã nộp, quan trọng nhất là đơn xin việc và lý lịch; 

� Một cuốn sổ và một cây viết; 

� Danh thiếp của bạn (nếu có); 

� Danh sách những vấn đề mà bạn cần hỏi công ty; 

� Tên và số điện thoại của người sẽ phỏng vấn bạn; 

� Một tấm bản đồ (nếu phỏng vấn ở nơi xa lạ đối với bạn); 

� Điện thoại di động còn tiền trong tài khoản; 

� Những giấy tờ khác mà bạn thấy rằng cần thiết cho cuộc phỏng vấn. 

• Vào buổi tối trước ngày phỏng vấn, hãy đặt tất cả những thứ cần dùng cho ngày đi 
phỏng vấn ở nơi dễ thấy. Kiểm tra cẩn thận để không sót thứ gì. 

• Không nhậu hay thức khuya vào buổi tối trước ngày phỏng vấn. Hãy đi ngủ sớm để 
có trạng thái tinh thần và thể lực thoải mái, từ đó đầu óc mới minh mẫn. 

 
 

4.2. Các vòng phỏng vấn 
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Đối với các công ty lớn, quá trình phỏng vấn thường trải qua 3 vòng: 
 
4.2.1. VÒNG PHỎNG VẤN SÀNG LỌC 
 
Sau khi qua vòng hồ sơ, có thể vẫn còn rất nhiều ứng viên. Vì vậy, công ty sẽ tiến hành 
vòng phỏng vấn đầu tiên để loại ra các ứng viên không đủ trình độ hoặc các kỹ năng 
nghề nghiệp cơ bản cho công việc. Về cách thức, vòng phỏng vấn này có thể thực hiện 
bất ngờ qua điện thoại, hoặc cũng có thể gặp mặt trực tiếp có hẹn trước. 
 
Lời khuyên: 

• Nếu chuyên gia tuyển dụng gọi đến bất ngờ khi bạn chưa sẵn sàng trả lời, hãy hẹn lại 
khi khác. Tốt nhất là hẹn thời gian để bạn chủ động gọi lại. Điều này vừa tránh bất lợi 
cho bạn, vừa chứng tỏ sự chuyên nghiệp của bạn trong công việc. 

• Nên giữ thái độ nghiêm chỉnh trong khi trả lời (cho cả các vòng phỏng vấn sau nữa); 

• Vòng phỏng vấn này tập trung vào trình độ chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp 
chứ không phải các phẩm chất cá nhân. Vì vậy, hãy tập trung vào các điểm mạnh về 
chuyên môn và kỹ năng. 

• Trong cuộc phỏng vấn, cần bộc lộ sở thích và nhiệt tình của bạn đối với công việc; 

• Nhớ hỏi tên và chức vụ người phỏng vấn mình (thường là người của phòng nhân sự). 
Sau đó, nên viết thư cảm ơn người phỏng vấn. 

• Nên hỏi thông tin về vòng phỏng vấn tiếp theo. 
 
4.2.2. VÒNG PHỎNG VẤN CHỌN NGƯỜI 
 
Mục đích của vòng phỏng vấn này là chọn được các ứng viên thực sự phù hợp với công 
ty và vị trí cần tuyển. 
 
Lời khuyên: 

• Vòng phỏng vấn này thường được thực hiện bởi thủ trưởng tương lai của bạn, vì vậy 
cần trả lời thận trọng. 

• Ông/bà ta thường hỏi chuyên sâu về trình độ chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp 
của bạn. Hãy giải thích thêm mà không lặp lại những gì đã viết trong đơn xin việc và 
lý lịch cá nhân. Cần làm nổi bật những ưu điểm về chuyên môn của bạn và chứng tỏ 
chúng tương thích với đòi hỏi của công việc dự tuyển. Ngoài ra, bạn cũng cần thể 
hiện được khát vọng nghề nghiệp và sự nhiệt tình với công việc dự tuyển. 

• Tuy nhiên, phẩm chất cá nhân của bạn mới là thông tin được khai thác nhiều nhất ở 
vòng này. Người phỏng vấn có thể tạo ra bầu không khí thân mật bằng cách trò 
chuyện “ngoài lề” để bạn bộc lộ ra các điểm yếu cũng như tính cách thật của mình. Vì 
vậy, hãy tỉnh táo, đừng sa vào “cái bẫy thân mật” của họ. 

• Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, hãy viết thư cảm ơn người phỏng vấn, dù bạn có 
được vào vòng tiếp theo hay không. 

 
4.2.3. VÒNG PHỎNG VẤN XÁC NHẬN 
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Đến vòng này, 99% bạn sẽ được tuyển. Giờ đây, giám đốc sẽ trực tiếp nói chuyện với 
bạn để kiểm tra lại kết quả phỏng vấn. Trong hầu hết trường hợp, đây chỉ là bước thủ tục 
nên ít khi loại thêm ứng viên. 
 
Lời khuyên: 

• Giám đốc sẽ không kiểm tra chuyên môn của bạn nữa, vì yếu tố này đã được kiểm tra 
hai lần rồi. Thay vì vậy, ông/bà ta sẽ trò chuyện về mục tiêu nghề nghiệp, về động cơ 
làm việc và các vấn đề khác liên quan đến phẩm chất cá nhân của bạn. Bạn không 
nên kéo dài thời gian phỏng vấn, vì càng để lâu bạn càng có nguy cơ bộc lộ điểm yếu. 

• Chú ý bộc lộ sự nhiệt tình với công việc và mong muốn đóng góp của bạn vào sự 
phát triển của công ty. 

• Tương tự như hai vòng trước, sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, hãy viết thư cảm ơn 
người phỏng vấn. 

 

4.3. Các hình thức phỏng vấn 
 
Có nhiều hình thức phỏng vấn và thường là bạn sẽ không biết mình sẽ phải đối phó với 
hình thức nào cho đến khi bạn đến nơi phỏng vấn. Điều quan trọng là phải hiểu những 
hình thức phỏng vấn này và biết cách chuẩn bị thích hợp. 
 
4.3.1. PHỎNG VẤN QUA ĐIỆN THOẠI 
 
Vì những hạn chế về thời gian, những cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày càng trở nên 
phổ biến. Đó là cách điển hình để có được một đánh giá sơ bộ về trình độ của ứng viên. 
Thỉnh thoảng những cuộc phỏng vấn qua điện thoại được sắp xếp trước; một số phỏng 
vấn mà không báo trước. Nếu thời gian không tiện cho bạn; bạn có thể cho người gọi biết 
và sắp xếp một cuộc hẹn vào lúc khác. 
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Lời khuyên: 

• Không trả lời phỏng vấn khi đang ở nơi có nhiều tiếng ồn. Hãy tìm một nơi yên tĩnh 
hoặc hẹn lại lần sau. 

• Luôn cầm tất cả những tài liệu tìm việc (đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bảng điểm…) 
trên tay trong khi trả lời phỏng vấn, vì có thể bạn sẽ phải giải thích một số thông tin 
trong đó. 

• Vào đầu cuộc phỏng vấn, hãy chú ý lắng nghe tên và chức vụ của người phỏng vấn. 
Nếu chưa nghe rõ ngay lần đầu, hãy lịch sự hỏi lại. Sau đó, bạn nên gọi tên  người 
phỏng vấn trong suốt cuộc phỏng vấn.  

• Bạn nên trả lời ngắn gọn và tập trung. Đừng quên cho người phỏng vấn được cắt 
ngang nếu như người ấy có muốn hỏi thêm hoặc muốn thay đổi chủ đề. 

• Hãy hỏi những câu liên quan đến công việc, công ty, quá trình tuyển dụng… 

• Nhớ viết thư cám ơn người phỏng vấn sau cuộc nói chuyện. 
 
4.3.2. PHỎNG VẤN THEO NHÓM 
 
Tại Việt Nam, chỉ có vài công ty sử dụng hình thức phỏng vấn theo nhóm. Hình thức này 
hiệu quả vì có nhiều người phỏng vấn bạn cùng một lúc thay vì phỏng vấn riêng với từng 
người.  
 
Lời khuyên: 

• Trước tiên, bạn cần giữ bình tĩnh. Nhiều người phỏng vấn bạn cùng lúc không có 
nghĩa là bạn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. 

• Thông thường có một người chính điều khiển cuộc phỏng vấn. Người này có thể là 
giám đốc trực tiếp của bạn hoặc là người ra quyết định, vì vậy hãy đặc biệt chú ý đến 
ông/bà ta. 

• Trả lời tất cả các câu hỏi với sự nghiêm túc như nhau, vì chưa chắc người điểu khiển 
cuộc phỏng vấn là người có quyền quyết định cao nhất ở đó. 

• Trả lời ngắn gọn, dứt điểm các câu hỏi, vì có nhiều người hỏi nên các câu hỏi sẽ được 
đặt ra nhanh, bạn không nên trả lời dài dòng để tránh lẫn lộn hay bỏ sót câu. 

• Nhớ nói với tất cả những người trong nhóm, thay vì chỉ với người đặt câu hỏi cho 
bạn. Tuy nhiên, hãy tập trung sự chú ý vào người đặt câu hỏi cho bạn. 

• Cần nhớ tên những người tham gia phỏng vấn. Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, bạn nên 
cám ơn cả nhóm và viết thư cảm ơn cho tất cả họ. 

 
4.3.3. PHỎNG VẤN CĂNG THẲNG 
 
Một cuộc phỏng vấn căng thẳng được thiết kế để đặt ứng viên dưới sức ép cao độ để 
đánh giá phản ứng của họ. Ví dụ: người phỏng vấn có thể đột ngột giận dữ với bạn; đưa 
ra lời nhận xét mang tính chỉ trích, chê bai nhằm vào bạn; hoặc đặt ra một chủ đề gây 
tranh cãi và tranh cãi tóe lửa với bạn. 
 
Lời khuyên: 
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• Hãy giữ bình tĩnh, đừng nóng vội cũng đừng hoảng sợ. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một 
trò chơi và người phỏng vấn đang cố tình kích động bạn, chứ sự thực chẳng có 
chuyện gì nghiêm trọng. 

• Hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình khi đối mặt với tình huống khó khăn. Trong thực tế 
làm việc, nhiều khi bạn cũng phải đối mặt với những tình huống như vậy. 

• Giữ thái độ tự tin, cho dù phải tranh luận với người phỏng vấn. 

• Nếu bạn hiểu rõ phương pháp phỏng vấn này và không thích việc người phỏng vấn 
dùng nó thì cũng giữ thái độ bình thường, đừng bộc lộ cảm nghĩ của bạn trong cuộc 
phỏng vấn. Nếu sau này bạn không thích làm việc ở công ty này thì thể hiện thái độ 
sau cũng được. 

 
4.3.4. PHỎNG VẤN TRONG BỮA ĂN 
 
Công ty sẽ mời bạn dùng điểm tâm, bữa trưa hay bữa tối, thông qua đó sẽ phỏng vấn bạn. 
Loại phỏng vấn này chỉ dành cho một số ít ứng viên có triển vọng nhất cho các vị trí rất 
quan trọng trong công ty. Tuy nhiên, các công ty thường che dấu mục đích thật sự của 
buổi ăn, mà chỉ đề cập đến chuyện mời bạn đi ăn. 
 
Lời khuyên: 

• Luôn nhớ: chỉ có người phỏng vấn đi ăn, còn bạn đi phỏng vấn. Vì vậy, cần thận 
trọng trong chuyện ăn uống, không nên cư xử quá tự nhiên; 

• Không gọi các món đắt tiền nhất trong thực đơn; nếu được yêu cầu, hãy chọn những 
món thông dụng, sạch sẽ và gọn nhẹ, không gọi món ăn chỉ theo sở thích của bạn. 

• Không gọi rượu mạnh, nếu không bạn sẽ phải tìm cách từ chối không uống nhiều đê 
không bị say, từ đó mất khả năng kiểm soát ngôn ngữ. 

• Không hút thuốc. 

• Không gọi người phục vụ đến phàn nàn về các món ăn; nếu người phỏng vấn làm như 
vậy thì cũng đừng quan tâm; 

• Tôn trọng các nghi lễ xã giao; 

• Hãy để người phỏng vấn trả tiền. 

• Trong bức thư cảm ơn sau buổi phỏng vấn, nhớ đề cập đến nội dung phỏng vấn chứ 
không phải đến các món ăn. 
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4.3.5. PHỎNG VẤN HÀNH VI 
 
Người phỏng vấn muốn biết những nỗ lực trước đây của bạn có thể dự đoán cho công 
việc tương lai như thế nào. Bạn sẽ được hỏi về việc làm thế nào bạn giải quyết những 
tình huống trước đây. Nhiều người sai lầm vì không cung cấp đủ chi tiết và ví dụ.  
 
Lời khuyên: 
 
Hãy chắc chắn rằng bạn đề cập đến những chi tiết sau:  

• Tình huống: giải thích chi tiết vấn đề (rắc rối của công ty) 

• Hành động: bạn đã giải quyết khó khăn như thế nào 

• Kỹ năng: bạn đã dùng những kỹ năng gì để giải quyết khó khăn 

• Kết quả: kết quả bạn đạt được là gì. 
 
4.3.6. PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG 
 
Trong một số trường hợp, có khả năng bạn sẽ đối mặt với hình thức phỏng vấn tình 
huống. Nó giúp người phỏng vấn phân tích kỹ năng suy nghĩ có tính phê bình của bạn. Ví 
dụ, câu hỏi có thể là “Có bao nhiêu chiếc xe mô tô ở thành phố Hồ Chí Minh?” hoặc “Có 
bao nhiêu cây xăng dọc đường đi từ Long Xuyên đến thành phố Hồ Chí Minh?”. Đây là 
dạng câu hỏi mà các tập đoàn đa quốc gia và công ty tư vấn thường sử dụng để tìm ra các 
nhân tài. 
 
Lời khuyên: 

• Hãy sáng tạo. Sẽ không có câu trả lời nào đúng tuyệt đối nên đừng sợ sai. Người 
phỏng vấn thích lắng nghe những giả định hợp lý và quá trình bạn suy luận để có 
được câu trả lời. Vì vậy, điều quan trọng là bạn hãy trả lời theo cách riêng của mình.  

 

4.4. Nghệ thuật trả lời phỏng vấn 
 
Các công việc chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đã hoàn tất, bạn hãy tự tin bước vào cuộc 
phỏng vấn.  
 
4.4.1. BẮT ĐẦU CUỘC PHỎNG VẤN 
 
Cuộc phỏng vấn bắt đầu ngay từ khi bạn bước chân vào tòa nhà nơi phỏng vấn. Dù bạn 
chưa gặp mặt người phỏng vấn, có thể anh/chị ta đang quan sát bạn từ xa thông qua một 
tấm kính 2 chiều. Trong khi chờ đến giờ phỏng vấn, bạn hãy: 

• Tỏ ra thoải mái, tự tin, có thể trò chuyện về những vấn đề “vô thưởng vô phạt” với 
những người xung quanh. Không bao giờ đề cập tới các chủ đề chính trị, tôn giáo và 
sắc tộc; không đưa ra nhận định gì về công ty và nhân viên công ty; 

• Mỉm cười với mọi người khi họ nhìn bạn 

• Để tránh buồn chán, bạn có thể lấy hồ sơ xin việc ra xem lại, hoặc đem theo một tờ 
báo để đọc; 
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Khi gặp người phỏng vấn:  

• Chào hỏi: nhớ đứng lên chào, nhưng để anh/chị ta chủ động trong việc bắt tay. Cái 
bắt tay của bạn có lực vừa phải để tạo cảm giác thân thiện, không được quá chặt (thể 
hiện sự vồ vập) hoặc quá lỏng (thể hiện sự hời hợt, kém tự tin). Không bắt bằng cả 
hai tay. 

• Ngồi: khoan ngồi xuống cho đến khi được chỉ chỗ và mời ngồi. Nếu người phỏng vấn 
quên, có thể hỏi “Tôi có thể ngồi ở đâu được ạ?”. 

• Nước uống: chấp nhận ly cà phê nếu được mời; không đòi hỏi thứ nước uống khác 
nếu không nghe kể tên; cứ uống tự nhiên để cho thấy sự tự tin và thoải mái của bạn; 

• Cặp: để lên sàn nhà, dựa vào ghế ngồi của bạn; không để cặp lên bàn; 

• Không nhận xét, đánh giá gì về công ty và nhân viên công ty, đặc biệt là về người 
phỏng vấn. Nếu bạn khen người phỏng vấn (về cách ăn mặc chẳng hạn), chưa chắc 
điều đó đã tốt, vì nó có thể làm người ta nghĩ rằng bạn là người hay xu nịnh. Ngược 
lại, nếu lỡ miệng chê bai thì xem như cuộc phỏng vấn của bạn đã kết thúc sớm; 

• Để người phỏng vấn dẫn tới phòng phỏng vấn, không tự đi trước dù bạn có biết chỗ. 
 
4.4.2. TRONG CUỘC PHỎNG VẤN 
 
Tư thế của bạn khi trả lời phỏng vấn 

• Tư thế ngồi: ngồi thẳng lưng ở giữa ghế, tỏ ra thoải mái; không tựa ngực vào bàn, 
hoặc tựa lưng vào ghế ngồi, vì trông bạn có vẻ thiếu sinh lực; 

• Tay: để thả lỏng trên đùi hoặc trên bàn; không khoanh tay, bắt chéo hai nắm tay 
trước ngực hay chống tay lên bàn; không mân mê các đồ vật cũng như bấm cây viết; 

• Chân: tốt nhất thả lỏng và giữ yên, đùi dọc theo ghế ngồi; không ngồi đong đưa 
chân; không nhịp, gõ chân xuống nền nhà; có thể bắt chéo chân, nhưng không nên 
lạm dụng; 

• Mắt: hướng tầm nhìn về phía người phỏng vấn, cố gắng giao lưu bằng mắt song 
không nên nhìn chằm chằm; 

 
Những điều nên làm khi trả lời phỏng vấn 

• Nếu gặp câu hỏi khó, hãy xin thêm thời gian suy nghĩ, đừng hấp tấp trả lời kẻo lâm 
vào tình trạng bối rối; 

• Hãy hỏi lại hoặc nhờ người phỏng vấn giải thích thêm nếu nghe không rõ hoặc chưa 
hiểu rõ câu hỏi; 

• Nếu nói sai, hãy nhanh chóng xin lỗi. Tuy nhiên, nên hạn chế số lần xin lỗi, vì nói 
nhiều từ này cho thấy bạn không tự tin; 

• Đặt câu hỏi vào thời điểm thích hợp để tạo ra không khí đối thoại, thể hiện sự chủ 
động của bạn; 

• Cố gắng phán đoán phản ứng của người phỏng vấn về các câu trả lời của bạn để có sự 
điều chỉnh thích hợp; 
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• Có thể ghi chú những dữ kiện đã nghe, nhưng đừng quá tập trung vào việc này, vì sẽ 
làm mất đi sự giao lưu bằng mắt với người phỏng vấn; 

• Thỉnh thoảng nở nụ cười nhẹ để tạo cảm giác thân thiện; 

• Biểu lộ sự tập trung khi người phỏng vấn nói bằng cách nhìn thẳng, chăm chú, mỉm 
cười, gật đầu hay nói những câu khẳng định ngắn gọn như “tôi hiểu”. 

• Ngắn gọn và tập trung: trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm câu hỏi, tránh đi lạc đề. 
Điều này sẽ gây khó chịu cho người nghe; 

• Tỏ thái độ tích cực: khi người phỏng vấn muốn biết những khía cạnh tiêu cực trong 
tính cách của bạn, họ sẽ đặt những câu hỏi khó như “Điểm yếu lớn nhất của bạn là 
gì?”, “Thất bại đáng nhớ nhất của bạn là gì?” hay “Tại sao bạn nghỉ việc ở công ty 
cũ?”. Hãy nhớ: mục tiêu của các câu hỏi này là tìm ra những điểm yếu của bạn. Do 
đó, chiến lược trả lời là hãy nêu những điểm tích cực trong các vấn đề tiêu cực. 

• Dùng ví dụ để chứng minh: hãy nhớ, nói suông thì ai cũng nói được, nhưng để làm 
thành công thì chỉ có một số ít người làm được. Vì vậy, nếu bạn chỉ nói suông về 
những thành công của mình thì chẳng thuyết phục được ai, thay vì vậy hãy đưa ra 
những dẫn chứng xác thực để chứng minh cho lời nói của bạn; 

• Luôn bám vào nhu cầu của công ty, không dựa vào cái bạn có: có thể bạn giỏi 
nhiều lĩnh vực, nhưng nếu những lĩnh vực đó không được công ty đánh giá cao hoặc 
không liên quan gì tới khả năng thành công trong công việc sau này của bạn thì điều 
đó cũng bằng thừa.  
Ví dụ: bạn có khả năng nắm bắt suy nghĩ người khác rất tốt, điều đó chẳng có ý nghĩa gì nếu 
bạn dự tuyển vào vị trí “chuyên viên nghiên cứu và phát triển”, vì bạn làm việc chủ yếu với 
máy móc chứ không phải con người. Tuy nhiên, điểm mạnh đó lại rất đáng giá nếu bạn dự 
tuyển vào vị trí “nhân viên chăm sóc khách hàng”. 

Vì vậy, trong cuộc phỏng vấn, bạn nên phán đoán những tính cách và kỹ năng chuyên 
môn được công ty đánh giá cao và/hoặc đóng góp vào sự thành công trong công việc 
sau này của bạn. Sau đó, hãy cố gắng chứng minh rằng bạn có những tính cách và kỹ 
năng chuyên môn đó. 

• Tối đa hóa điểm mạnh: khi đã xác định được những những điểm mạnh về tính cách 
và kỹ năng chuyên môn của bạn phù hợp với những gì công ty đang tìm kiếm, bạn 
hãy tập trung làm nổi bật những điểm mạnh đó. Nếu trong cuộc phỏng vấn, người 
phỏng vấn không đề cập đến một vài điểm mạnh dạng như vậy thì bạn hãy khéo léo 
gợi chuyện, đặt câu hỏi dẫn dắt để đi đến các điểm mạnh đó; 

• Dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi: đôi khi, không nhất thiết trả lời ngay câu hỏi mà 
bạn có thể trả lời bằng cách đặt một câu hỏi để làm rõ vấn đề; điều đó cho thấy bạn có 
đầu óc phản biện sắc sảo và sự tự tin; 
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Những điều nên tránh khi trả lời phỏng vấn 

• Không sử dụng điện thoại và đồng hồ báo giờ trong suốt cuộc phỏng vấn; 

• Không ngắt lời người phỏng vấn. Hành vi này cho thấy sự thiếu tôn trọng người nói, 
cho thấy bạn là người nóng vội; 

• Không cố tình lấn lướt người phỏng vấn; cố gắng tạo thế chủ động để hai bên thành 
đối tác của nhau không có nghĩa là bạn phải giành quyền điều khiển với người phỏng 
vấn; 

• Không lý sự hay tranh cãi tay đôi với người phỏng vấn, ngay cả khi họ vô tình hay cố 
ý mắc sai lầm. Chỉ ra sai lầm của anh/chị ta lúc đó không có lợi gì cho bạn; 

• Không để nhiều giấy tờ không cần thiết trong chiếc cặp mang theo, chỉ đem đi những 
giấy tờ liên quan trực tiếp đến cuộc phỏng vấn; bạn sẽ rất khó khăn khi cần tìm một 
loại giấy tờ giữa một đống giấy lộn xộn; 

• Không tự tin, đánh giá thấp bản thân; 

• Không tự cao, tỏ ra “ta đây hơn người” và công ty nhất định phải tuyển mình nếu 
muốn tồn tại! Thái độ này sẽ gây khó chịu cho bất cứ ai nói chuyện với bạn, nên 
người ta sẽ nhanh chóng bỏ qua bạn; 

• Khi đàm phán về lương bổng, đừng làm cho người phỏng vấn có cảm giác bạn chỉ 
nghĩ đến tiền; 

• Không hỏi những câu cho thấy sự thiếu tự tin như “Theo anh/chị, triển vọng của tôi 
thế nào?”; 

• Không nhìn đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ treo tường. 
 
Kỹ thuật hỏi lại người phỏng vấn 
 
Cuộc phỏng vấn là một quá trình giao lưu thông tin 2 chiều: công ty muốn thu thập thông 
tin về bạn; ngược lại, bạn cũng cần thu thập thông tin về công ty và công việc tương lai. 
Do vậy, trong suốt quá trình phỏng vấn, bạn cần biết cách đặt những câu hỏi thông minh 
với người phỏng vấn. Sau đây là một số lời khuyên cho bạn: 

• Chuẩn bị trước danh sách các câu hỏi ở nhà và mang theo khi đi phỏng vấn; 

• Dùng cách diễn đạt như thể bạn là nhân viên của công ty chứ không phải người 
ngoài. Ví dụ, để hỏi về các yêu cầu của công việc tương lai, thay vì hỏi “Nhiệm vụ 
của nhân viên kinh doanh của công ty là gì?”, bạn nên hỏi “Các công việc chính của 
tôi là gì?”. 

• Không đặt câu hỏi biểu lộ sự thiếu nhiệt tình với công việc, ví dụ như “Tôi có phải 
làm ngoài giờ hay không?”. Cần nhớ rằng, công việc nào cũng có lúc đòi hỏi bạn 
phải hy sinh một chút lợi ích cá nhân, nên đừng quá băn khoăn vì chuyện đó. 

• Nên dùng những câu hỏi để cho thấy bạn chú tâm vào những gì người phỏng vấn nói. 
Ví dụ: người phỏng vấn vừa nói về những thành công của công ty trong việc đưa sản 
phẩm cá tra chế biến xâm nhập thị trường nội địa, bạn có thể hỏi “Thưa ông, vậy 
công ty có định đưa sản phẩm cá tra chế biến xâm nhập thị trường Mỹ không?”. 
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• Các lĩnh vực mà bạn nên đặt câu hỏi là: hoạt động của công ty và ngành kinh doanh; 
các đồng nghiệp; công việc tương lai. 

 
Các câu hỏi thường gặp trong các cuộc phỏng vấn 
 
Trong cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn có thể hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng tựu trung lại 
ta có thể chia các câu hỏi thành các nhóm chính: 
 
• Các câu hỏi tổng quát 

 
Đây là nhóm câu hỏi mở đầu cuộc phỏng vấn, giúp người phỏng vấn có cái nhìn khái 
quát về ứng viên và định hướng những vấn đề mà người phỏng vấn nên hỏi ở phần 
tiếp theo. Các câu hỏi thông dụng là: 

� Hãy tự giới thiệu về bạn; 

� Hãy cho chúng tôi biết một chút về bạn; 
 
Bạn hãy cố gắng tự giới thiệu đầy đủ các điểm chính về mình trong vòng 1-2 phút (lý 
tưởng nhất là khoảng 1 phút). Muốn thực hiện tốt yêu cầu này, bạn cần chuẩn bị và 
tập luyện trước ở nhà. Các nội dung nên trình bày là: 

- Thông tin cá nhân: họ tên, năm sinh, trình độ học vấn; 

- Trình độ học vấn: chỉ nói về bằng cấp cao nhất; nên kể thêm các chứng chỉ nghề 
nghiệp; 

- Mục tiêu nghề nghiệp: đối với sinh viên mới tốt nghiệp, đây là phần quan trọng. 
Bạn cần thể hiện mối quan hệ logic giữa trình độ học vấn và mục tiêu nghề 
nghiệp, sau đó đề cập đến kinh nghiệm làm việc bán thời gian (phần tiếp theo) 
như là ví dụ chứng minh cho mối liên hệ đó. 

- Kinh nghiệm làm việc: đối với sinh viên mới tốt nghiệp, cần chú trọng đề cập 
những việc làm bán thời gian đã từng làm để bù đắp phần thiếu hụt kinh nghiệm 
làm việc; 

- Các phần thưởng, thành tựu và kỹ năng: chỉ cần nêu một vài phần thưởng và 
thành tựu quan trọng nhất, qua đó nêu được các kỹ năng của bạn. 

Các thông tin này nên được trích từ bản lý lịch cá nhân mà bạn đã nộp công ty để tạo 
ra sự nhất quán. Tuy nhiên, bản lý lịch bao gồm nhiều nội dung, ở đây bạn chỉ cần 
trình bày những nội dung quan trọng nhất. 

 
• Các câu hỏi về công việc và sự phù hợp giữa ứng viên với công việc 

 
Ở đây, người phỏng vấn muốn biết những điểm mạnh, điểm yếu cũng như sự phù hợp 
giữa ứng viên với công việc. Các câu hỏi thông dụng là: 

� Tại sao chúng tôi nên tuyển anh/chị? 

� Những ưu điểm của anh/chị so với người khác là gì? 

� Ưu điểm lớn nhất của anh/chị là gì? 

� Những nhược điểm của anh/chị là gì? 
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� Nhược điểm lớn nhất của anh/chị là gì? 

� Công việc này có điểm nào làm anh/chị hứng thú? 

� Theo anh/chị, những điểm gì làm nên sự thành công trong công việc này? 
Hãy nhớ lại nguyên tắc “luôn bám vào nhu cầu của công ty” và “tối đa hóa điểm 
mạnh” đã được trình bày ở trên. Đây chính là lúc bạn bộc lộ tất cả những ưu điểm của 
mình và chứng minh rằng mình là người thực sự phù hợp với công việc dự tuyển và 
với công ty. Đừng quên dùng các ví dụ để chứng minh, làm tăng sức thuyết phục cho 
lời nói của mình. 

 
• Các câu hỏi về sự nhiệt tình và quan tâm đến công việc dự tuyển 

Các câu hỏi thông dụng nhất là  

� Tại sao anh/chị muốn làm việc cho công ty chúng tôi? 

� So với các công ty khác, chúng tôi có điểm gì làm anh/chị thích thú? 
Bạn đừng trả lời các câu hỏi này một cách chung chung, vì sẽ làm cho người phỏng 
vấn nghĩ rằng bạn không nhiệt tình và thực sự quan tâm đến công việc dự tuyển. Bạn 
nên trình bày ý kiến cụ thể bằng cách so sánh công ty với một vài công ty về các vấn 
đề: tầm nhìn, chiến lược kinh doanh, triết lý, chính sách nhân sự, môi trường làm việc 
cạnh tranh… 

 
• Các câu hỏi về tham vọng và mục tiêu thực tiễn 

 
Các công ty thường quan niệm: nếu nhân viên không có tham vọng thì sẽ chẳng làm 
được gì cả, về lâu dài sẽ tạo ra sự trì trệ trong tổ chức; ngược lại, nếu tham vọng quá 
lớn thì có thể dẫn tới thất bại nặng nề và gây nên sự xáo trộn trong tổ chức. Cả 2 
chiều hướng đều không tốt. Vì vậy, các công ty sẽ đặt một số câu hỏi để kiểm tra sự 
hợp lý của tham vọng của bạn đối với bản thân bạn và với công ty: 

� Ước mơ/hoài bão của anh/chị là gì? 

� Mục tiêu dài hạn của anh/chị là gì? 

� Anh/chị sẽ làm gì vào thời điểm 5 năm sau? 

� Anh/chị sẽ gắn bó với chúng tôi bao lâu? 
 
Khi tuyển nhân viên, công ty nào cũng muốn tuyển được người đáp ứng được yêu cầu 
công việc trước mắt, có tiềm năng phát triển trong tương lai, đồng thời sẽ gắn bó lâu 
dài với công ty. Do vậy, bạn cần thể hiện được tham vọng, nhưng cũng phải cho thấy 
sự trung thành với công ty. Lưu ý: 

- Đừng đề cập trực tiếp đến yếu tố tiền bạc; thay vì vậy, hãy trả lời căn cứ vào mục 
tiêu nghề nghiệp của bạn và mục tiêu phát triển của công ty; 

- Đừng bộc lộ điều gì làm sếp tương lai của bạn nghĩ rằng bạn sẽ giành lấy vị trí 
của anh/chị ta. 

 
• Các câu hỏi về kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề 

Các câu hỏi thường gặp là: 
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� Hãy kể về một khó khăn mà anh/chị đã gặp và nêu cách anh/chị đã dùng để vượt 
qua nó; 

� Vấn đề khó khăn nhất mà anh/chị từng gặp là gì? Anh/chị đã vượt qua nó như thế 
nào? 

� Điều gì là khó chịu nhất trong công việc gần đây nhất của anh/chị? 
Đây là các câu hỏi khó nên bạn cần chuẩn bị trước câu trả lời. 
 

• Các câu hỏi về tính cách/phẩm chất cá nhân 
Các câu hỏi sau được dùng để kiểm tra sự tế nhị và khả năng gây ra xung đột tiềm 
tàng của bạn:  

� Anh/chị có bao giờ gặp rắc rối với sếp hoặc đồng nghiệp cũ chưa? Hãy nêu cách 
giải quyết của anh/chị? 

� Hãy nói một chút về người tồi tệ nhất mà bạn từng gặp. 

� Bạn cảm thấy khó làm việc với loại người nào? 

� Tại sao bạn lại rời bỏ công việc cũ? 
Đây là những câu được hỏi thường xuyên nhất trong những buổi phỏng vấn. Chúng 
cũng được xếp vào loại khó trả lời nhất, dẫn đến kết quả là người được phỏng vấn sẽ 
bị loại nếu đưa ra lời giải thích không khéo. Cách tốt nhất là phải thể hiện quan điểm 
tích cực về công việc cũ, không than phiền gì về công ty, sếp, đồng nghiệp hay công 
việc cũ. Nếu bạn nói xấu công ty cũ, người ta sẽ suy đoán rằng đến một lúc nào đó 
bạn sẽ quay sang nói xấu công ty hiện tại! Bạn nên hướng câu trả lời vào các thách 
thức nghề nghiệp hoặc mong muốn phát triển nghề nghiệp của bạn. 
 
Câu hỏi để kiểm tra mức độ năng động của bạn: 

� Bạn thích làm người lãnh đạo hay nhân viên? 
Với câu này, bạn đừng nên khẳng định một chiều. Nếu bạn thích làm lãnh đạo 
trong khi công ty có nhiều người có kinh nghiệm nhiều hơn bạn thì sẽ xảy ra một 
cuộc chiến quyền lực. Nếu trả lời “thích làm nhân viên”, trong khi công ty còn 
thiếu lãnh đạo thì chính bạn đã tự tước đi cơ hội thăng tiến của mình. Tốt nhất là 
trả lời “nước đôi”, vì công ty cần cả hai loại người này. 

 
Câu hỏi để tìm hiểu tính cách của bạn: 

� Hãy nói về các tính cách nổi bật nhất của bạn? 
Hãy nhớ chỉ nói về các tính cách cần thiết cho công việc tương lai của bạn. Mỗi 
đức tính, bạn nên đưa ra ví dụ để minh họa. 

 
• Các câu hỏi về tinh thần đồng đội và khả năng làm việc tập thể 

Tinh thần làm việc tập thể là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mỗi nhân 
viên cũng như cả tổ chức. Vì vậy, đây là đức tính không thể thiếu đối với mọi nhân 
viên hiện nay. Để kiểm tra tinh thần làm việc tập thể, người phỏng vấn thường hỏi: 

� Nếu một nhà quản lý ngang cấp với bạn không hoàn thành nhiệm vụ, gây ảnh 
hưởng xấu đến công ty, bạn sẽ làm gì? 
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Các vấn đề mấu chốt mà bạn phải nói được: kết quả hoạt động là chung cả công 
ty chứ không phải riêng một phòng ban nào; bạn sẽ luôn hỗ trợ đồng nghiệp vượt 
qua khó khăn, không coi đó là chuyện riêng của anh/chị ta hoặc của ban giám 
đốc. 

 
• Các câu hỏi về mức độ tự tin 

Khi được hỏi: 

� Hãy tự đánh giá mức độ tự tin của bạn theo thang điểm 1..5 (hoặc 1..10)? 
Bạn đừng trả lời bằng một con số cụ thể, vì rõ ràng là không thể cho điểm thấp, 
nếu cho điểm quá cao thì hóa ra bạn tự kiêu. Tốt nhất bạn dùng tính từ như “rất tự 
tin” hoặc “khá tự tin”, sau đó nêu dẫn chứng để minh họa. 

 
• Các câu hỏi về sự chín chắn 

Người ta cho rằng sự chín chắn bao hàm kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm việc, 
nên nó gắn với khả năng thành công trong công việc, đặc biệt là các vị trí quản lý. Vì 
vậy, trong cuộc phỏng vấn, người ta có thể hỏi: 

� Nếu được tuyển, bạn sẽ dùng các biện pháp gì để nâng cao vị thế cạnh tranh của 
công ty? 
Đừng hấp tấp trả lời câu hỏi này theo lý thuyết đã học vì người phỏng vấn sẽ đánh 
giá thấp bạn. Tốt nhất hãy hỏi lại: 

� Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa quan trọng hiện nay của công ty là 
gì? 
Khi đã được cung cấp đầy đủ thông tin, câu trả lời của bạn sẽ trí tuệ và thực tế 
hơn nhiều. 

 
• Các câu hỏi về sự trung thực 

Sự trung thực là yêu cầu bắt buộc đối với mọi công việc ở mọi công ty. Để kiểm tra 
sự trung thực, người phỏng vấn có thể yêu cầu bạn giải thích hoặc nêu dẫn chứng cho 
một số thông tin mà bạn nêu trong đơn xin việc và lý lịch. Ngoài ra, họ cũng có thể 
dùng kiểu câu hỏi như: 

� Bạn sẽ làm gì khi bạn và sếp bất đồng quan điểm? 
Với câu này, bạn phải thể hiện được quan điểm: cái đúng là trên hết. Nhớ nêu dẫn 
chứng minh họa. 

4.4.3. KẾT THÚC CUỘC PHỎNG VẤN 

• Cuối cuộc phỏng vấn, bạn có thể gợi chuyện phiếm để tạo sự thân mật trước khi kết 
thúc buổi làm việc, chủ đề nên là những gì mà người phỏng vấn thích như thể thao, 
âm nhạc, phim ảnh (bạn nên đoán qua quá trình phỏng vấn); 

• Hãy để người phỏng vấn kết thúc cuộc phỏng vấn; đứng lên sau người phỏng vấn; 

• Chào tạm biệt và có thể chủ động bắt tay những người phỏng vấn trước khi ra về; 
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Chương 5 
 
 

hương lượng về lương           
& các quyền lợi khác 
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5.2. Phụ cấp và các khoản phúc lợi khác 

5.3. Các lợi ích tinh thần 
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5.1. Thương lượng về tiền lương 
 
Khi được mời dự phỏng vấn xác nhận, nghĩa là bạn đã vượt qua được chặn đường gian 
khó nhất trong quá trình tìm việc và có đến hơn 99% khả năng bạn sẽ được tuyển. Bước 
tiếp theo của bạn bây giờ là thương lượng thế nào để đạt được mức lương mong ước. 
Người đi xin việc ai cũng muốn có lương cao và các quyền lợi thỏa đáng. Nhưng để có 
được điều này thì không dễ.  
 
Nếu bạn yêu cầu một mức lương cao quá, công ty có thể sẽ cư xử theo một trong các 
cách sau: chấp nhận đề nghị của bạn (ít gặp!); thay đổi ý định và loại bạn ra; hoặc dừng 
cuộc đàm phán và chỉ chấp nhận mức thấp hơn bạn đề nghị (phổ biến nhất). Trong cả 3 
trường hợp, người phỏng vấn đều có ấn tượng không tốt về bạn. Nếu bạn vẫn đi làm ở 
công ty đó mà ngày từ đầu sếp đã có ấn tượng không tốt về bạn thì thật khó làm việc.  
 
Ngược lại, nếu bạn yêu cầu một mức lương thấp quá thì bạn sẽ chịu thiệt thòi, vì không ai 
suy nghĩ dùm lợi ích của bạn. Đồng thời, việc đề nghị mức lương thấp còn làm cho người 
phỏng vấn nghi ngờ về năng lực và/hoặc sự tự tin của bạn. 
 
Tóm lại, đề nghị lương thấp hay cao quá đều không tốt. Vì vậy, điều quan trọng ở đây là 
bạn phải biết xác định một khung lương thích hợp cho mình. Sau đây là những việc bạn 
nên làm: 
 
5.1.1. XÁC ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MÀ BẠN CÓ THỂ CHẤP NHẬN 

ĐƯỢC (“MỨC SÀN”) 
 
Để xác định mức lương tối thiểu chấp nhận được, bạn nên làm theo 3 bước: 
 
Bước 1 
 

Trả lời câu hỏi “Với công việc đó, tôi sẽ không làm nếu mức lương là …”. Bắt đầu với 
mức lương cao, sau đó giảm con số xuống dần dần cho đến khi bạn thực sự không 
muốn làm. Ghi ra con số thấp nhất mà bạn có thể chấp nhận được, đây chính là mức 
lương tối thiểu. Cần liên hệ tới quy mô, danh tiếng và tình hình phát triển của công ty. 
Nếu công ty đang gặp khó khăn trong hoạt động thì sẽ không thể trả lương cao cho bạn 
được. 

 
Bước 2 
 

Thăm dò mức lương thực tế trên thị trường lao động. Bạn có thể tham khảo thông tin 
từ các nguồn sau: các báo khảo sát hàng năm về chế độ lương bổng của các tổ chức 
kinh doanh, các công ty nghiên cứu thị trường, bạn bè, các công ty tư vấn nguồn nhân 
lực, đề tài nghiên cứu về tiền lương của sinh viên và đặc biệt là những người đang làm 
vị trí tương tự ở các công ty khác. Ngoài ra, bạn cũng nên cố gắng hỏi người quen ở 
công ty sắp làm các thông tin về mức lương bình quân trong công ty và mức lương cho 
vị trí tương tự. Tổng hợp tất cả các yếu tố đó lại, bạn sẽ có mức lương trung bình. Mức 
lương này thường cao hơn mức lương tối thiểu xác định ở bước 1. 
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Bước 3 
 

Lấy mức lương trung bình cộng thêm một khoản khoảng 10-20% và dùng nó làm mức 
khởi điểm để thương lương lượng với công ty. Trong quá trình thương lượng, bạn có 
thể sẽ phải giảm dần mức đề nghị, nhưng nhớ là không được hạ xuống thấp hơn mức 
tối thiểu có thể chấp nhận. 

 
5.1.2. MỘT SỐ LỜI KHUYÊN DÀNH CHO BẠN 
 
Hãy để công ty đề cập đến chuyện lương bổng trước 
 

Tiền bạc là một vấn đề rất tế nhị, do vậy nếu bạn đề cập tới nó không đúng lúc thì sẽ 
làm người khác nghĩ không hay về bạn. Tốt nhất hãy để công ty đề cập tới nó trước, vì 
trước sau gì họ cũng sẽ nói tới nó. 

 
Chọn lời mời làm việc tốt nhất 

 
Trường hợp bạn được một vài công ty “chấm”, mức lương đề nghị của họ có thể khác 
nhau. Tuy nhiên, bạn nên chọn lời mời làm việc mà bạn cho là tốt nhất và ưu tiên 
thương lượng với công ty đó. Tuy nhiên, cần thận trọng, vì các công ty có thể biết 
được thông tin bạn đang đàm phán điều kiện làm việc với nhiều công ty cùng lúc. Khi 
đó sẽ không có lợi cho bạn. 

 
Biết người biết ta 
 

Sau khi phỏng vấn, nếu nhà tuyển dụng có những động thái như: gửi thư mời làm việc 
cho bạn rất nhanh chóng, gọi điện kiểm tra xem bạn đã nhận được thư mời chưa, hỏi 
thăm vồn vã và hẹn gặp lại bạn…tóm lại thể hiện sự quan tâm đặc biệt, điều đó đồng 
nghĩa với việc họ cần bạn và dĩ nhiên bạn sẽ chiếm ưu thế trong quá trình thương 
lượng lương bổng. Ngược lại, bạn có thể chỉ là sự lựa chọn thay thế nếu như bạn nhận 
được thư mời làm việc khá lâu sau khi phỏng vấn, bạn cảm thấy khó khăn nếu muốn 
hẹn gặp nhà tuyển dụng… Khi đó, chắc bạn ưu thế không thuộc về bạn rồi. 

 
Đừng đòi hỏi quá đáng 
 

Hãy đề nghị ở mức vừa phải, đừng quá ảo tưởng vào khả năng của mình. Nếu bạn đề 
nghị mức lương càng gần với mặt bằng lương của nhà tuyển dụng, bạn càng có cơ hội 
được tuyển dụng.  

 
Chuẩn bị lời giải thích về sự khác biệt giữa mức lương của bạn trước đó với mức 
lương đề nghị 

 
Nếu lương bổng trước đây của bạn khác nhiều so với lương mong đợi hiện tại thì bạn 
phải chuẩn bị giải thích những điểm khác nhau này. Chuyện khác biệt về lương bổng 
thường xảy ra khi có thay đổi về sự nghiệp, ngành nghề, vị trí quản lý và khu vực địa 
lý. Hãy lượng hóa sự khác biệt đó và dùng để giải thích. 
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Hãy dùng “khoảng” thay vì con số cụ thể 
 

Dùng “khoảng” lương giúp bạn vừa thể hiện được mong muốn của mình, vừa tạo cơ 
hội đàm phán của cả hai bên. Đây là một biện pháp linh hoạt, nếu mức cận trên bạn 
đưa ra hơi cao thì công ty vẫn có thể xem xét mức cận dưới. 

 
Không nên chỉ chú trọng vào lương 
 

Hãy nhớ rằng: cái mà bạn có thể nhận được từ công ty không phải chỉ là tiền lương mà 
còn gồm nhiều khoản khác, bao gồm: 

� Các khoản phúc lợi vật chất: tiền thưởng, phụ cấp, bảo hiểm… 

� Các khoản phúc lợi tinh thần: được đào tạo, thăng tiến, phát triển nghề nghiệp… 
 

5.2. Phụ cấp và các khoản phúc lợi khác 
 
Một số khoản lợi ích vật chất khác mà bạn có thể được hưởng là: 

• Tiền thưởng ký hợp đồng: một số tổ chức muốn thu hút người giỏi nên sẽ có chế độ 
thưởng một lần cho nhân viên mới. 

• Tiền thưởng dựa trên thành tích làm việc (nhất là các công việc kinh doanh) 

• Tiền ăn trưa, ăn khuya, ăn giữa ca… 

• Phụ cấp đi lại 

• Chi phí điện thoại, fax… dùng cho công tác 

• Bảo hiểm y tế 

• Bảo hiểm xã hội 

• Bảo hiểm lao động 
 

5.3. Các lợi ích tinh thần 
 
Ngoài các khoản lợi ích vật chất, bạn còn có thể nhận được các lợi ích tinh thần như: 

• Nghỉ phép năm 

• Nghỉ bệnh 

• Chỗ ở miễn phí hoặc giá rẻ 

• Đi du lịch 

• Được đào tạo nghiệp vụ 

• Được cho đi học nâng cao chuyên môn 

• Được thăng tiến 
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Chương 6 
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Cuối cùng, bạn đã được thư mời làm công việc mà bạn xin dự tuyển. Chắc hẳn bạn sẽ rất 
vui mừng. Nhưng cho dù bạn vui mừng như thế nào khi được mời làm việc, thì việc bạn 
quyết định nhanh chóng là một điều không hay. Hầu hết các công ty sẽ không mong 
muốn bạn có một quyết định tức thời. Hãy dành thời gian này để suy nghĩ liệu lời mời có 
phù hợp với mình không. Hãy theo những hướng dẫn sau: 
 
Xem xét lương bổng và các lợi ích vật chất 
 

Hãy cộng tổng các lợi ích vật chất để biết được thực tế bạn sẽ nhận được bao nhiêu. 
Mức đó có xứng đáng với khả năng và mong muốn của bạn chưa? 

 
Cơ hội thăng tiến trong công việc 
 

Bạn có cơ hội thăng tiến trong công việc ở công ty mới không? Công ty này có quy mô 
đủ lớn để sau này bạn tìm được một vị trí quản lý khi đã tích lũy đủ trình độ và kinh 
nghiệm không? Nếu công ty có quy mô lớn song có nhiều người có kinh nghiệm, bạn 
có sẵn lòng đợi đến khi mình được thăng tiến không? 

 
Cơ hội được đào tạo 
 

Công ty sẽ có những chương trình đào tạo gì cho bạn? Bạn có được cho đi học nâng 
cao trình độ không? Nếu không thì công ty có tạo điều kiện cho bạn đi học không? 

 
Bạn có thích nghi được với văn hóa công ty hay không 
 

Mỗi công ty có những nét văn hóa riêng, ví dụ: không khí làm việc tất bật, nhịp độ 
căng thẳng, công việc mới liên tục xuất hiện… Bạn có thích nghi được với những điều 
đó không? 

 
Biết những gì bạn sẽ làm 
 

Hãy chắc rằng bạn hiểu rõ trách nhiệm công việc của mình. Hãy hỏi một bản mô tả 
công việc bao gồm tất cả những trách nhiệm của bạn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được 
vị trí và những mong đợi. Nếu những yêu cầu cho vị trí công việc vượt quá khả năng 
của bạn, bạn có nhận làm không?  

 
Bạn cũng nên cố gắng hiều xem công việc của bạn sẽ phù hợp với công ty một cách 
toàn diện như thế nào. Bạn có làm việc với những người ở các phòng ban khác không? 
Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn bắt đầu trong lĩnh vực quan hệ cộng đồng nhưng sau đó 
lại thích thú làm một việc gì đó liên quan đến kinh doanh? Điều đó có vẻ linh động 
nhiều lắm không?  

 
Nếu như bạn được mời vào làm việc để thay thế ai đó, bạn nên hỏi chuyện gì đã xảy ra 
với người làm trước. Nếu giám đốc nhân sự không trả lời bạn hoặc tỏ vẻ không thoải 
mái, đây có thể là vấn đề đáng để bạn dành sự quan tâm sâu hơn. Khi biết được sự thật 
rồi, bạn có định vào làm ở vị trí đó nữa không? 
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Hiểu Bản chất của Công việc 
 

Hãy chắc rằng bạn biết mình muốn gì. Hãy nhớ rằng một công việc không phải là một 
cuộc hẹn- bạn không nên đồng ý lời mời và xem điều gì sẽ xảy ra. Hãy chắc rằng bản 
mô tả công việc lôi cuốn bạn và phục vụ cho những mục tiêu nghề nghiệp của bạn- 
chứ không phải của công ty mà thôi. Từ chối một việc gì đó dẫu sao vẫn tốt hơn kết 
thúc một tình huống mà bạn dần dần cảm thấy hối tiếc. 

 
Hãy gặp gỡ đồng nghiệp 
 

Bạn cũng nên cố gắng gặp gỡ những người mà bạn sẽ cùng làm việc từ ngày này sang 
ngày khác. Có thể bạn sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với giám đốc tương lai của bạn, 
nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như những người có vị trí ngang với bạn rất hay ganh đua, 
đáng chán và không thân thiện? Hãy nói chuyện với đồng nghiệp tương lai trước khi 
quyết định. 

 
Hãy tìm ra giờ làm việc 
 
Đừng chấp nhận làm việc mà không biết gì về thời gian làm việc của bạn. Hãy hỏi 
những nhân viên mà bạn gặp xem theo tiêu chuẩn là bao nhiêu tiếng đồng hồ trong 
tuần. Ở nhiều vị trí, người ta sẽ muốn bạn làm việc 7 ngày mỗi tuần (kể cả Thứ bảy, 
Chủ nhật). Bạn nên biết trước điều đó, nếu không, cả bạn lẫn công ty sẽ bị thiệt thòi 
khi bạn nghỉ việc sau một tháng đào tạo. 

 
Hãy tưởng tượng bạn sẽ như thế nào nếu chấp nhận công việc 
 

Khi đánh giá những lời mời làm việc, hãy dành thời gian để bảo đảm rằng bạn ra quyết 
đình vì những lý do phù hợp và chấp nhận công việc mà bạn muốn làm. Hãy nhớ rằng 
bằng cách đi trước bản thân và công ty tương lai, bạn sẽ tiết kiệm được cả thời gian và 
tiền bạc cho mình. Bạn càng biết rõ về tình huống mà mình sẽ gặp thì bạn sẽ cảm thấy 
yêu thích những gì mình đang làm và gắn bó với vị trí mà bạn đã chọn. 
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Phụ lục 1. Danh sách website việc làm trực tuyến 
http://diendan.tuoitre.com.vn/Vieclam/index.aspx 
http://www.hrvietnam.com/ hoặc http://www.kiemviec.com/ 
http://laodongvieclam.vasc.com.vn/ 
http://www.mila.com.vn 
http://www.muaban-vieclam.com 
http://www.nhansu.com.vn 
http://www.nicvn.com 
http://www.phanmemvietnam.com/viec-lam/index.htm (công nghệ thông tin) 
http://www.jobinvietnam.com 
http://www.jobsonline.saigonnet.vn 
http://www.jobviet.com 
http://www.jobsvietnam.com.vn � lớn nhất 
http://www.jobvietnam.net 
http://www.shdtuyendung.com/tuyendung/default.aspx 
http://www.thegioiviec.com 
http://www.thegioivieclam.com/ 
http://tuyendungvietnam.net hay http://nhansuvietnam.net 
http://www.tuyendung.com/ � mạng việc làm Việt Nam 
http://vieclam24h.com hoặc http://works24h.com 
http://www.vieclambank.com 
http://vieclam.thanhnien.com.vn/ 
http://vieclam.tripod.com/ 
www.vieclamtructuyen.com 
http://vieclamviet.com 
http://vieclamvina.com 
http://www.vietname-business.com (Báo Người Lao Động - DV việc làm) 
http://www.vietnamcareers.com.vn � công ty Tân Đức 
http://www.vietnamworks.com  
http://www.vinajob.vn hoặc http://www.vinajob.com.vn 
http://vncomputerjobs.com Thông tin việc làm miễn phí ngành công nghệ thông tin 
http://vnjob.hit.as 
www.ungvien.com.vn 
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Phụ lục 2. Mẫu thư xin việc 
 
Mẫu 1 8: 
  

Thưa Quý Anh/Chị, 
  
Bằng lá đơn xin việc này, mong Quý Anh/Chị sẽ tuyển dụng tôi vào làm đại diện bán 
hàng kỹ thuật của Công ty. Thông tin này được đăng trên Tuyendung.com ngày thứ 
hai.  
  
Tôi xin gửi kèm bản lý lịch tóm tắt để Quý Anh/Chị xem xét. Tôi tin tưởng rằng Quý 
Anh/Chị sẽ thấy tôi có đầy đủ năng lực và phẩm chất để đảm bảo hoàn thành tốt công 
việc đó. 
  
Đọc kỹ lý lịch tóm tắt của tôi, Quý Anh/Chị sẽ nhận thấy qua hơn hai năm làm công 
tác bán hàng kỹ thuật, tôi đã có kinh nghiệm về vấn đề kinh doanh mua bán. Trong khả 
năng của mình, tôi khá thành thạo việc tạo dựng và tái thiết lập mạng lưới khách hàng, 
mở rộng và quản lý những khu vực mới, đàm phán hợp đồng và dịch vụ sau khi bán 
hàng. Tôi tin rằng những kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực này sẽ phát huy được tác 
dụng trong Công ty ABC. 
  
Ngoài ra, tôi còn thông thạo, hiểu biết các quá trình đấu thầu của các hộ kinh doanh và 
phân loại số hiệu linh kiện và sơ đồ. Trong hai năm kinh doanh, tôi đã nâng được 
lượng tiêu thụ hàng hóa lên gấp đôi. Tôi được coi là người có thể biết phân biệt và giải 
quyết vấn đề, không làm ảnh hưởng đến cá nhân, khách hàng và các đối tác khác.  
  
Tôi mong rằng sẽ có cơ hội được thảo luận với Quý Anh/Chị về việc sẽ đóng góp sức 
mình như thế nào đối với Công ty ABC. Mong câu trả lời của Quý Anh/Chị. Hy vọng 
lúc thích hợp, Quý Anh/Chị sẽ thu xếp thời gian để phỏng vấn tôi.  
  
Xin gửi tới Quý Anh/Chị lời chào trân trọng!             
  
Ký tên. 

  
Mẫu 2 9 - Trả lời quảng cáo tuyển dụng 
  

Thưa Quý Anh/Chị,    
  
Tôi xin gửi kèm theo bản lý lịch tóm tắt của tôi để Quý Anh/Chị xem xét theo như 
quảng cáo mà Quý Anh/Chị đăng trên trang “Tuyendung.com”.        
  
Là một trợ lý phó tổng giám đốc và là một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, 
tôi tin rằng kinh nghiệm của bản thân sẽ đáp ứng được những yêu cầu của Quý 
Anh/Chị.  
Tôi đã làm việc trong lĩnh vực đó 5 năm, công việc này có lẽ được coi là “ở đâu cần ta 
đi đến đó”. Điều này cũng là để phát triển thêm năng lực của bản thân, giúp tôi có thể 

                                                 
8 Nguồn: Mạng việc làm Việt Nam 
9 Nguồn: Mạng việc làm Việt Nam 
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chiến thắng đối với những công việc phức tạp. Tôi biết cách tìm ra những biện pháp 
giải quyết vấn đề có hiệu quả, song vẫn luôn giữ tính hài hước.     
  
Với kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh, quản lý, tôi có sự nhạy cảm đối với những 
yêu cầu của nhân viên cao cấp. Tôi có bề dày kinh nghiệm, thông thạo về máy vi tính. 
Mọi người đánh giá tôi là một người biết ăn nói và viết lách.  
  
Tôi tin rằng Quý Công ty sẽ tạo cho tôi không khí làm việc phù hợp và có đất dụng võ 
cho những kinh nghiệm phong phú của bản thân.Về vấn đề tiền lương, tôi có yêu cầu 
hợp lý, có thể thoả thuận căn cứ vào trách nhiệm thực tế và cơ hội thăng tiến.    
  
Xin trân trọng kính chào!         
  
Ký tên  
 

Mẫu 3 10 - Dành cho sinh viên mới tốt nghiệp 
 

7 Apple Court 
Eugene, OR 97401 
503-555-0303 
 
Mr. Archie Weatherby 
California Investments, Inc. 
25 Sacramento Street 
San Francisco, CA 94102 

 
Thưa ông Weatherby 
 
Tính cách hướng ngoại, kinh nghiệm bán hàng và bằng cấp tôi mới đạt được gần đây là 
những lý do tại sao tôi là ứng viên tiềm năng cho vị trí môi giới bảo hiểm trong công ty 
California Investments, Inc.  
 
Tôi mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing trường Đại học Oregon và tôi cũng là chủ 
tịch Hiệp hội Lãnh đạo tương lai Hoa Kỳ và Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ tại trường. 
 
Dù mới tốt nghiệp, tôi không giống các sinh viên mới ra trường khác. Tôi đã từng học 
tại các trường ở bang Michigan, Arizona và Oregon. Và tôi trang trải chi phí học tập 
tại các trường này bằng các công việc làm thêm như bán quảng cáo trên radio, bán 
đăng ký mua báo dài hạn và làm nhân viên phục vụ quầy bar. 
 
Tôi có tính cách trưởng thành cũng như các kỹ năng, năng lực để bắt đầu công việc 
môi giới bảo hiểm và tôi muốn làm công việc này tại California, quê hương tôi.  
Tôi sẽ trở về California vào cuối tháng này và tôi rất muốn trao đổi thêm với ông về 
công việc tại California Investments. Sau khi gửi thư này, tôi sẽ gọi điện cho ông để 
xem chúng ta có thể sắp xếp thời gian gặp gỡ.  
 
Cảm ơn ông đã dành thời gian và xem xét. 
 

                                                 
10 Nguồn: www.vietnamworks.com  
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Kính thư,  
 
Ký tên  
 
John Oakley 
 

Mẫu 411 - Gửi bằng e-mail    
 
Date: Tues, 15 May 2003 19:52:59 -0700 (EDT) 
From: kevin lee smith [ksmith@yahoo.com] 
Subject: Seasoned Sales Rep With MBA Ideal for Regional Sales Manager (mtt-
01/3439) 
To: scott.hent@marriott.com 
 
Kính gửi Ông Hent,  
 
Tôi tự tin rằng với các thành tích vượt qua mức doanh thu kỷ lục và các chỉ tiêu doanh 
thu tại các vị trí tôi đã làm trước đây cùng với tấm bằng MBA trong lĩnh vực 
Marketing tại trường Quản lý Stern Đại học Bang Florida, tôi chính là ứng viên lý 
tưởng cho vị trí quản lý kinh doanh vùng tại Câu lạc bộ Quốc tế Marriott Vacation.  
 
Là trưởng nhóm bán hàng tại Câu lạc bộ Disney Vacation, tôi soạn các tài liệu bán 
hàng chính, đào tạo các nhân viên bán hàng mới và thay đổi lại cách bán các thẻ thành 
viên câu lạc bộ. Doanh thu do đội ngũ bán hàng của tôi mang lại đã tăng gần gấp đôi 
so với mức trung bình của cả quá trình hoạt động. Câu lạc bộ giải trí là một ngành 
công nghiệp năng động và đang phát triển, và tôi tin rằng tôi có thể giúp Marriott tăng 
thêm danh tiếng và vị thế thống trị trong ngành.  
 
Chúng ta có thể gặp gỡ để trao đổi thêm về vị trí này. Tôi sẽ chủ động liên lạc với ngài 
trong mười ngày nữa để sắp xếp một cuộc phỏng vấn. Nếu ông có câu hỏi gì trước thời 
gian đó, xin hãy liên lạc với tôi theo số 904-555-2341 hoặc gửi email cho tôi. Cảm ơn 
ông đã dành thời gian và xem xét.  
 
Kính thư, 
 
Kevin Lee Smith 

 
Mẫu 4 12 (thư xin việc bằng tiếng Anh) 

 
Nguyen Van Nam 

6 Lang Trung, Dong Da, Ha Noi 
Tel: 090-260448 

May 10th, 2001 
ABCD Enterprise 

Attn: Human Resources Manager 
 

                                                 
11 Nguồn: www.vietnamworks.com 
12 Nguồn: Mạng việc làm Việt Nam  
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Re: Salesman post 
  
Dear Sir, 
  
In reply to your advertisement in the Newspaper, I am pleased to enclose my C.V to 
apply for the Salesman position of your office in HCMC.  
  
From my C.V, you will see that, I graduated from Foreign Trade University with a 
good bachelor degree. I have a good command of Vietnam economic and social 
situation, and I am confident in doing business. 
  
At present, I am working for.... 
  
In addition, I am active and enthusiastic. I am willing to learn and do what takes to get 
a job done well even under pressure or on far mission.  
  
I am looking forward to an interview at your office. 
  
Yours faithfully, 
 
Signed 
 
Nguyen Van Nam 
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Phụ lục 3. Mẫu lý lịch cá nhân 
 
Mẫu 113 - Dành cho sinh viên mới tốt nghiệp 
 
* Thông tin cá nhân:  

Ðỗ Khoa Hồng An  
Ngày sinh: 08/09/1982 
Địa chỉ: 207/13 đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM  

 
*  Quan điểm nghề nghiệp:  

Thích hợp với những vị trí ngoại giao, thương thuyết. Những công việc đòi hỏi về khả 
năng ứng xử giao tiếp tốt. Rất mong được làm việc trong một môi trường hiện đại, 
cạnh tranh lành mạnh và có cơ hội thăng tiến. 

 
* Khả năng và bằng cấp: 

+ Giao tiếp tốt  
+ Thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp  
+ Có năng khiếu viết. 
+ Nhạy cảm cao đối với nghề giao tiếp.  
+ Tốt nghiệp đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, khoa ngữ văn Anh loại giỏi.  
+ Ðạt IELTS 7.0  

 
* Kinh nghiệm làm việc:  

+ Cộng tác với các báo  
+ Cộng tác với Ðài truyền hình TPHCM 8 năm trong vai trò MC.  
+ Thực hiện vài quảng cáo cho một số sản phẩm của Pepsi và Uniliver.  

 
* Hoạt động ngoại khóa:  

+ Tham dự và đoạt giải các cuộc thi hát đơn ca của SVHS hàng năm.  
+ Tham gia 5 kịch truyền hình và 3 phim  
+ Làm người mẫu quảng cáo và mẫu ảnh.  
+ Lồng tiếng quảng cáo. 
+ Dẫn chương trình cho Ðài và các lễ hội của sinh viên  

 
* Thời gian tốt nghiệp: dd/mm/yyyy. 
 

                                                 
13 Nguồn: www.svvn.com.vn 
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Mẫu 214 - Dành cho người mới tốt nghiệp    
 
THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Họ và tên: LE THU THAO 
Địa chỉ:  20 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội  
Di động: 0908 123 456  
E-mail: lttt@yahoo.com  

   
HỌC VẤN: 
Kỹ sư Quản trị Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2006)  

Bằng: Khá (Điểm trung bình: 7.8)  

Học bổng:  
-  Học bổng cho sinh viên xuất sắc của trường năm 2004 và 2005.  
-  Học bổng cho sinh viên xuất sắc của Công ty Cáp quang Fujikura  
-  Học bổng tiếng Anh thương mại của công ty Dầu khí Petronas – Malaysia  
   
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:  
-  Dự án xây dựng nhà hàng phục vụ thức ăn dinh dưỡng (Bài tập nhóm)  

+  Nghiên cứu và khảo sát các nhu cầu của người tiêu dùng về các bữa ăn dinh dưỡng  
+  Thu thập và phân tích các thông tin khảo sát  
+  Cùng với các thành viên trong nhóm viết kế hoạch dự án  

-  Tham gia Chương trình “Mùa hè xanh” năm 2003 và 2004  
+  Dạy toán cho các em học sinh  
+  Tham gia dựng nhà giúp người nghèo  

-  Thành viên Câu lạc bộ Anh văn của trường  
   
KỸ NĂNG:   
-  Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point  
-  Giao tiếp tiếng Anh thuần thục  
-  Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt  
-  Chăm chỉ, biết tổ chức sắp xếp công việc và có tinh thần trách nhiệm  
-  Dễ dàng thích nghi với môi trường mới  
   
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:  
2003 – 2005: Gia sư Toán cho học sinh lớp 8, 9  
2002 – 2003: Phục vụ bàn tại Quán cà phê Liễu Giai  
   
SỞ THÍCH: 
Giao tiếp với mọi người, đọc sách và chơi cầu lông.  
Mẫu 315 - Dành cho người đã có kinh nghiệm 

                                                 
14 http://www.vietnamworks.com/  
15 http://www.vietnamworks.com/  
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THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Họ và tên: Nguyen Viet Hung  
Ngày sinh: 10 August 1973  
Địa chỉ:  140 Nguyễn Cư Trinh Street , HCMC  
Di động: 0908 123 456  

   
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 
 
2001 - Nay , MICE Manager (Du lịch kết hợp Hội nghị, Hội thảo)  

• Liên lạc và thương lượng với khách hàng về các hợp đồng (công ty du lịch, nơi tổ 
chức hội nghị, các công ty nước ngoài trên khắp thế giới)  

• Tổ chức hội nghị, họp, hội thảo, triển lãm, sự kiện cho các công ty nước ngoài tại 
Việt Nam  

• Xây dựng các tour du lịch trong và ngoài nước cho khách hàng  
• Giới thiệu với khách hàng các thông tin cập nhật  
• Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên tại văn phòng để đảm bảo hiệu quả công 

việc tốt  
• Giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên  

 
03/1997 – 12/2000: Business Travel & Special Tours Manager  

• Chuẩn bị hợp đồng phục vụ tour đi công tác nước ngoài cho khách hàng  
• Liên lạc và thảo luận với khách hàng về các điều khoản của hợp đồng  
• Cung cấp vé máy bay và các dịch vụ hàng không cho khách hàng doanh nghiệp  
• Nộp hồ sơ xin và gia hạn hộ chiếu, visa và giấy phép tạm trú cho khách hàng  
• Cung cấp dịch vụ thuê ô tô và đặt phòng khách sạn trong và ngoài nước cho 

khách hàng  
• Xây dựng các tour du lịch trong và ngoài nước cho khách hàng  
• Giới thiệu với khách hàng các thông tin cập nhật  
• Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên tại văn phòng để đảm bảo hiệu quả công 

việc tốt  
• Tổng hợp và nộp các báo cáo MIS (Hệ thống thông tin quản lý) và các báo cáo 

hàng tháng cho khách hàng  
• Gửi hóa đơn tới các khách hàng và thu tiền  

 
02/1996 – 03/1997: Sales Manager of Airlines Booking Office  

• Chuẩn bị Hợp đồng dịch vụ đặt vé về việc cung cấp vé máy bay và các dịch vụ 
hàng không cho khách hàng  

• Liên lạc và thương lượng với khách hàng về hợp đồng  
• Cung cấp vé máy bay và các dịch vụ hàng không cho khách hàng  
• Thương lượng với bên hàng không để có các hợp đồng và hoa hồng tốt nhất 
• Cập nhật thông tin cho khách hàng  
• Tổng hợp và nộp báo cáo cho khách hàng và Ban Quản trị  
• Chuẩn bị hóa đơn hàng tháng và thu tiền từ khách hàng  
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03/1995 – 02/1996: Marketing Executive    
• Hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch marketing  
• Cung cấp các dữ liệu đầu vào cho Kế hoạch Marketing  
• Cung cấp các thông tin du lịch Việt Nam cho đối tác và báo chí  
• Chịu trách nhiệm in ấn chương trình tour, tờ rơi, tờ bướm..  
• Sắp xếp các thủ tục tham gia triển lãm, hội chợ, hội nghị  
• Tham gia vào các cuộc triển lãm, hội chợ, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước  

 

Người xác nhận:  
Ông Lai Hữu Phương, Phó Giám đốc 
Cell: 0913 456 789 

 
1994 – 02/1995: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI)  

Nhân viên Bộ phận Thành viên  
• Cung cấp cho các thành viên các thông tin thương mại  
• Tiếp nhận ý kiến, yêu cầu của các thành viên  
• Thu phí thành viên  
• Tổng hợp các thông tin thương mại cho cơ sở dữ liệu  
• Cung cấp các thông cho nhà đầu tư nước ngoài  

 

Người xác nhận:  
Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc  
Cell: 0912 345 678  

   
HỌC VẤN 
Thạc sỹ Marketing, Đại học Kinh tế (1998) 
Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương (1994)  
Các khóa học ngắn hạn:  

-  Kỹ năng Lãnh đạo, AIT Vietnam (2000)  
-  Kỹ năng Giao tiếp, AIT Vietnam (2001)  

 
KỸ NĂNG   

-  Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point  
-  Tiếng Anh thuần thục, Tiếng Pháp giao tiếp cơ bản  
-  Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt  
-  Kỹ năng lãnh đạo tốt  
-  Có khả năng làm việc dưới áp lực cao. 
 

Mẫu 4 16 - Dành cho người đã có kinh nghiệm 
 
� THÔNG TIN LIÊN HỆ 
 

Tên: <Tên>  Điện Thoại: <Số Điện Thoại>  

                                                 
16 Nguồn: www.kiemviec.com 
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Địa Chỉ: <Địa Chỉ> ĐTDĐ: <Số ĐTDĐ> 
Tỉnh/T.Phố: <Tỉnh/Thành Phố>  Email: <Địa Chỉ Email>  
Quốc Gia:  <Quốc Gia>  Website: <Địa Chỉ Trang Web>  
   
� HỒ SƠ 
 

VỊ TRÍ 
MONG MUỐN 

Brand Manager / Maketing Manager 

MỤC TIÊU 
NGHỀ NGHIỆP 

+ Là một Brand Manager / Maketing Manager xuất sắc.  
+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.  
+ Có cơ hội thăng tiến tốt trong công việc.  
+ Năm 45 tuổi sẽ trở thành Giảng Viên Marketing.  

KINH NGHIỆM 07/2004 - Hiện Nay  
Công ty TNHH TM - DV HIỆP THUẬN - Hồ Chí Minh  
Sales & Marketing Manager  
+ Củng cố, mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh sản phẩm.  
+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh phân phối.  
+ Từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm sữa bột FRANCE 
BEBE đi vào tâm trí của đối tượng các khách hàng mục tiêu.  
+ Xây dựng chiến lược và điều hành các kế hoạch Sales & Marketing.  
+ Huấn luyện và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh Kinh Doanh 
Tiếp Thị.  
+ Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và thân 
thiện.  
+ Kết quả trong thời gian vừa qua doanh số bán sản phẩm đã tăng 3.5 
lần. 

11/2002 - 07/2004  
ACECOOK VIETNAM Company Limited - Hồ Chí Minh  
Chuyên viên Marketing.  
1. Từ tháng 11-2002 đến tháng 06-2003: Phụ trách Marketing chi 
nhánh Tp. Hồ Chí Minh.  
2. Từ tháng 07-2003 đến tháng 01-2004: Phụ trách Marketing chi 
nhánh Tp. Đà Nẵng (bao gồm 07 tỉnh Miền Trung từ Quảng Bình trở 
vào tới Bình Định)  
3. Từ tháng 02-2004 đến tháng 07-2004: Đặc cách phụ trách Sales & 
Marketing thị trường Vương Quốc Cambodia.  
4. Thành tích nổi bật trong công việc:  
+ Xây dựng thành công hệ thống kênh bán hàng trực tiếp cho CB-
CNV, cơ quan, công ty, xí nghiệp, nhà hàng khách sạn.  
+ Xây dựng kế hoạch và điều hành triển khai chương trình khuyến mãi 
hệ thống các tiệm bán lẻ trên toàn quốc. Chương trình: " Vina 
Acecook phát lộc đầu năm"  
+ Xây dựng và điều hành kế hoạch tung sản phẩm mới thương hiệu mì 
Đệ Nhất Mì Gia vào khu vực các tỉnh Miền Trung rất thành công.  
+ Xây dựng và điều hành kế hoạch tung sản phẩm mới thương hiệu mì 
Daily và phát triển thương hiệu mì Good tại thị trường Vương Quốc 
cambodia rất thành công.  
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+ Tổ chức các sự kiện  
- Lễ đón tiếp đoàn Đại Biểu Quốc Hội.  
- Lễ khởi công xây dựng nhà máy tại Tp. Đà Nẵng.  
- Chương trình Hội Nghị Khách Hàng tại Vương Quốc Cambodia.  
- Chương trình hội chợ hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.  

05/2002 - 10/2002  
Công ty TNHH TM - DV HIỆP THUẬN - Hồ Chí Minh  
Quản Lý Nhân Viên Kinh Doanh - Tiếp Thị  
+ Quản lý nhân viên Kinh Doanh-Tiếp Thị.  
+ Triển khai các kế hoạch kinh doanh doanh.  
+ Giám sát các chưong trình Marketing.  

10/2001 - 12/2001  
VIETNAM FOREMOST DAIRY Company Limited – TP. HCM  
Thực Tập Viên  
+ Thực tập, tiếp cận và học hỏi môi trường làm việc năng động và 
chuyên nghiệp.  
+ Trợ lý Trưởng Phòng Kinh Doanh sản phẩm tươi sữa chua Yomost.  
+ Hoàn thiện luận văn tốt nghiệp.  

QUÁ TRÌNH 
HỌC TẬP 

Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Đại Học - 12-2001 
+ Sinh viên hệ chính quy tập trung trường Đại Học Kinh Tế Thành 
Phố Hồ Chí Minh.  
+ Chuyên ngành Marketing.  
+ Tốt nghiệp Đại Học loại Khá.  
+ Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Marketing với số 
điểm 10/10.  
+ Đoạt giải cá nhân xuất sắc nhất trong cuộc thi Nghệ Thuật 4P do 
công ty Samsung Vina và Đoàn Trường Đại Học Kinh Tế tổ chức.  

Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Đại Học - 01-1997  
Từ năm 1994 đến năm 1997:  
+ Sinh viên hệ chính quy tập trung trường Đại Học Bách Khoa thành 
Phố Hồ Chí Minh.  
+ Chuyên ngành Điện - Điện Tủ.  
+ Chưa tốt nghiệp (hiện nay đã nghỉ học)  

KỸ NĂNG 
CHUYÊN MÔN  

Chuyên môn Marketing - Chuyên viên- 3 năm  
+ Rất am hiểu và có nền tảnh vững chắc về kiến thức Marketing.  
+ Vận dụng các công cụ Marketing một cách uyển chuyển, đồng bộ và 
hiệu quả với một chi phí hợp lý.  

Vi Tính - Trung cấp- 3 năm  
+ Thành thạo vi tính văn phòng.  
+ Phần mềm sử lý số liệu SPSS.  

Ngoại ngữ - Trung cấp- 3 năm  
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+ Trình độ B Anh Văn.  
+ Khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh trung bình.  

LƯƠNG 
ĐỀ NGHỊ 

700-800 USD 

HÌNH THỨC 
LÀM VIỆC 

Nhân Viên 

LOẠI HÌNH Toàn Thời Gian  

NƠI LÀM VIỆC 
MONG MUỐN 

TP. HCM - Đồng Nai - Đà Nẵng 

CHUYỂN 
CHỖ Ở 

Có 

NGÀNH NGHỀ 
MONG MUỐN 

Quảng Cáo / Tiếp Thị / Đối Ngoại - Điều Hành 

NGƯỜI  
THAM KHẢO 

Tên: Lã Văn Hùng Chức Vụ: Chuyên Viên 
Marketing  

Công Ty: ACECOOK VIETNAM 
Company Limited  

Email: N/A 

Điện Thoại: 0913604354      
Mối Quan Hệ: Quan Hệ Công Việc     

 
Tên: Trần Đỗ Khanh  Chức Vụ: Marketing 

Manager 
Công Ty: ACECOOK VIETNAM 

Company Limited  
Email: N/A 

Điện Thoại: 0903830588      
Mối Quan Hệ: Quan Hệ Công Việc      

THÔNG TIN  
BỔ SUNG  

Tham gia nhiều hoạt động của Đoàn viên thanh niên tại trường trung 
học và Đại học, được nhận bằng khen của tỉnh đoàn Thái Bình tuyên 
dương đoàn viên có nỗ lực "Vì ngày mai lập nghiệp"; Tham gia nhiều 
chương trình đi đào tạo và thực tế tại cộng đồng, làm việc với các 
cộng đồng nghèo, khuyết tật, tham gia hoạt động của đoàn thanh niên 
hữu nghị Việt Nam. Tôi yêu thích công việc và trân trọng con người, 
có khả năng học hỏi nhanh các kiến thức mới để áp dụng trong thực tế.  

   
���� THÔNG TIN CÁ NHÂN 
 

Ngày sinh: <Ngày Sinh>  Bằng cấp: <Bằng Cấp>  

Giới tính: <Giới Tính> Kinh nghiệm:  <Kinh Nghiệm> 

Tình trạng <T.Trạng Gia Đình> Cấp bậc:  <Cấp Bậc> 
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gia đình: 
Ngày đăng: <Ngày Đăng>
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Bài 1 – Làm quen với Microsoft Word 2013 
1.1. Khởi động chương trình 
Để khởi động Microsoft Word 2013 bạn nhấp đúp vào biểu tượng sẵn có của chương trình trên màn hình 

Desktop của máy tính. 

 

Một cửa sổ giới thiệu sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Bạn chờ trong giây lát để Microsoft Word 2013 hoàn tất công việc khởi động, sau khi khởi động xong 

màn hình chính của chương trình sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Trên màn hình này đưa ra một số mẫu trình bày văn bản thường gặp.Bạn chỉ cần chọn một mẫu thích 

hợp để tiến hành soạn thảo văn bản 

 VD: Bạn chọn Blank document để thực hiện soạn thảo một văn bản mới: 
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Màn hình làm việc chính xuất hiện: 

 

Dưới đây là các thành phần cơ bản trên màn hình chính: 

 

(1): Thanh công cụ nhanh: Chứa các lệnh thao tác nhanh 

(2): Office button: Chứa lệnh thao tác với tệp 

(3): Thanh Ribbon: Chứa gần như toàn bộ các lệnh thao tác với chương trình, chúng được phân chia 

thành các nhóm khác nhau. 

(4): Thanh thước đo: Dùng để đặt Tab, paragraph cho văn bản 

(5): Thanh cuộn: Dùng để di chuyển văn bản lên xuống, sang trái sang phải 

(6): Thanh trạng thái: Chứa một số thông tin hiện thời của văn bản như chế độ hiển thị, phần trăm hiển 

thị, trang hiện tại,… 

(7): Mà hình soạn thảo: Là phần lớn nhất trên màn hình của chương trình, đây là nơi để người dùng soạn 

thảo nội dung của văn bản. 

1.2. Tạo một văn bản mới 
Thực chất sau khi khởi động chương trình đã tự động tạo sẵn cho bạn một văn bản mới. Nếu không bạn 

có thể tạo một văn bản mới bằng các cách sau đây: 

Cách 1: Nhấp chọn biểu tượng Office Button 
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Một hộp thoại xuất hiện bạn nhấp chọn New rồi chọn biểu tương Blank Document ở hộp thoại bên tay 

phải. 

 

 

Cách 2: Một cách khác bạn nhấp chuột vào mũi tên trỏ xuống trong thanh công cụ nhanh chọn New. 

 

Bằng một trong hai cách trên một văn bản mới trắng sẽ được tạo, bạn nhập vào đó nội dung sau: Công ty 

CP Phần Mềm AVIN. Bây giờ hãy chọn Font lớn hơn cho nội dung văn bản bằng cách nhấn tổ hợp phím 

Ctrl + A sau đó chọn hộp Font size trên thanh Ribbon chọn giá trị 20. 
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Tiếp theo bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + B để bôi đậm nội dung văn bản, kết quả chúng ta sẽ được như 

hình dưới đây: 

 

Như vậy ngoài việc soạn thảo (soạn văn bản thô) chúng ta còn cần phải sử dụng rất nhiều các thao tác 

khác nhau để có thể chỉnh sửa thành một văn bản hoàn chỉnh. Chúng ta có thể sử dụng các nút lệnh trực 

tiếp bằng chuột hoặc bằng các tổ hợp phím chương trình đã xây dựng sẵn. Tất cả những vấn đề đó sẽ 

được chúng tôi từng bước đề cập trong các phần tiếp theo của giáo trình. 

1.3. Giới thiệu thanh Ribbon 
Thanh Ribbon là thanh công cụ chứa gần như toàn bộ các lệnh để thao tác với chương trình, như các lệnh 

về Font chữ về Paragraph, định dạng in ấn,… 

 

Thanh Ribbon bao gồm các tab (home, insert, Page layout,..) bên trong là các nút lệnh của Tab đó. Tùy 

từng ngữ cảnh sử dạng các nút lệnh sẽ sáng lên cho phép người dùng thao tác. Như vậy để thao tác với 

một lệnh nào đó trên thanh Ribbon bạn cần phải biết nó nằm trong Tab Ribbon nào, sau đó chọn tới lệnh 

cần thao tác trong Tab Ribbon đó. 

Giả sử ở ví dụ lúc trước để có thể bôi đậm cho nội dung văn bản bạn chọn tới Tab Home trong tab này 

bạn chọn biểu tượng bold 
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Chi tiết các Tab Ribbon 

- Home: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh như sau: 

 

+ Clipboard: Cắt dán 

+ Font: Font chữ 

+ Paragraph: Căn lề, phân đoạn 

+ Style: Kiểu định dạng 

+ Editing: Các chức năng tiện ích khi chỉnh sửa văn bản như tìm kiếm, thay thế, di chuyển,… 

- Insert: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh liên quan đến việc chèn các đối 

tượng vào văn bản, chi tiết như sau: 

 

+ Pages: Các lệnh chèn một trang mới vào văn bản hiện thời 

+ Tables: Các lệnh liên quan đến bảng 

+ Illustrations: Các lệnh chèn đối tượng đồ họa 

+ Links: Lệnh chèn các liên kết 

+ Header & Footer: Tiêu đề trên và dưới của văn bản 

+ Text: Lệnh liên quan đến việc chèn các đối tượng Text như TextBox, Wordart,… 

+ Symbols: Lệnh liên quan đến việc chèn các biểu tượng vào văn bản hiện thời. 

- Design: Lệnh liên quan đến các mẫu văn bản được trình bày theo một bố cục nào đó. 

 

- Page Layout: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh liên quan đến bố cục của văn 

bản. 

 

+ Themes: Tủy chỉnh nên cho toàn bộ các đối tượng shape trên văn bản. 

+ Page Setup: Các lệnh thiết lập định dạng trang in 
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+ Page Background: Nền cho trang văn bản 

+ Paragraph: Các lệnh thao tác với đoạn văn bản 

+Arrange: Các lệnh sắp xếp các đối tượng trên văn bản. 

- References: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh liên quan đến một số thủ thuật 

đặc biệt cho văn bản như đánh mục lục tự động, tạo nghi chú cho văn bản,… 

 

- Mailings: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh liên quan đến việc tạo lập một 

phong bì thư, một mẫu biểu phục vụ cho việc chộn văn bản. 

 

- Review: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh liên quan đến các thao tác như 

kiểm tra ngữ pháp cho văn bản, tạo ghi chú, so sánh nội dung văn bản,… 

 

- View: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh hiển thị, chi tiết như sau: 

 

+ Document Views: Chế độ hiển thị văn bản 

+ Show: Tùy chọn hiển thị một số thanh Panel 

+ Zoom: Các lệnh phóng to, thu nhỏ văn bản 

+ Window: Chứa các lệnh tùy chọn hiển thị nhiều văn bản 

+ Macros: Các lệnh về Macros 

Ẩn hiện một Tab lệnh 

Để làm ẩn hay xuất hiện một nhóm lệnh hoặc một Tab lệnh trong thanh công cụ Ribbon bạn làm như sau: 

- Nhấp phải chuột vào một khoảng trống bất kỳ trên thanh công cụ Ribbon. 

 

- Một menu nhanh xuất hiện chọn Customize the Ribbon, hộp thoại Word Option xuất hiện và trỏ tới mục 

Customize the Ribbon. 
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- Trong danh sách Main Tabs bên phía tay phải của màn hình liệt kê danh sách các Tab Ribbon muốn ẩn 

Tab nào bạn chỉ cần bỏ dấu tính ở đầu tên Tab đó. Ngược lại muốn hiện chúng lên bạn đánh dấu tính cho 

những Tab bị ẩn. Cuối cùng nhấp Ok để lưu lại. 

Lưu ý: Trường hợp muốn ẩn toàn bộ thanh công cụ Ribbon bạn nhấp chọn biểu tượng Minimize the 

Ribbon (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F1) phía góc phải trên của màn hình chính. 

  

Khi muốn hiện lại thanh công cụ này bạn nhấp chuột vào nút lệnh đó một lần nữa. 

Tự tạo một Tab lệnh và các nhóm lệnh trên thanh công cụ Ribbon 

Ngoài những Tab lệnh sẵn có Microsoft Word 2013 còn cung cấp cho người dùng chức năng tự tạo ra các 

Tab lệnh mới, cách thực hiện như sau: 

- Nhấp phải chuột vào một khoảng trống bất kỳ trên thanh công cụ Ribbon. 

 

- Một menu nhanh xuất hiện chọn Customize the Ribbon, hộp thoại Word Option xuất hiện và trỏ tới mục 

Customize the Ribbon. 
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- Để thêm một Tab mới bạn nhấp chọn nút New Tab, một Tab, và một nhóm lệnh mới xuất hiện như hình 

dưới đây: 

 

- Bạn có thể đổi tên cho Tab bằng cách nhấp chuột phải vào Tab này chọn Rename. 

 

- Làm tương tự để đổi tên cho nhóm lệnh 

 

- Ngoài ra bạn có thể bổ xung các nhóm lệnh khác vào Tab này bằng cách nhấp chọn Tab vừa thêm rồi 

nhấn nút New Group 

Kết quả Tab các lệnh của tôi sẽ có được như hình dưới đây: 
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Công việc cuối cùng của bạn là chọn những lệnh cần thiết để bổ xung vào các nhóm lệnh tương ứng. 

Cuối cùng nhấp Ok để hoàn tất. 

Tab lệnh mà chúng ta vừa tạo khi xuất hiện trên màn hình chính của chương trình sẽ như hình dưới đây: 

 

Đây là một ví dụ cơ bản bạn hoàn toàn có thể tạo ra các Tab lệnh được bố trí khoa học và thuận tiện cho 

quá trình sử dụng của mình. 

1.4. Thanh công cụ nhanh 

 

Thường nằm phía trên cùng bên phía góc trái của mành hình chính, chứa các lệnh thường sử dụng giúp 

người dùng có thể tao tác một cách nhanh tróng, tức thời. Để thao tác người dùng có thể nhấp chuột trực 

tiếp vào nút lệnh cần thao tác 

Bổ xung các lệnh thường sử dụng có trong danh sách mặc định 

Khi mới cài đặt bạn chỉ thấy một số nút lệnh trên thanh công cụ này muốn bổ xung thêm các nút lệnh 

khác bạn nhấp chuột vào mũi tên trỏ xuống rồi chọn vào nút lệnh cần bổ xung (với điều kiện nút đó chưa 

có trên thanh công cụ).  
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(Những nút lệnh chưa có dấu tích là những nút lệnh chưa được bổ xung lên thanh công cụ) 

Ngược lại bạn có thể làm ẩn các nút lệnh đi bằng thao tác tương tự nhưng đối với những nút lệnh đã có 

trên thanh công cụ. 

 

(Những nút lệnh có dấu tích là những nút lệnh đã có trên thanh công cụ). 

Bổ xung các lệnh không có trong danh sách mặc định 

Như phần trước đã trình bày chúng ta có thể bổ xung các nút lệnh có trong danh sách mặc định lên thanh 

công cụ nhanh. Ngoài ra Microsoft Word 2013 còn cho phép bạn bổ xung lên thanh công cụ này những 

nút lệnh khác không có trong danh sách mặc định. Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Nhấp chuột chọn mũi tên trỏ xuống trên thanh công cụ nhanh (Quick access toolbar), danh sách 

xuất hiện chọn More Commands… 
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Hộp thoại Word Options xuất hiện và tự động trỏ tới mục Quick Access Toolbar. 

 

Bước 2: Bạn để ý trong danh sách bên trái là các nút lệnh của chương trình danh sách bên tay phải là các 

nút lệnh hiện có trong danh sách Quick Access Toolbar. Để bổ xung thêm một nút lệnh mới bạn chọn tới 

nó trong danh sách bên trái rồi nhấp nút Add>>, ngược lại nếu muốn loại bỏ nút lệnh nào bạn chọn tới nó 

trong danh sách bên tay phải rồi nhấp nút << Remove. 

Lưu ý: Có một nút lệnh đặc biệt đó là dấu ngăn cách giữa một hoặc một nhóm các nút lệnh, bạn hoàn 

toàn có thể bổ xung đối tượng này vào thanh Quick Access Toolbar, nút lệnh có tên là: <Separator>. 

Bước 3: Cuối cùng bạn có thể sử dụng biểu tượng mũi tên lên xuống để thay đổi vị trí các nút lệnh trên 

thanh Quick Access Toolbar. 
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Sau khi hoàn tất bạn nhấp chọn nút Ok để lưu lại những thay đổi. 

Thay đổi vị trí của Quick Access Toolbar 

Sau khi cài đặt bạn sẽ thấy thanh công cụ Quick Acces nằm phía trên của cửa sổ chương trình tuy nhiên 

bạn cũng có thể di chuyển nó xuống dưới thành Ribbon để có không gian rộng hơn. Cách thực hiện như 

sau: 

- Nhấp chuột vào mũi tên trỏ xuống trên thành công cụ Quick Access Toolbar. 

- Trên danh sách đổ xuống chọn Show below the ribbon 

 

Kết quả chúng ta sẽ được như hình dưới đây: 

 

Lưu ý: Khi đã đổi xuống dưới bạn muốn trở lại vị trí cũ hãy làm tương tụ nhưng khi đó chọn Show above 

the ribbon. 

1.5. Office Button 
Office Button chứa các lệnh thao tác với File văn bản, như thêm mới, mở một File đã tồn tại, in ấn, lưu 

trữ, hay sửa đổi các thông tin về File,… Để hộp thoại Office Button xuất hiện bạn nhấp chuột chọn biểu 

tượng Office Button bên phía trái thanh Ribbon. 

 

Hộp thoại Office Button sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 

389



 

- Info: Chứa các lệnh như Save, Save AS, Open,… Ngoài ra còn cho phép người dùng có thể thay đổi 

một số thông tin về File trong danh sách bên phía tay phải của màn hình. 

 

- Open: Trong mục: 

- Recent Document:chứa danh sách File đã mở trước đó. 

- Sky Drive: Lấy file từ nơi cất trữ chia sẻ cho một người nào đó. 

- Computer: Trỏ đường đẫn đến các thư mục lưu file đã soạn thảo. 

 

- New: Tạo một văn bản mới, ngoài việc lựa chọn một văn bản trắng bạn cũng có thể tùy chọn các văn 

bản mẫu mà Microsoft Word 2013 cung cấp sẵn 

390



 

- Print: In ấn văn bản, ở đây bạn có thể lựa chọn máy in và các tuy chọn khác ngay màn hình bên phía 

tay phải 

 

- Share: Trong phần này bạn có thể gửi văn bản qua Email, Fax, hay lưu văn bản thành các định dạng 

khác nhau,… 

 

- Export: Tạo một văn bản có định dạng PDF/XPS, hoặc có thể thay đổi định dạng file của một văn 

bản. 
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- Close: Là công cụ dùng để đóng chương trình. 

 

- Option: Thiết lập một số tùy chọn cho một văn bản Word. 

 

Lưu ý: Để đóng cửa sổ Offie Button bạn nhấp nút Back  hoặc nhấn phím ESC. 

1.6. Thanh trạng thái, thanh cuộn, thanh thước đo 
- Thanh trạng thái: Nằm dưới đáy màn hình chính bao gồm các thông tin như chế độ hiển thị, phần trăm 

hiển thị, tổng số từ, số trang, trang hiện tại,… 

 

- Thanh cuộn: Dùng để di chuyển màn hình soạn thỏa lên trên hoặc xuống dưới, sang trái hoặc sang 

phải. Thanh cuộn bao gồm 2 thanh là thanh cuộn ngang và thanh cuộn dọc. 
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- Thanh thước đo: Có chức năng dùng để căn chỉnh vị trí các đối tượng trên văn bản, cũng như căn lề, 

bố cục cho văn bản. Thanh thước đo cũng bao gồm thành thước ngang và thanh thước dọc 

Bài 2 – Soạn thảo văn bản 
2.1. Khái niệm văn bản 
Văn bản thô 

Văn bản thô là một văn bản chưa được trình bày, nó chỉ cần có đủ nội dung và đúng chính tả. Như vậy, 

sau khi khởi động chương trình Microsoft Word 2013, bạn đã có sẵn một cửa sổ văn bản mới (hoặc sau 

khi dùng lệnh New) là bạn đã có thể bắt tay vào việc nhập văn bản thô. 

Để nhập văn bản thô bạn nên chọn một Font chữ rõ ràng, dễ đọc, kiểu chữ thường (nên dùng Font chữ 

mặc nhiên là Times New Roman với Font size 14 point). 

Yêu cầu trong lúc nhập văn bản thô là bạn phải gõ sao cho thật nhanh và đúng chính tả. Vì vậy, trong khi 

đang gõ, bạn không nên trình bày theo mẫu của văn bản (như thay đổi Font chữ, kích thước Font chữ, 

kiểu chữ đậm, chữ nghiêng...). điều đó chỉ làm cho tốc độ gõ của bạn chậm đi mà thôi. Ngoài ra, trong 

một văn bản thô không nên để thừa khoảng trắng (Space Bar), thừa phím Tab, thừa phím Enter, điều này 

vừa mất thời gian vừa gây khó khăn cho công việc trình bày văn bản của bạn sau này. 

Trong quá trình nhập văn bản, bạn có thể dùng: 

+ Shift-Enter: xuống dòng không tạo Paragraph mới (Line Break) 

+ Enter: xuống dòng tạo Paragraph mới (End of Paragraph) 

+ Ctrl-Enter: xuống dòng và ngắt sang trang mới (Page Break). 

Một số thuật ngữ thường dùng 

- Character (Ký tự): Khi bạn gõ một phím trên bàn phím thì trên màn hình sẽ hiện ra một ký tự tương ứng 

và in được ra giấy thì đó là một ký tự. Như vậy, phím ký tự trên bàn phím là tất cả các phím chữ, phím 

số, phím dấu..., các phím này thường được bố trí ở khu vực giữa bàn phím giúp cho hai bàn tay của bạn 

khi gõ các ký tự sẽ thuận lợi hơn. 

- Word (Từ): Mỗi nhóm ký tự liền nhau và được phân cách bằng khoảng trắng (phím Space Bar) được 

gọi là một từ. Từ ngắn nhất chỉ có một ký tự còn từ dài nhất thì không có giới hạn. 

Chú ý: Trong đoạn văn bản khi có dấu ngắt câu nằm giữa hai từ (như dấu chấm, dấu phẩy...), bạn phải gõ 

dấu ngắt câu nằm sát vào từ đứng trước, tiếp đến là một khoảng trắng (phím Space Bar) rồi mới gõ tiếp từ 

đứng sau. 

- Paragraph: Là một đoạn văn bản được kết thúc bằng cách xuống dòng. Nếu bạn chỉ gõ phím Enter mà 

không gõ thêm chữ nào thì đó là một Paragraph rỗng, ngoài ra Paragraph có thể chỉ là một dòng chữ ngắn 

còn thông thường thì một Paragraph sẽ có nhiều dòng chữ.  

- Word Wrap: Khi gõ một đoạn văn bản dài mà không có dấu chấm xuống dòng, bạn sẽ thấy văn bản tự 

động xuống dòng mỗi khi gặp lề bên phải của trang giấy, đó là Word Wrap. 

2.2. Các thao tác với một tệp văn bản 
Tạo một văn bản mới 

Mặc định khi khởi Microsoft Word 2013 chương trình sẽ tự động tạo một văn bản mới, tuy nhiên trong 

các trường hợp khác bạn có thể tạo một văn bản mới bằng các cách sau đây: 

Cách 1: Nhấp chọn biểu tượng New trên thanh công cụ Quick Access Toolbar (hoặc nhấn tổ hợp phím 

Ctrl + N). 
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Cách 2: Nhấp chọn biểu tượng Office Button 

 

Hộp thoại Office Button xuất hiện hãy nhấp chọn New 

 

Lưu ý: Với hai cách trên chúng ta sẽ tạo được một văn bản trắng tuy nhiên Microsoft Word 2013 còn 

cung cấp rất nhiều các mẫu (Template) được xây dựng sẵn mà bạn có thể kế thừa và sử dụng lại. Việc sử 

dụng các mẫu (Template) được xây dựng sẵn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian cũng như tiếp cận với cách 

trình bày văn bản hiện đại, khoa học của Microsoft. 
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Quay trở lại cách thứ hai trong cửa sổ New bạn nhấp chọn các mục mà bạn muốn soạn thảo như thư, 

Card, Fax … 

 

 

Để lựa chọn Templates bạn chỉ cần nhấp chuột vào mẫu đó rồi nhấn Create. Một File mới được mở với 

nội dung như hình ảnh mô tả về bản mẫu mà bạn vừa chọn. Từ văn bản này bạn có thể chỉnh sửa thay đổi 

nội dung cho phù hợp với yêu cầu sử dụng. 

 

Lưu lại văn bản 

Sau khi hoàn thiện một văn bản bạn cần lưu nó lại trên ổ đĩa cứng để có thể sử dụng ở các lần tiếp theo. 

Với Microsoft Word 2013 bạn có thể lưu một văn bản bằng các cách sau đây: 

Cách 1: Nhấp chọn biểu tượng Save trên thành công cụ Quick Access. 

 

Cách 2: Nhấp chọn nút Save trong cửa sổ Office Button, chọn mục computer phía bên phải sau đó chọn 

các thư mục lưu, hoặc chọn browe: 
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Nếu văn bản được tạo mới và lưu lần đầu tiên, bằng một trong hai cách trên hộp thoại Save As sẽ xuất 

hiện như hình dưới đây: 

 

Bạn chọn đường dẫn lưu File trên ổ đĩa cứng rồi nhập tên cho cho File văn bản vào mục File Name, cuối 

cùng nhấp nút Save để lưu lại văn bản. 

Lưu ý: Để lưu lại văn bản với một tên khác bạn chọn nút Save As trong cửa sổ Office Button. 

 

Các thao tác còn lại giống như khi chọn nút Save 

Mở một văn bản đã tồn tại 

Để mở một văn bản đã tồn tại bạn có thể thực hiện theo một trong các cách sau đây: 
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Cách 1: Trong cửa sổ Window Explorer nhấp đúp chuột vào biểu tượng File văn bản cần mở. 

 

Cách 2: Khởi động Microsoft Word 2013, từ thanh Quick Access Toolbar nhấp chọn biểu tượng Open 

(hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + O). 

 

Cách 3: Từ cửa sổ Office Button nhấp chọn nút Open 

 

Bằng một trong hai cách 2 và 3 hộp thoại Open xuất hiện chọn tới File cần mở rồi nhấp chọn nút Open. 
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Đóng văn bản hiện thời 

Để đóng văn bản hiện thời bạn thực hiện như sau: 

- Nhấp chọn biểu tượng Word document phía góc phải màn hình làm việc hiện tại. 

- Hộp thoại xuất hiện nhấp chọn nút Close 

 

Nếu File văn bản của bạn chưa lưu chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại xác nhận. Nếu muốn lưu lại thay 

đổi bạn chọn Save, ngược lại chọn Don’t Save, nếu muốn hủy thao tác tắt File văn bản hiện thời bạn nhấp 

chọn nút Cancel. 

 

Thoát khỏi ứng dụng 

Để đóng hoàn toàn ứng dung Microsoft Word 2013 bạn có thể làm theo một trong các cách sau đây: 
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Cách 1: Nhấp chọn nút Close ở góc phải trên của màn hình Microsoft Word 2013  

 

Cách 2: Từ cửa sổ Office Button nhấp chọn nút Close 

 

Bằng một trong hai cách trên nếu File văn bản của bạn chưa lưu chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại xác 

nhận. Nếu muốn lưu lại thay đổi bạn chọn Save, ngược lại chọn Don’t Save, nếu muốn hủy thao tác tắt 

ứng dụng bạn nhấp chọn nút Cancel. 

 

2.3. Định dạng khổ giấy và đặt lề văn bản 
Bạn có thể để khổ giấy văn bản của bạn là một khổ nhất định mỗi lần bạn mở chương trình lên. Thông 

thường văn bản thường được đặt là khổ giấy A4. Đôi khi bạn cần phải thay đổi đối khổ giấy cho một loại 

văn bản đòi hỏi có khổ giấy khác. Để thực hiện như sau: 

Chọn Tab Page Layout trên thanh công cụ Ribbon tìm tới nhóm Page Setup. 

399



 

- Margins: Căn lề cho văn bản, để thực hiện bạn nhấp chọn vào biểu tượng này một danh sách đổ xuống 

với một số mẫu có sẵn. 

 

Bạn có thể chọn một trong số những mẫu này hoặc tùy chỉnh bằng cách nhấp chọn mục Custom 

Margins… Hộp thoại Page Setup xuất hiện trỏ tới Tab Margins bạn có thể tùy chỉnh các giá trị trong mục 

Margins để căn lề cho văn bản theo ý muốn, sau đó nhấp nút Ok để lưu lại. 
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- Orientation: Chọn chiều khổ giấy là ngan hay dọc, để thực hiện bạn nhấp chọn nút lệnh, một danh sách 

với hai sự lựa chọn xuất hiện. 

 

Bạn chọn Portrait để đặt dọc khổ giấy và chọn Lanscape để quay ngang khổ giấy. 

- Size: Lựa chọn khổ giấy, để thực hiện bạn nhấp chọn nút lệnh này trên thanh Ribbon, một danh sách liệt 

kê các khổ giấy xuất hiện. 
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Bạn có thể lựa chọn một trong các khổ giấy được liệt kê, thông thường chúng ta sử dụng khổ A4 cho các 

văn bản. Tuy nhiên nếu không có khổ giấy phù hợp bạn có thể chọn mục More Pager Sizes… Hộp thoại 

Page Setup xuất hiện và trỏ tới Tab Page. 

 

Từ đây bạn có thể thay đổi khổ giấy bằng cách thay đổi giá trị trong mục Width và Height. 

2.4. Thiết lập Font chữ chung cho văn bản 
Trước khi soạn thảo văn bản bạn nên thiết lập Font chữ cho văn bản bởi tất cả những định dạng này sẽ 

không thay đổi trong quá trình bạn hoàn thiện văn bản, như vậy sẽ giúp bạn giảm bớt thời gian làm việc. 

402



Các lệnh liên quan đến thiết lập Font chữ cho văn bản nằm ở nhóm lệnh Font trong Tab Home trên thanh 

công cụ Ribbon. 

 

Để thay đổi Font chữ bạn nhấp chọn mũi tên trỏ xuống trong mục trên tên Font chữ, một danh sách liệt 

kê các Font chữ có trong hệ thống xuất hiện bạn chọn tới Font chữ cần thiết lập. Thông thường chúng ta 

chọn Font Times New Roman cho văn bản. 

 

Tiếp theo bạn chọn cơ chữ trong mục Font Size, ngoài việc chọn những cơ chữ có sẵn trong danh sách 

bạn cũng có thể nhập trực tiếp cỡ chữ cần thiết lập vào ô này. Thông thường với văn bản chúng ta chọn 

cỡ chữ 14. 

Còn có rất nhiều tùy chỉnh về Font chữ tuy nhiên khi bắt đầu văn bản chúng ta chỉ cần thiết lập những 

thuộc tính chung nhất, các thay đổi về sau sẽ được thực hiện cho từng đoạn văn bản và chúng tôi sẽ giới 

thiệu với các bạn trong phần tiếp theo. 

2.5. Soạn thảo văn bản 
Sau khi thiết lập một số thuộc tính cho văn bản như khổ giấy, căn lề, Font – cỡ chữ bạn đã có thể soạn 

thảo văn bản thô. Như trình bày ở phần trước bạn nên soạn thảo đầy đủ nội dung ở dạng văn bản thô 

trước khi tiến hành hiệu chỉnh văn bản. Để soạn thảo nội dung cho văn bản bạn có thể sử dụng toàn bộ 

các phím chữ, số và các ký có trên bàn phím máy tính. 

Gõ chữ tiếng Việt 

Với thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, phần lớn các bạn đã có nhiều thời gian tiếp xúc 

với máy tính và cũng thường gõ những đoạn văn bản khi Chat. Tuy nhiên trong phần này chúng tôi cũng 

xin nhắc lại quy tắc gõ tiếng Việt để làm tư liệu cho những ai chưa biết. 

- â: aa 

- ă: aw 
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- ư: uw 

- ơ: ow 

- ô: oo 

- đ: dd 

- ê: ee 

- Dấu huyền: f 

- Dấu sắc: s 

- Dấu nặng: j 

- Dấu hỏi: r 

- Dấu ngã: x 

- Xóa dấu cho chữ hiện thời: z 

Di chuyển trên văn bản 

Trong quá trình soạn thỏa bạn thường xuyên phải di chuyển qua lại trên văn bản, ngoài cách sử dụng 

chuột trỏ tới vị trí cần di chuyển tới bạn còn có thể sử dụng các phím chức năng để tăng tốc độ di chuyển, 

dưới đây là một số phím thường sử dụng: 

- ←: Di chuyển con trỏ chuột sang trái một ký tự so với vị trí hiện thời. 

- →: Di chuyển con trỏ chuột sang phải một ký tự so với vị trí hiện thời. 

- ↑: Di chuyển con trỏ chuột lên trên một dòng so với vị trí hiện thời. 

- ↓: Di chuyển con trỏ chuột xuống dưới một dòng so với vị trí hiện thời. 

- Ctrl + ←: Di chuyển con trỏ chuột sang vị trí ký tự đầu tiên của chữ tiếp theo bên trái so với vị trí hiện 

thời. 

- Ctrl + →: Di chuyển con trỏ chuột sang vị trí ký tự đầu tiên của chữ tiếp theo bên phải so với vị trí hiện 

thời. 

- Ctrl + ↑: Di chuyển vị trí con trỏ chuột lên vị trí ký tự đầu tiên của đoạn văn bản bên trên so với vị trí 

hiện thời. 

- Ctrl + ↓: Di chuyển vị trí con trỏ chuột xuống vị trí đầu tiên của đoạn văn bản phía dưới so với vị trí 

hiện thời. 

- Home: Di chuyển con trỏ chuột tới vị trí đầu dòng hiện thời. 

- End: Di chuyển con trỏ chuột tới vị trí cuối dòng hiện thời. 

- Page Up: Di chuyển con trỏ chuột lên đầu trang hiện thời 

- Page Down: Di chuyển con trỏ chuột xuống cuối tran hiện thời 

Bài 3 – Hiệu chỉnh văn bản 
3.1. Lựa chọn văn bản 
Khi soạn thảo bạn phải thường xuyên lựa chọn (bôi đen) một phần (một dòng, một đoạn, một trang,…) 

hay toàn bộ văn bản để thực hiện các thao tác chỉnh sửa. Dưới đây là các cách khác nhau để bôi đen nội 

dung văn bản. 

Dùng chuột 

- Chọn một chữ: Nhấp đúp chuột trái vào chữ cần bôi đen. 

- Chọn một phần nội dung văn bản: Di chuyển con trỏ chuột tới vị trí đầu tiên cần bôi đen, giữ chuột trái 

và rê tới vị trí cuối cùng của đoạn văn bản cần bôi đen. 

Dùng bàn phím 

- Shift + →: Lựa chọn văn bản bên phải vị trí con trỏ hiện thời. 
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- Shift + ←: Lựa chọn văn bản bên trái vị trí con trỏ hiện thời. 

- Shift + ↑: Lựa chọn phần bên trái của dòng hiện tại và phần bên phải của dòng phía trên so với vị trí con 

trỏ hiện thời. 

- Shift + ↓: Lựa chọn phần bên phải của dòng hiện tại và phần bên trái của dòng phía trên so với vị trí con 

trỏ hiện thời. 

- Ctrl + Shift + →: Chọn phần còn lại bên phải của chữ gần nhất so với vị trí con trỏ hiện thời. 

- Ctrl + Shift + ←: Chọn phần còn lại bên trái của chữ gần nhất so với vị trí con trỏ hiện thời. 

- Ctrl + Shift + ↓: Chọn phần còn lại bên phải của đoạn văn bản hiện thời tính từ vị trí con trỏ hiện thời. 

- Ctrl + Shift + ↑: Chọn phần còn lại bên trái của đoạn văn bản hiện thời tính từ vị trí con trỏ hiện thời. 

- Shift + End: Chọn phần còn lại bên phải của dòng diện tại, tính từ vị trí con trỏ hiện thời. 

- Shift + Home: Chọn phần còn lại bên trái của dòng diện tại, tính từ vị trí con trỏ hiện thời. 

- Ctrl + Shift + End: Lựa chọn nội dung từ vị trí con trỏ hiện thời đến cuối văn bản. 

- Ctrl + Shift + Home: Lựa chọn nội dung từ vị trí con trỏ hiện thời đến đầu văn bản. 

Sử dụng thanh công cụ Ribbon 

Để lựa chọn văn bản bằng nút lệnh trên thanh công cụ Ribbon bạn nhấp chọn Tab Home, tìm đến nhóm 

lệnh Editing. Nhấp chuột chọn Select. 

 

- Select All: Lựa chọn toàn bộ nội dung văn bản. 

- Select Objects: Chỉ cho lựa chọn các đối tượng (hình ảnh, đối tượng shape) có trên văn bản. 

- Select Text with Similar Formatting: Lựa chọn nội dung văn bản có định dạng giống như văn bản ở vị 

trí con trỏ hiện thời. 

3.2. Sao chép, cắt dán, xóa văn bản 
Sao chép văn bản 

Trong quá trình soạn thảo, chỉnh sửa văn bản bạn thường xuyên có nhu cầu sao chép một phần, hoặc toàn 

bộ nội dung từ văn bản này sang văn bản khác hoặc giữa các đoạn trong cùng một văn bản. Để thực hiện 

bạn có thể làm theo các bước sau đây: 

Bước 1: Lựa chọn (bôi đen) nội dung văn bản cần sao chép 

Bước 2: Tiếp theo thực hiện theo một trong các cách sau đây: 

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C 

- Nhấp phải chuột chọn Copy 
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- Trong Tab Home trên thanh công cụ Ribbon tìm tới nhóm Clipboard chọn nút Copy. 

 

Cắt văn bản 

Trong một số trường hợp bạn cần di chuyển một đoạn văn bản từ vị trí này tới vị trí khác, hay từ văn bản 

này sang văn bản khác bạn có thể sử dụng chức năng Cut văn bản của Microsoft Word 2013. Cách thực 

hiện như sau: 

Bước 1: Chọn nội dung văn bản cần cắt (Cut). 

Bước 2: Thực hiện theo một trong các cách sau đây: 

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X 

- Nhấp phải chuột chọn Cut 
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- Nhấp chọn Tab Home trên thanh công cụ Ribbon, tìm tới nhóm Clipboard chọn biểu tượng Cut. 

 

Dán văn bản 

Sao khi sao chép hay cắt nội dung văn bản ở hai phần trước nhu cầu tiếp theo của bạn chắc chắn là cần 

phải dón nó vào một vị trí nào đó. Để thực hiện bạn làm như sau: 

Bước 1: Nhấp trỏ chuột tới vị trí cần dán văn bản. 

Bước 2: Thực hiện theo một trong các cách sau đây: 

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V 

- Nhấp phải chuột trong mục Paste Options  
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+  Keep source formatting: Dán cả nội dung Text và dữ lại định dạng như nguyên gốc. 

+  Merge formatting: Dán nội dung Text và hòa chộn định dạng gốc với định dạng của vị trí cần dán. 

+  Keep Text Only: Chỉ dán mình nội dung Text, lấy định dạng theo định dạng của vị trí con trỏ hiện 

thời. 

- Nhấp chọn Tab Home trên thanh công cụ Ribbon chọn tới nhóm Clipboard. 

 

+  Chọn biểu tượng Paste: Copy theo mặc định 

+  Keep source formatting: Dán cả nội dung Text và dữ lại định dạng như nguyên gốc. 

+  Merge formatting: Dán nội dung Text và hòa chộn định dạng gốc với định dạng của vị trí cần dán. 

+  Keep Text Only: Chỉ dán mình nội dung Text, lấy định dạng theo định dạng của vị trí con trỏ hiện 

thời. 

- Nhấp chọn Tab Home trên thanh công cụ Ribbon chọn tới nhóm Clipboard. 

Xóa văn bản 

Bạn có thể thực hiện xóa chỉ một ký tự hoặc xoá một đoạn hay cả văn bản. Chương trình sẽ thực hiện 

lệnh xóa với những ký tự mà bạn đã chọn. 

- Xoá một ký tự: Đặt con trỏ Text trong văn bản, gõ phím Delete để xoá một ký tự ở bên phải con trỏ Text, 

gõ phím Backspace để xoá một ký tự ở bên trái con trỏ Text. 
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- Xoá một đoạn văn bản: Đánh dấu chọn đoạn văn bản mà bạn cần xóa, nhấn phím Delete hoặc phím 

Backspace để xóa đoạn văn bản đó. 

3.3. Làm việc với đoạn văn bản 
Paragraph là một đoạn văn bản được kết thúc bằng phím Enter. Thông thường trong một văn bản ngoài 

việc bạn phải trình bày Font chữ sao cho đẹp, rõ ràng, dễ hiểu thì việc trình bày Paragraph sẽ làm cho văn 

bản của bạn trở nên phong phú hơn, đẹp hơn và mang lại sức thuyết phục cao hơn với sự khoa học của 

văn bản. 

Sử dụng thanh công cụ Ribbon 

Trên thanh công cụ Ribbon chúng ta quan tâm đến nhóm lệnh Paragraph trong Tab Home. 

 

Để thực hiện căn chỉnh cho một đoạn văn bản trước hết bạn cần nhấp trỏ chuột tới đoạn văn bản đó và 

thực hiện theo những chỉ dẫn sau đây: 

- Căn chữ cho đoạn văn bản: Chúng ta sử dụng cách lệnh Alignment để căn chữ cho đoạn văn bản 

( ). 

+ : Căn chữ theo lề trái của văn bản. 

+ : Căn giữa chữ cho đoạn văn bản, thường sử dụng cho các tiêu đề. 

+ : Căn chữ theo lề phải của văn bản  

+ : Dàn đề chữ theo khổ giấy của văn bản, thường sử dụng cho các đoạn nội dung của văn bản, với 

chức năng này văn bản của bạn sẽ được dàn đều không bị thò thụt ở lề trái hay lề phải của văn bản. 

- Dãn dòng cho đoạn văn bản: Chúng ta sử dụng lệnh Line Spacing, bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng 

Line Spacing trên thanh công cụ, một danh sách đổ xuống xuất hiện. Chúng ta có thể chọn một trong các 

mẫu có sẵn hoặc chọn: 

+ Add space Before Paragraph: Để thêm khoảng trắng phía trên của đoạn văn bản. 

+ Remove Space After Paragraph: Để bớt khoảng trắng phía dưới của đoạn văn bản. 
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Ngoài ra bạn cũng có thể chọn Line Spacing Options… để tùy chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong 

đoạn văn bản. Tuy nhiên cách này sẽ được chúng tôi hướng dẫn kỹ lưỡng hơn ở các phần tiếp theo. 

- Căn lề cho cả đoạn văn bản: Chúng ta sử dụng lệnh Indent để căn lề cho cả đoạn văn bản ( ). 

+ : Đưa lề toàn bộ đoạn văn bản sang bên trái một bước Tab (Một lần nhấn phím Tab trên bàn phím). 

+ : Đưa lề toàn bộ đoạn văn bản sang phải một bước Tab. 

Sử dụng thanh thước Ruler 

Thanh thước ngang cũng có thể sử dụng để căn chỉnh lề cho đoạn văn bản bạn chú ý những hình vẽ dưới 

đây: 

+  First line indent: Nút trên bên trái thanh thước ngang dùng để căn lề cho dòng 

đầu của đoạn văn bản, để thực hiện bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng này và kéo trượt về bên phải. Khi đó 

dòng đầu của đoạn văn bản hiện thời sẽ được di chuyển theo. 

 

Trên hình ảnh các bạn có thể thấy dòng đầu của đoạn văn bản hiện thời đã di chuyển sang bên phải theo 

vị trí của biểu tượng First line indent. 

+  Left indent:  Nút phía dưới bên trái thanh thước ngang dùng để căn lề cho toàn 

bộ nội dung đoạn văn bản, để thực hiện bạn chỉ cần nhấp chuột chọn biểu tượng này và kéo về phía bên 

phải hoặc bên trái. Khi đó toàn bộ nội dung văn bản sẽ đi chuyển theo – trừ dòng đầu tiên của đoạn văn 

bản. 
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Hình ảnh trên cho thấy toàn bộ nội dung văn bản trừ dòng đầu tiên đã di chuyển theo vị trí biểu tượng 

Left indent. 

+  Right indent: Nút duy nhất bên phải thanh thước ngang dùng để căn lề phải cho 

nội dung văn bản bao gồm cả dòng đầu tiên. Để thực hiện bạn chỉ cần nhấp chuột chọn biểu tượng này và 

kéo di chuyển ngang theo thanh thước. Khi đó toàn bộ nội dung của đoạn văn bản hiện thời sẽ được căn 

trái theo vị trí của biểu tượng này. 

 

Sử dụng hộp thoại Paragraph 

Để chỉnh sửa Paragraph cho đoạn văn bản ngoài cách sử dụng các công cụ trên thanh Ribbon bạn còn có 

thể sử dụng hộp thoại Paragraph. Để bật hộp thoại này bạn nhấp chuột vào biểu tượng mũi tên phía dưới 

nhóm lệnh Paragraph trên thanh công cụ Ribbon. 

 

Hộp thoại Paragraph sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 
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Hộp thoại gồm hai Tab là Indent and spacing và Tab Line and page breaks. ở đây chúng ta quan tâm đến 

Tab Indent and spacing. 

- Alignment: Căn chữ cho đoạn văn bản, nhận 4 giá trị là Left (căn trái), Right (căn phải), Center (căn 

giữa) và Justified (dàn đều). 

 

- Outline: Dùng để chọn bậc cho đoạn văn bản phục vụ cho việc tạo mục lục tự động. 

 

Những đoạn văn bản có Outline từ Level 1 đến Level 9 sẽ có thể là nội dung của mục lục, các đoạn khác 

có Outline là Body Text sẽ chỉ là nội dung của văn bản. 

- Left: Giá trị trong ô này là vị trí về trái của văn bản 

- Right: Giá trị trong ô này là vị trí về phải của văn bản 

- Special: Thiết lập vị trí dòng đầu của đoạn văn bản, nhận 3 giá trị None (không thay đổi lề dòng đầu 

đoạn), Firstline (Lùi về bên phải so với nội dung văn bản), Hanging (Lùi về bên trái so với nội dung văn 

bản). 
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Sau khi chọn hai giá trị First line và Hanging bạn có thể thay đổi khoảng cách trong mục By. 

- Before: Khoảng cách giữa đoạn văn bản hiện thời với đoạn văn bản phí trên nó, thông thường chúng ta 

để giá trị là 6 pt. 

- After: Khoảng cách giữa đoạn văn bản hiện thời với đoạn văn bạn phía dưới nó, thông thường chúng ta 

để giá trị là 6 pt. 

- Line Spacing: Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản, thương chúng ta để giá trị Single. 

 

+ Single: Khoảng cách là cách giữa các dòng trong Paragraph là 1 dòng. 

+ 1.5 lines: Khoảng cách là cách giữa các dòng trong Paragraph là 1.5 dòng 

+ Double: Khoảng cách là cách giữa các dòng trong Paragraph là 2 dòng. 

+ At Least: Tạo khoảng cách lớn hơn một dòng bằng cách gõ nhập số đo một cách chính xác vào mục At 

(đơn vị là point). 

+ Exactly: Khoảng cách chính xác theo số đã gõ nhập vào mục At (đơn vị là point). 

+ Multiple: Khoảng cách tính theo số dòng đax gõ nhập trong mục At (đơn vị là Lines). 

Lưu ý: Nếu trong mục Line Spacing mà bạn chọn là Exactly và gõ nhập số quá nhỏ trong mục At bạn sẽ 

thấy các dòng trong Paragraph là rất nhỏ. Do đó nó sẽ làm các dòng chữ trong Paragraph chạm hoặc đè 

chồng lên nhau và điều này sẽ khiến bạn không thể đọc được các dòng chữ trong Paragraph đó. Vậy nên 

bạn không nên nhập số nhỏ hơn 1. 

Sử dụng Menu nhanh 

Một tiện ích được cải tiến đáng kể trong các phiên bản từ Office 2007 là sử dụng menu nhanh ngay trên 

nội dung văn bản. Trước hết bạn bôi đen đoạn văn bản cần căn chỉnh Paragraph, một menu mờ mờ xuất 

hiện phía trên con trỏ chuột, bạn hãy mạnh dạn di chuyển con trỏ chuột tới vùng đó. Một thanh công cụ 

sẽ sáng lên cho bạn thao tác, đây chính là menu nhanh trong Microsoft Office 2013. 

 

Đối với căn chỉnh Paragraph chúng ta quan tâm đến các công cụ Alignment ( ) và Indent ( ), 

để thao tác bạn chỉ cần nhấp chuột vào các biểu tượng này. Ý nghĩa của chúng tương tự như giải thích ở 

các phần trước. 

3.4. Trình bày ký hiệu đầu đoạn 
Để văn bản được trình bày rõ ràng các đề mục và phong phú sinh động, bạn có thể trình bày văn bản theo 

kiểu liệt kê. Nghĩa là trong văn bản sẽ có các gạch đầu dòng, hay các mục 1,2,3..., hay theo bảng chữ cái 

a, b, c... Với Microsoft Ofice 2013 nó có thể nhận các kiểu liệt kê như vậy nhờ vào khả năng nhận biết 
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các ký hiệu đứng đầu mỗi Paragraph. Bạn có thể lựa chọn kiểu liệt kê bằng số thứ tự hay bằng các ký 

hiệu đặc biệt. Chương trình sẽ cung cấp cho bạn các ký hiệu đặc biệt. 

Sử dụng các công cụ trên thanh Ribbon 

Chúng ta quan tâm đến các công cụ trong nhóm Paragraph bao gồm Bullets, Numbering, Multilevel list. 

 

- Bullets: Chọn các biểu tượng làm ký hiệu đầu đoạn văn bản, để thực hiện bạn làm như sau: 

Bước 1: Chọn những đoạn văn bản cần thiết kế các ký hiệu đầu đoạn. 

Bước 2: Nhấp chuột vào nút Bullets trên thanh Ribbon, lưu ý nếu bạn nhấp chuột vào phần chính của nút 

lệnh thì một biểu tượng mặc định (sử dụng gần đây nhất) sẽ được chọn làm ký hiệu cho đầu các đoạn văn 

bản. Trong trường hợp muốn thay đổi bạn nhấp chuột vào phần mũi tên bên phải của biểu tượng. Một 

danh sách sẽ đổ xuống như hình dưới đây: 

 

Recently Used Bullets: Biểu tượng sử dụng lần gần nhất và được chọn là biểu tượng mặc định. 

Bullet Library: Danh sách các biểu tượng sẵn có 

Document Bullets: Biểu tượng đang sử dụng trong đoạn văn bản hiện tại. 

Change list level: Thay đổi outsite level cho những đoạn văn bản hiện thời và cùng với nó là thay đổi các 

biểu tượng đầu đoạn. 
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Define new bullet…: Định nghĩa một Bullet mới, để thực hiện bạn nhấp chọn mục Define New Bullet… 

trong hộp thoại đổ xuống, hộp thoại Define New Bullet xuất hiện như hình dưới đây: 

 

+ Nhấp chọn nút Symbol… nếu muốn thay đổi các biểu tượng. 
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Sau khi chọn xong biểu tượng mới nhấp Ok để hoàn tất. 

+ Nhấp chọn nút Picture nếu muốn sử dụng các hình ảnh làm ký hiệu đầu dòng cho đoạn văn bản. 

 

Chúng ta có thể chọn ảnh từ thư mục chứa file ảnh trong máy tinh bằng cách chọn From a file, hoặc có 

thể chọn ảnh mẫu tìm kiếm từ thư viện ảnh của Office bằng cách chọn Office.com Clip Art, hay có thể 

tìm trên mạng internet bằng cách chọn Bing Image Search. 

- Font: Ngoài việc thay đổi các hình ảnh đại diện bạn còn có thể thay đổi cả Font chữ và khoảng cách 

giữa ký hiệu đầu đoạn và nội dung đoạn văn bản, bằng cách nhấp chọn nút Font. 

 

Sau khi khi thay đổi phù hợp bạn nhấp Ok để hoàn tất. Tiếp tục nhấp ok ở cửa sổ Define New Bullet. 
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Như vậy là chúng ta đã có một Bullet mới trong danh sách 

- Numbering: Khác với Bullet sử dụng các hình ảnh, biểu tượng làm ký hiệu đầu đoạn văn bản, 

Numbering sử dụng các ký tự liên tiếp như 1,2,3,… hay I,II,III,… hay a, b, c,… Để sử dụng công cụ này 

bạn thực hiện như sau: 

Bước 1: Lựa chọn những đoạn văn bản cần tạo ký hiệu đầu đoạn 

Bước 2: Nhấp chuột vào nút Numbering trên thanh Ribbon, lưu ý nếu bạn nhấp chuột vào phần chính của 

nút lệnh thì một biểu tượng mặc định (sử dụng gần đây nhất) sẽ được chọn làm ký hiệu cho đầu các đoạn 

văn bản.  

 

+ Trong trường hợp muốn thay đổi bạn nhấp chuột vào phần mũi tên bên phải của biểu tượng. Một danh 

sách sẽ đổ xuống như hình dưới đây: 
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+ Trong mục Numbering Library bạn có thể chọn một kiểu bất kỳ để sử dụng làm ký hiệu đầu đoạn văn 

bản, nếu muốn hủy bỏ bạn chọn mục None. 

+ Nếu chưa hài lòng với những mẫu sẵn có bạn cũng có thể tự thiết kế các mẫu riêng cho mình bằng cách 

nhấp chọn mục Define New Number Format… 
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Trong mục Number style bạn chọn một kiểu nhất định hoặc tự định nghĩa một kiểu ở mục Number 

Format. Chương trình sẽ hiển thị kết quả ở mục Preview để bạn có thể xem trước. 

Giả sử chúng ta muốn đánh đầu mục dạng 1.1, 1.2, 1.3,… bạn sẽ phải sửa lại giá trị trong phần Number 

Format như sau: 

 

Cuối cùng nhấp Ok để hoàn tất. Như vậy một kiểu mới sẽ xuất hiện trong danh sách như hình dưới đây. 
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Lưu ý: Bạn cũng có thể thiết lập giá trị bắt đầu cho danh sách liệt kê bằng cách nhấp chọn mục Set 

Numbering Value… Một hộp thoại sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Bạn thay đổi giá trị bắt đầu cho danh sách trong mục Set value to, như hình trên danh sách sẽ bắt đầu từ 

1.3. 

- Muntilevel List: Xét trong một quyển sách chúng ta thấy bố cục có thể có như sau: 

Chương 1: 

Bài 1: 

a. 

b. 

c. 

… 
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Bài 2: 

… 

Chương 2: 

Bài 1:  

a. 

b. 

c. 

… 

Bài 2: 

… 

… 

Với bố cục như vậy thì các Chương trong Word quy định là cùng một Level và là Level cao nhất, tiếp 

theo là Bài rồi đến các Mục nhỏ. Để thuận tiện cho người soạn thảo không phải nhớ xem mình đã viết 

đến bài hay mục nhỏ nào Microsoft Word 2013 cung cấp công cụ Muntilevel List, giúp bạn tự động đánh 

các đề mục này. Để thực hiện bạn làm như sau: 

Giả sử chúng ta cần trình bày một nội dung văn bản như sau: 

 

Bước 1: Soạn văn bản thô như hình dưới đây: 
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Bước 2: Bôi đen tiêu đề I và II như hình dưới đây: 

 

Để thực hiện bạn di chuyển con trỏ chuột sang bên trái của dòng chữ “Sách tin học” cho tới khi con trỏ 

chuột đổi thành hình mũi tên rồi nhấp chọn, toàn bộ nội dung của dòng này sẽ được bôi đen với dòng tiếp 

theo bạn giữa phím Ctrl là làm tương tự. 

Bước 3: Nhấp chuột vào hình mũi tên trỏ xuống trong biểu tượng Multilevel List trên thanh công cụ 

Ribbon, danh sách xuất hiện bạn nhấp chọn mục phóng to trong hình ảnh dưới đây: 
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Và dưới đây là kết quả 

 

Bước 4: Tương tự như phần I, II bạn chọn các mục chi tiết bến trong như hình dưới đây: 
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Làm tương tự như bước 3 kết quả sẽ được như hình dưới đây: 

 

Kết quả có vẻ không như mong đợi nhưng bạn đừng lo lắng vì đây là các mục thuộc bậc 2 vì vậy bạn cần 

phải chọn lại bậc cho chúng, bằng cách nhấp chọn lại biểu tượng Multilevel List. Trong danh sách đổ 

xuống bạn di chuyển tới mục Change list level rồi chọn mục A. heading 2 ở menu nhanh bên phải. 

 

Kết quả sẽ được như hình dưới đây: 
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Bước 5: Bạn căn lề cho phần nội dung như đã hướng dẫn ở phần trước chúng ta sẽ được một trang văn 

bản trình bày hoàn chỉnh và tốn ít công sức. 

 

3.5. Tùy biến Font chữ 
Trong các phần trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách lựa chọn Font chữ cho toàn văn bản. Tuy 

nhiên với chỉ bấy nhiêu thì chúng ta chưa thể trình bày được những văn bản phức tạp, sử dụng nhiều loại 

Font chữ cũng như kích thước chữ khác nhau. Trong phần này chũng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rất nhiều 

chức năng khác có trong Microsoft Word 2013 để tuy biến Font chữ trong văn bản. 

Trước hết bạn chọn đoạn văn bản cần tùy biến Font chữ và sử dụng một trong các công cụ sau đây: 

Sử dụng thanh công cụ Ribbon 

 

Để hiệu chỉnh Font bằng công cụ trên thanh Ribbon chúng ta quan tâm đến nhóm lệnh Font. 

-  Font: Thay đổi Font chữ cho đoạn văn bản được chọn. 
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-  Font Size: Thay đổi cỡ chữ cho đoạn văn bản được chọn 

-  Grow Font: Tăng cỡ chữ lên 1 đơn vị 

-  Shrink Font: Giảm cỡ chữ đi một đơn vị 

-  Change Case: Thay đổi thành kiểu chữ hoa hay chữ thường 

 

Giả sử chúng ta có đoạn văn bản thô như sau: 

 

+ Sentence case: Giữ nguyên như văn bản thô đã soạn thảo 

+ Lowercase: Chuyển toàn bộ thành chữ thường 

 

+ Upper case: Chuyển toàn bộ nội dung thành chữ viết hoa 

 

+ Capitalize Each Word: Viết hoa các chữ cái đầu của từ và viết thường các chữ còn lại. 
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+ Toggle Case: Viết thường các chữ cái đầu của từ và viết hoa các chữ còn lại. 

 

-  Clear Forrmatting: Xóa toàn bộ định dạng Font chữ cho đoạn văn bản được chọn 

-  Bold: Chữ đậm 

-  Italic: Chữ nghiêng 

-  Underline: Chữ gạch chân, để thay đổi kiểu gach chân bạn nhấp chọn mũi tên trỏ xuống bên cạch 

biểu tượng này rồi chọn kiểu gạch chân mà mình cần thiết lập. 

 

Nếu như chưa vừa ý với danh sách kiểu gạch chân hiện tại bạn có thể nhấp chọn mục Mỏe Underlines 

(chi tiết hộp thoại này sẽ được hướng dẫn trong các phần sau). Ngoài ra nếu không vừa ý với mầu đen 

bạn cũng có thể chọn các mầu khác bằng cách di chuyển chuột tới mục Underline color và chọn mầu 

tương ứng ở hộp mầu bên phải. 

427



 

-  StrikeThrought: Chữ gạch ngang 

-  SubScript: Đánh chỉ số dưới cho chữ (ví dụ X2) 

-  SuperScript: Đánh chỉ số trên cho chữ (Ví dụ X2) 

-  Text Effect: Chữ ứng dụng, để thiết lập chữ ứng dụng bạn nhấp chọn biểu tượng này trong nhóm 

lệnh Font. 

 

Danh sách đổ xuống bạn chọn tới kiểu chữ ứng dụng cần thiết lập. Ngoài ra nếu chưa vừa ý bạn có thể 

thay đổi các tham số như bóng đổ, đường viền,… ở các mục bến dưới. 

-  Text Highlight Color: Thay đổi mầu nền cho chữ, nếu nhấp chọn biểu tượng này chương trình sẽ 

tự động lấy mầu đang hiển thị làm mầu nền cho chữ trong đoạn văn bản đã chọn. Để thay đổi mầu bạn 

nhấp chọn mũi tên bên phải biểu tượng này, hộp màu xuất hiện bạn có thể lựa chọn các mầu khác có 

trong bản màu. 
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Trong trường hợp muốn xóa mầu nền bạn chọn No Color. 

-  Font Color: Mầu chữ, tương tự như mầu nền bạn nhấp chọn biểu tượng này để thiết lập mầu hiện 

tại cho chữ trong đoạn văn bản đã chọn, ngoài ra có thể chọn các mầu khác bằng cách nhấp chuột vào 

biểu tượng mũi tên trỏ xuống bên phải biểu tượng này. 

 

Sử dụng hộp thoại Font 

Để tùy biến Font chữ bằng cách sử dụng hộp thoại Font bạn nhấp chọn biểu tượng Font phía dưới nhóm 

lệnh Font. 

 

Hộp thoại Font xuất hiện như hình dưới đây: 
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Trong hộp thoại này chúng ta quan tâm đến Tab Font 

- Font: Danh sách Font chữ hệ thống, bạn có thể chọn một loại Font chữ bất kỳ trong danh sách này. 

- Font style: Kiểu chữ, trong danh sách có 4 giá trị: 

+ Regular: Bình thường 

+ Italic: Chữ nghiêng 

+ Bold: Chữ đậm 

+ Bold Italic: Chữ đậm nghiêng. 

Sử dụng Menu nhanh 

Như đã nói ở các phần trước từ phiên bản 2007 Microsoft Word đã bổ xung một tính năng khá tiện lợi là 

trang bị thêm menu nhanh ngay trên màn hình soạn thảo. Bạn cũng có thể sử dụng menu này để hiệu 

chỉnh Font chữ cho văn bản. Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Chọn đoạn văn bản cần hiệu chỉnh Font chữ  

Bước 2: Di chuyển lên menu nhanh phía trên 

 

-  Font: Thay đổi Font chữ cho đoạn văn bản được chọn. 

-  Font Size: Thay đổi cỡ chữ cho đoạn văn bản được chọn 

-  Grow Font: Tăng cỡ chữ lên 1 đơn vị 
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-  Shrink Font: Giảm cỡ chữ đi một đơn vị 

-  Bold: Chữ đậm 

-  Italic: Chữ nghiêng 

-  Underline: Chữ gạch chân 

-  Alignment: Căn lề văn bản, để thay đổi các dạng Alignment bạn nhấp chọn liên tục biểu tượng này. 

-  Text Highlight Color: Thay đổi mầu nền cho chữ, nếu nhấp chọn biểu tượng này chương trình sẽ 

tự động lấy mầu đang hiển thị làm mầu nền cho chữ trong đoạn văn bản đã chọn. Để thay đổi mầu bạn 

nhấp chọn mũi tên bên phải biểu tượng này, hộp màu xuất hiện bạn có thể lựa chọn các mầu khác có 

trong bản màu. 

 

Trong trường hợp muốn xóa mầu nền bạn chọn No Color. 

-  Font Color: Mầu chữ, tương tự như mầu nền bạn nhấp chọn biểu tượng này để thiết lập mầu hiện 

tại cho chữ trong đoạn văn bản đã chọn, ngoài ra có thể chọn các mầu khác bằng cách nhấp chuột vào 

biểu tượng mũi tên trỏ xuống bên phải biểu tượng này. 

 

3.6. Chia cột cho văn bản 
Một ví dụ mà các bạn thường thấy về chia cột cho văn bản là các trang báo viết. Do đặc thù các trang báo 

rất rộng, để người đọc có thể tập trung người thiết kế đã chia nội dung bài báo thành nhiều cột khác nhau. 

Với Microsoft Word 2013 để chia cột cho nội dung văn bản bạn có thể thực hiện như sau: 

Bước 1: Chọn phần văn bản cần chia cột 

Bước 2: Trên thanh công cụ Ribbon chọn Tab Page Layout, trong Tab này tìm đến nhóm lệnh Page 

Setup. Tiếp tục nhấp chọn biểu tượng Columns. 
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Bước 3: Trong hộp thoại đổ xuống bạn có thể chọn một kiểu chia cột bất kỳ trong danh sách. Nếu như 

chưa vừa ý với những mẫu đó hãy nhấp chọn mục More Columns… 

 

Hộp thoại Column xuất hiện: 

- Preset: Kiểu chia cột  

- Number of columns: Số cột cần chia cho nội dung văn bản 

- Line Between: Gạch ngăn cách giữa hai cột 

- With and spacing: Thay đổi độ rộng và khoảng cách giữa các cột. Trong trường hợp muốn thiết lập độ 

rộng tất cả các cột bằng nhau bạn tích chọn mục Equal column width. 

Cuối cùng nhấp Ok để hoàn tất. 

 

Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi độ rộng, hay căn lề cho từng cột bằng cách sử dụng thanh thước ngang, 

cách thực hiện tương tự như đã hướng dẫn ở các phần trước. 

Bài 4 – Làm việc với bảng biểu 
Trong thực tế có rất nhiều văn bản cần trang trí bảng biểu ví dụ như danh sách lớp, danh sách học sinh 

tiên tiến, danh sách đóng tiền quỹ lớp,… Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn trình bày bảng 

biểu cho những văn bản như vậy. 

4.1. Chèn bảng vào văn bản 
Để thực hiện chèn bảng biểu vào văn bản bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí cần chèn bảng biểu 

Bước 2: Từ thanh công cụ Ribbon nhấp chọn Tab Insert và tìm tới nhóm Tables. Nhấp chọn biểu tượng 

Table trong nhóm này. 
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- Tạo bảng bằng cách lựa chọn cấu trúc có sẵn: Trong mục Insert Table bạn di chuyển chuột để chọn cấu 

trúc bảng màn mình cần tạo, với số hàng, cột là số các ô vuông nhỏ được chọn trong danh sách. Như hình 

dưới đây chúng ta sẽ chèn một bảng gồm có 2 hàng 3 cột vào nội dung văn bản. 

 

- Tạo bảng bằng hộp thoại Insert Table: Bạn còn có thể thay đổi cấu trúc bảng biểu bằng cách nhấp chọn 

mục Insert Table… Hộp thoại Insert Table xuất hiện như hình dưới đây: 
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+ Number of columns: Số cột của bảng 

+ Number of rows: Số hàng trong bảng 

+ Fixed column with: Tạo bảng mà độ rộng các cột cố định theo một giá  trị. 

+ AutoFit to contents: Tạo bảng mà độ rộng các cột phụ thuộc vào nội dung các cột đó. 

+ AutoFit to window: Tạo bảng mà độ rộng các cột dàn đều theo độ rộng của khổ giấy. 

+ Remember dimensions…: Lưu lại định nghĩa cấu trúc bảng cho lần tạo tiếp theo. 

Cuối cùng bạn nhấp chọn nút Ok để hoàn tất. 

- Tạo bảng bằng Quick Tables: Bạn nhấp chọn biểu tượng Quick Tables trên menu nhanh. Một danh sách 

các bảng mẫu sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Bạn nhấp chọn một mẫu bất kỳ để thêm vào nội dung văn bản. 
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4.2. Hiệu chỉnh bảng biểu 
Lựa chọn (bôi đen) hàng, cột, ô (Cell) 

- Lựa chọn một Cell: Để lựa chọn một Cell bạn có thể thực hiện theo một trong các cách sau đây: 

Cách 1: Nhấp chuột chọn tới ô cần lựa chọn trên Table.  

Cách 2: Sử dụng công cụ trên thanh Ribbon bằng cách nhấp chọn Tab Layout tìm tới nhóm Table chọn 

biểu tượng Select sau đó chọn Select Cell. 

 

- Lựa chọn một nhóm các Cell: Để lựa chọn một nhóm ô trong bảng biểu bạn nhấp chuột tại vị trí đầu 

tiên giữ rồi di chuyển đến đích.  

- Lựa chọn một hàng: Để lựa chọn một hàng trong Table bạn có thể làm theo một trong các cách sau đây: 

Cách 1: Di chuyển con trỏ chuột tới vị trí đầu tiên của hàng cần lựa chọn, khi con trỏ chuột đổi thành 

hình mũi tên mầu trắng bạn nhấp chuột trái.  

Cách 2: Sử dụng công cụ trên thanh Ribbon bằng cách nhấp chọn Tab Layout tìm tới nhóm Table chọn 

biểu tượng Select sau đó chọn Select Row. 

 

 

- Lựa chọn cột: Để lựa chọn cột trên Table bạn có thể thực hiện theo một trong các cách sau đây: 

Cách 1: Di chuyển chuột tới đỉnh của cột cần lựa chọn, khi con trỏ chuột đổi thành mũi tên trỏ xuống 

mầu đen, bạn nhấp chuột trái.  

Cách 2: Sử dụng công cụ trên thanh Ribbon bằng cách nhấp chọn Tab Layout tìm tới nhóm Table chọn 

biểu tượng Select sau đó chọn Select Column. 
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- Chọn toàn bộ Table: Bạn có thể lựa chọn toàn bộ bảng bằng một trong các cách sau đây: 

Cách 1: Nhấp trái chuột vào biểu tượng phía phải trên của Table. 

 

Cách 2: Chọn Tab Layout trên thanh công cụ Ribbon tìm tới nhóm Table chọn biểu tượng Select sau đó 

nhấp chọn Select Table. 

 

Thao tác với cột 

- Thêm cột 

Để thêm cột vào bảng bạn làm theo các bước sau: 

Bước 1: Nhấp chuột tới vị trị cần thêm cột trên bảng. 

Bước 2: Thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 

+ Từ thanh Ribbon chọn Tab Layout, tìm tới nhóm lệnh Rows & Columns. 

 

Chọn Insert Left để thêm cột bên trái vị trí con trỏ hiện thời, chọn Insert Right để thêm cột bên phải vị trí 

con trỏ hiện thời. 

+ Nhấp phải chuột di chuyển tới mục Insert chọn Insert Left để thêm cột bên trái vị trí con trỏ hiện thời, 

nhấp Insert Right để thêm cột bên phải vị trí con trỏ hiện thời. 
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- Xóa cột  

Để xóa cột khỏi bảng bạn làm theo các bước sau: 

Bước 1: Nhấp chuột chọn tới cột cần xóa trong bảng 

Bước 2: Thực hiện theo một trong các cách sau đây: 

+ Nhấp chọn Tab Layout, tìm tới nhóm lệnh Rows & Columns, tiếp theo nhấp chọn nút Delete, chọn 

Delete cloumns. 

 

+ Nhấp phải chuột chọn Delete Cells… 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Delete Cells xuất hiện tích chọn mục Delete entire column rồi nhấp Ok. 

 

 

 

 

 

437



 

 

 

Thao tác với hàng 

- Thêm hàng 

Để thêm hàng vào bảng bạn làm theo các bước sau: 

Bước 1: Nhấp chuột tới vị trị cần thêm hàng trên bảng. 

Bước 2: Thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 

+ Từ thanh Ribbon chọn Tab Layout, tìm tới nhóm lệnh Rows & Columns. 

 

Chọn Insert Above để thêm phía trên vị trí con trỏ hiện thời, chọn Insert Below để thêm hàng phía dưới 

vị trí con trỏ hiện thời. 

+ Nhấp phải chuột di chuyển tới mục Insert chọn Insert Above để thêm hàng phía trên vị trí con trỏ hiện 

thời, nhấp Insert Below để thêm hàng phía dưới vị trí con trỏ hiện thời. 

 

- Xóa hàng 

Để xóa hàng khỏi bảng bạn làm theo các bước sau: 

Bước 1: Nhấp chuột chọn tới hàng cần xóa trong bảng 

Bước 2: Thực hiện theo một trong các cách sau đây: 

+ Nhấp chọn Tab Layout, tìm tới nhóm lệnh Rows & Columns, tiếp theo nhấp chọn nút Delete, chọn 

Delete Rows. 

 

+ Nhấp phải chuột chọn Delete Cells… 
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Hộp thoại Delete Cells xuất hiện tích chọn mục Delete entire row rồi nhấp Ok. 

 

Thao tác với ô (Cell) 

- Thêm Cell: Để thêm một Cell mới vào bảng bạn chọn tới vị trí cần thêm rồi chọn như hình 

 

Hộp thoại Insert Cells xuất hiện chọn Shift cells right để thêm một Cell bên trái vị trí con trỏ hiện tại, 

chọn Shift cells down để thêm Cell phía dưới vị trí con trỏ hiện thời. 
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- Xóa Cell: Để xóa một Cell bạn chọn tới Cell cần xóa rồi thực hiện theo một trong các cách sau đây: 

+ Nhấp phải chuột chọn Delete Cells… 

 

Hộp thoại Delete Cells xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Chọn Shift cells left để xóa Cell bên trái vị trí con trỏ hiện thời, chọn Shift cells up để xóa Cell phía trên 

vị trí con trỏ hiện thời, cuối cùng nhấp Ok để thực hiện. 

+ Từ thanh công cụ Ribbon nhấp chọn Tab Layout tìm tới nhóm Rows & Columns, nhấp chọn biểu tượng 

Delete\Delete Cells… 
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Hộp thoại Delete Cells xuất hiện bạn làm tương tự như cách trên đã trình bày. 

- Gộp Cell: Trong thực tế rất nhiều trường hợp bạn phải gộp các Cell lại khi trình bày văn bản, cách thực 

hiện như sau: 

+ Chọn nhóm Cell cần gộp 

+ Nhấp phải chuột chọn Merge Cells. 

 

Hoặc nhấp chọn Tab Layout trên thanh Ribbon tìm tới nhóm Merger chọn nút Merger Cells. 

 

- Tách Cell: Ngoài việc nhập các Cell lại với nhau bạn cũng có thể tách chùng ra thành nhiều Cell khác 

nhau. Cách thực hiện như sau: 

+ Chọn nhóm Cell cần tách 

+ Chọn Tab Layout trên thanh công cụ Ribbon, tìm tới nhóm lệnh Merge nhấp chọn Split Cells. 
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Hoặc nhấp phải chuột chọn Split Cell 

 

Bằng một trong hai cách trên hộp thoại Split Cells xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Bạn có thể tách nhóm Cell hiện tại thành nhiều hàng nhiều cột bằng cách điền giá trị cho hai mục 

Number of columns (số cột cần tách) và Number of rows (số hàng cần tách). Trong trường hợp bạn chọn 

một nhóm cột chương trình sẽ cho phép nhập chúng lại trước khi tách nhỏ bằng cách tích chọn mục 

Merge cells before split. Cuối cùng nhấp Ok để hoàn tất. 

Lưu ý: Ngoài tách các Cell trên Table bạn còn có thể tách một bảng thành một bảng khác cách thực hiện 

như sau: 

- Chọn tới vị trí cần ngắt thành bảng mới 

- Trong Tab Layout trên thanh Ribbon tìm tới nhóm Merge nhấp chọn Split Table. 
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4.3. Nhập nội dung và trình bày bảng biểu 
Nhập và trình bày nội dung 
- Nhập dữ liệu: Muốn nhập dữ liệu cho Cell nào bạn di chuyển con trỏ tới Cell đó và nhập nội dung cho 

Cell, sử dụng các mũi tên để di chuyển con trỏ chuột giữa các Cell. Sau khi nhập nội dung cho Table bạn 

có thể tùy biến Font chữ cho nội dung tương tự như thao tác với nội dung văn bản. 

- Căn chỉnh độ rộng, chiều cao của Cell: Để căn chỉnh độ rộng, chiều cao cho các Cell trong bảng bạn có 

thể thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Cell hoặc nhóm Cell cần căn chỉnh độ rộng, chiều cao. 

Bước 2: Nhấp chuột tab Layout trên thanh công cụ Ribbon chọn tới nhóm Cell size. 

 

Để thay đổi độ rộng hay chiều cao cho Cell bạn nhập thẳng giá trị vào hai ô nhập Table Column With và 

Table Row height.  

+  Table Row Height: Thay đổi chiều cao 

+  Table Column With: Thay đổi độ rộng 

Ngoài cách nhập trực tiếp giá trị bạn có nhấp chọn các mũi tên để tăng giảm giá trị trong ô nhập. 

Với cách trên bạn có thể cố định độ rộng của cột theo một giá trị nhất định, tuy nhiên trong một số trường 

hợp bạn lại muốn chúng thay đổi linh hoạt theo nội dung mình nhập hoặc thay đổi theo định chiều rộng 

của trang văn bản. Để thực hiện được điều này bạn nhấp chọn biểu tượng AutoFit một danh sách đổ 

xuống xuất hiện như hình dưới đây: 

 

+ AutoFit Content: Thay đổi độ rộng của Cell theo nội dung 

+ Auto Fit Window: Thay đổi độ rộng của Cell theo độ rộng của văn bản. 

+ Fixed Column With: Cố định theo giá trị độ rộng hiện tại. 

- Căn chỉnh vị trí nội dung trong Cell: Nội dung trong các Cell là không giống nhau, với nội dung là Text 

chúng ta căn trái, nhưng với dữ liệu kiểu sổ chúng ta căn phải,… Để thực hiện căn lề cho nội dung Cell 

bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Cell hoặc nhóm Cell cần căn lề nội dung 
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Bước 2: Trong Tab Layout bạn tìm tới nhóm lệnh Alignment. 

 

+  Align Top Left: Căn nội dung theo lề trên bên trái của Cell. 

 

Chúng ta quan sát dòng tiêu đề cột  

+  Align Top Center: Căn nội dung theo lề trên và căn giữa Cell. 

 

+  Align Top Right: Căn nội dung theo lề trên bên phải của Cell. 

 

+  Align Center Left: Căn nội vào giữa bên trái của Cell 

 

+  Align Center: Căn nội dung chính giữa Cell 
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+  Align Center Right: Căn nội dung vào giữa bên phải của Cell. 

 

+  Align Bottom Left: Căn nội dung dưới đáy bên trái của Cell. 

 

+  Align Bottom Center: Căn nội dung vào giữa dưới đáy của Cell. 

 

+  Align Bottom Right: Căn nội dung dưới đáy bên phải của Cell. 

 

+  Text Direction: Đổi chiều chữ trong Cell, giả sử nội dung quá dài các Cell không chứa hết bạn 

có thể quay đứng chữ để tiết kiệm diện tích. Cách này thường sử dụng cho tiêu đề cột. 

Ví dụ chúng ta có một danh sách điểm thi như hình dưới đây 
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Trong ví dụ trên bạn thấy các cột toán, văn, ngoại ngữ có nội dung rất ít nhưng vì tiêu đề quá dài nên 

không thể thu hẹp các cột này lại. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng công cụ Text Derection để 

quay chữ cho tiêu đề cột theo chiều dọc như hình dưới đây: 

 

+  Cell Margins: Căn lề cho nội dung trong Cell, để thực hiện bạn có thể làm theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn Cell hoặc nhóm Cell cần đặt lề cho nội dung. 

Bước 2: Nhấp chọn biểu tượng Cell Margins, hộp thoại Table Option xuất hiện như hình dưới đây: 

 

+ Default cell margins: Đặt lề cho Cell bằng cách nhấp giá trị cho các mục Top, Bottom, Left, Right. 

+ Default cell spaceing: Tích chọn mục này để thiết lập khoảng cách giữa các Cell. 

+ Options: Tích chọn mục này để tự động điều chỉnh cỡ Cell theo nội dung. 

Trình bày bảng biểu 

446



Để chình bày bảng biểu đẹp, hợp với nội dung và chuyên nghiệp bạn có thể sử dụng những công cụ mà 

chúng tôi sẽ giới thiệu sau đây: 

Để tiện theo dõi chúng tôi xin đưa ra một ví dụ với bảng dữ liệu thô như hình dưới đây: 

 

Trong phần này chúng ta sẽ quan tâm tới các công cụ trong Tab Design trên thanh Ribbon. 

- Nhóm Table Styles: Dùng để thiết lập Style cho bảng biểu. 

 

Bạn có thể chọn một kiểu Style trong danh sách cho bảng biểu của mình. Nhấp chọn mũi tên dưới cùng 

để mở rộng danh sách. 

 

Nếu không muốn áp dụng Style cho bảng bạn nhấp chọn biểu tượng trong mục Plain Tables. 

Giả sử chúng ta chọn một kiểu Style trong bảng Built-in cho ví dụ: 
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Bây giờ hãy kết hợp với nhóm lệnh Table Style Options để thiết lập một số thuộc tính cho bảng biểu như 

ẩn hiện dòng tiêu đề, dòng tổng cộng, hay có sử dụng Style không,… 

 

+ Header Row: Tích chọn để áp dụng kiểu Style tiêu đề cho dòng tiêu đề. Với ví dụ trên nếu không tích 

chọn mục này kết quả sẽ như hình dưới đây: 

 

+ First Column: Tích chọn mục này để áp dụng Style cho cột tiêu đề, trong ví dụ này của chúng ta không 

sử dụng Style có cột tiêu đề. 

+ Total Row: Tích chọn mục này để áp dụng Style cho cột tổng cộng, kết quả ví dụ trên sẽ như hình dưới 

đây: 

 

+ Last Column: Tích chọn mục này để áp dụng Style cho cột cuối cùng, trong dụ chúng ta không sử dụng 

Style cho cột cuối cùng. 

+ Banded Rows: Tích chọn mục này để áp dụng Style cho các hàng trong bảng. 

+ Banded Columns: Tích chọn mục này để áp dụng Style cho các cột trong bảng. 

Nếu không hài lòng với mẫu sẵn có bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc thêm mới những mẫu Style của riêng 

mình. 

+ Chỉnh sửa một Style sẵn có: Từ danh sách Style nhấp chọn Modify Table Style… 

 

Hộp thoại Modify Style xuất hiện như hình dưới đây 
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Trong hộp thoại này bạn có thể thay đổi mầu sắc Font chữ cho các hàng và các cột. Sau khi chỉnh sửa 

xong nhấp Ok để lưu lại. 

+ Thêm mới một Style: Để thêm một Style nhấp chọn New Table Styles… Hộp thoại Create New Style 

from Formating xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Bạn có thể thay đổi mầu sắc, font chữ cho Style mới, sau khi thiết kế xong nhấp Ok. Khi đó trên danh 

sách sẽ xuất hiện một Style mới nằm trong mục Custom. 
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Bạn có thể sử dụng Style này như các Style khác có trong hệ thống. 

Lưu ý: Trường hợp muốn xóa nhanh các định dạng bạn nhấp chọn biểu tượng Clear. 

- Thay đổi mầu nền cho bảng biểu: Ngoài cách chọn những Style xây dựng sẵn với những quy luật nhất 

định bạn cũng có thể tự mình thiết lập những thuộc tính như màu nền, đường viên cho bảng mà không 

cần tuân theo bất cứ quy luật nào. Cách thay đổi mầu nền cho một hoặc một nhóm Cell như sau: 

Bước 1: Nhấp chọn nhóm Cell cần thay đổi mầu nền 

Bước 2: Nhấp chọn Shading trong nhóm Table Style của Tab Design. 

 

Hoặc bạn có thể nhấp chọn lệnh Border cũng trong nhóm lệnh này chọn mục Border and Shading… 
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Cửa sổ Border and Shading xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Trong mục Fill bạn chọn mầu nền cho Cell hoặc nhóm Cell hiện thời. 

+ Thiết lập Border cho bảng: Bạn có thể thay đổi mầu sắc, nét vẽ cho các đường Border của bảng, cách 

thực hiện như sau: 

Bước 1: Nhấp chọn Cell hoặc nhóm Cell cần hiệu chỉnh Border 

Bước 2: Nhấp chọn biểu tượng Border trong nhóm lệnh Table Styles. Một danh sách lựa chọn xuất hiện 

như hình dưới đây: 
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Bạn có thể chọn một kiểu Border thích hợp trong danh sách, nếu muốn có thêm các lựa chọn và tùy chỉnh 

hãy nhấp chọn mục Borders and Shading… 

 

Setting: Chọn kiểu Border 

Style: Kiểu đường kẻ 

Color: Mầu cho đường kẻ 

Width: Độ rộng của đường kẻ 

Lưu ý: Trong mục Preview bạn có thể nhấp chuột để áp dụng hay hủy bỏ Border giống như trên hình ảnh 

minh họa. 
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+ Vẽ Border: Để hiệu chỉnh Border Microsoft Word 2013 còn cung cấp những công cụ rất mới và tiện 

ích. Các bạn hãy quan sát các công cụ trong nhóm Draw Borders. 

 

Để sử dụng các công cụ này bạn hãy thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Thiết lập thuộc tính cho đường border cần vẽ 

 Line Style: Kiểu của Border 

 Line Weight: Độ lớn của Border 

 Pen Color: Mầu đường  

Bước 2: Vẽ Border đã thiết lập lên Table, nhấp chọn biểu tượng Draw Table, khi đó con trỏ chuột sẽ đổi 

thành hình chiếc bút, bạn hãy di giữ chuột để vẽ đè lên các đường Border hiện có trên bảng, hoặc vẽ 

những đường Border mới. 

Lưu ý: Trong trường hợp có sai sót bạn có thể sử dụng công cụ Eraser (tẩy) để xóa những đường Line 

không cần thiết, cách làm tương tự như khi vẽ đường Line. 

Làm việc với dữ liệu trong bảng 
Ngoài chức năng hiển thị nội dung, bảng biểu trong Word cũng có thể thực hiện một số công việc tính 

toán, sắp xếp đơn giản. 

Để thực hiện chúng ta quan tâm đến các lệnh trong nhóm Data. 

 

Quay trở lại với ví dụ lúc trước chúng ta có một bảng dữ liệu thô, về bảng lương nhân viên của một 

phòng ban trong công ty. 

 

Với cột thực lĩnh chưa có giá trị và được tính bằng công thức: 

Thực lĩnh = Lương Chính + Phụ Cấp – Tạm ứng 
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Bay giờ chứng ta sẽ sử dụng công cụ formula để tính toán các giá trị này. Đầu tiên bạn đặt con trỏ chuột 

vào ô thực lĩnh của người đầu tiền (Hoàng Hồng Hạnh) sau đó chọn Formula trên thanh Ribbon. Hộp 

thoại Formula xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Trong mục formula bạn nhấp công thức bắt đầu với dấu bằng, tiếp theo chọn kiểu định dạng cho dữ liệu 

trong mục Number format. Cuối cùng nhấp Ok để hoàn tất. Tiếp tục thực hiện cho những người tiếp theo 

chúng ta sẽ được kết quả như hình dưới đây: 

 

Bây giờ bạn hãy nhấp chuột tới ô thực lĩnh của dòng tổng cộng, nhấp chọn formular điền công thức vào 

hộp thoại như hình dưới đây: 

 

Kết quả chúng ta sẽ thu được như hình dưới đây: 

 

Sau khi tính xong cột thực lĩnh chúng ta lại thấy phát sinh một yêu cầu mới là cần phải sắp xếp lại danh 

sách này, ai có thực lĩnh cao hơ thì sẽ xếp xuống dưới. Cách thực hiện như sau: 

Bước 1: Bôi đen từ dòng tiêu đề đến dòng có Stt là 5 (Không bao gồm dòng tổng cộng vì dòng tổng cộng 

không cần sắp xếp) 

Bước 2: Nhấp chọn biểu tượng Sort 
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Hộp thoại Sort xuất hiện như hình dưới đây, trong mục Sort by chọn cột “Thực Lĩnh” (Cột lấy dữ liệu sắp 

xếp), tích chọn mục Ascending (sắp xếp giảm dần). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối cùng nhấp Ok để hoàn tất, kết quả sẽ được như hình dưới đây: 

 

 

 
 
 
 

Bài 5 – Chèn các đối tượng vào văn bản 
5.1. Chèn một trang mới 
Trong phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn thêm một trang mới vào văn bản hiện thời, 

cũng như cách ngắt trang, trình bày Header Footer cho văn bản,… 

Trong phần này chúng ta qua tâm đến nhóm lệnh Pages và Header & Footer trong Tab lệnh Insert. 
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- Cover Page: Thêm một trang mới vào văn bản với mẫu dựng sẵn. Để thực hiện bạn nhấp chọn biểu 

tượng này, một danh sách liệt kê các trang mẫu sẵn có xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Hãy nhấp chuột chọn tới trang mẫu cần chèn vào văn bản. 

- Blank Page: Chèn một trang trắng vào văn bản hiện thời 

- Page Break: Ngắt sang một trang mới và không mang theo thuộc tính, định dạng của trang cũ. 

- Header và Footer: Tiêu đề trên và dưới của văn bản, thường được sử dụng trong các cuốn sách làm tiêu 

đề xuyên suốt một chương, một mục hay cả cuốn sách. Để chèn Header hoặc Footer vào văn bản bạn 

nhấp chọn biểu tượng tương ứng (Header hoặc Footer) trên thanh công cụ Ribbon. 
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Một danh sách các mẫu xuất hiện, bạn có thể chọn một mẫu bất kỳ trong danh sách này. Sau khi chọn 

xong con trỏ chuột sẽ trỏ tới vị trí Header hoặc Footer (tùy vào đối tượng lúc trước bạn chọn). 

 

Lúc này trên thanh công cụ Ribbon xuất hiện một Tab lệnh mới dùng để tùy chỉnh Header Footer. Chúng 

ta sẽ tìm hiểu từng nhóm lệnh trong Tab này. 

+ Nhóm Header & Footer 

 

Header: Lựa chọn danh sách mẫu Header 

Footer: Lựa chọn danh sách mẫu Footer 

Page Number: Chèn số trang vào văn bản, khi nhấp chọn biểu tượng này một danh sách liệt kê xuất hiện 

như hình dưới đây: 
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Bạn có thể tùy chọn chèn số trang lên trên đỉnh hoặc dưới đáy của trang, ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh 

sửa định dạng của số trang văn bản bằng cách nhấp chọn Format Page Numbers… 

+ Nhóm lệnh Insert: Cho phép chèn thêm các tham số vào Header hoặc Footer. 

  

Date & Time: Thông tin về ngày tháng hiện thời. 

Quick Parts: Chèn các trường, các thuộc tính của văn bản. 

 

Picture: Chèn thêm các hình ảnh. 

Clip Art Pane: Chèn thêm các Clip Art 

+ Nhóm Navigation: Cho phép tạo nhiều định dạng Header và Footer trong cùng một văn bản. Ví dụ cụ 

thể mà các bạn có thể thường thấy đó là một quyển sách gồm nhiều chương. Toàn bộ nội dung được soạn 

trong một file văn bản. Các trang trong một chương có Header giống nhau là tên của chương đó. Như vậy 

trong trường hợp này nội dung Header và Footer của chúng ta không phải là duy nhất. 
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Goto Header: Di chuyển con trỏ chuột tới Header 

Goto Footer: Di chuyển con trỏ chuột tới Footer 

Previous Section: Chuyển về vùng Header, Footer trước 

Next Section: Chuyển tới vùng Header, Footer tiếp theo 

Lưu ý: Khi bạn muốn chuyển tới vùng Header, Footer mới bạn phải thực hiện gắt trang, thao tác ngắt 

trang các bạn có thể xem lại ở phần trước. 

+ Nhóm lệnh Options 

 

Different First Page: Tích chọn mục này để tạo Header, Footer riêng cho trang đầu tiên trong văn bản. 

Different Odd & Even Pages: Tích chọn mục này để tạo Header, Footer cho trang chẵn, lẻ khác nhau. 

Show Document Text: Tích chọn mục này để hiển thị nội dung văn bản khi đang chỉnh sửa Header, 

Footer. Nếu không tích chọn mục này toàn bộ nội dung văn bản sẽ ẩn đi. 

+ Nhóm lệnh Position: Chứa các lệnh thiết lập độ rộng của Header, Footer. 

 

Header from Top: Khoảng cách từ Header xuống tới nội dung văn bản. 

Footer from Bottom: Khoảng cách từ Footer lên tới nội dung văn bản. 

+ Nhóm lệnh Close: Bạn nhấp chọn nút Close Header and Footer để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa Header, 

Footer. 
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5.2. Chèn hình ảnh 
5.2.1. Chèn File ảnh trên ổ đĩa 

Để chèn một File ảnh từ ổ đĩa cứng vào văn bản bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Nhấp trỏ chuột tại vị trí cần chèn File ảnh vào văn bản. 

Bước 2: Từ thanh công cụ nhấp chọn Tab Insert, tìm tới nhóm Illustrations, nhấp chọn biểu tượng 

Picture. 

 

Cửa sổ Insert Picture xuất hiện bạn tìm tới File ảnh cần chèn vào văn bản, nhấp chọn File này rồi nhấn 

nút Insert. 

 

Hình ảnh vừa chọn sẽ được chèn vào văn bản tại vị trí đã chọn. 
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Bước 3: Tùy chỉnh hình ảnh trên văn bản: Thông thường khi chèn một hình ảnh vào văn bản chương 

trình sẽ tự động định nghĩa một số thuộc tính. Tuy nhiên đề phù hợp với nội dung bạn hoàn toàn có thể 

thay đổi những thuộc tính này. Để tìm hiểu những công cụ tùy chỉnh hình ảnh bạn có thể làm như sau: 

- Nhấp chuột chọn hình ảnh trên văn bản. Một Tab lệnh mới (Format) xuất hiện trên thanh công cụ 

Ribbon, tab lệnh Format chứa hầu hết các lệnh thao tác với hình ảnh trên văn bản. 

 

- Nhóm lệnh Adjust:  

 

+ Color: Nhấp chọn nút lệnh này một danh sách đổ xuống như hình dưới đây: 
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More Variations: Bạn có thể thay tông mầu cho hình ảnh. 

Set Transparent Color: Hòa lẫn mầu nền, bạn nhấp chọn công cụ này khi con trỏ chuột chuyển thành 

hình chiếc bút hãy di chuyển tới bức ảnh và nhấp chọn vào vùng mầu muốn hòa lẫn với mầu nền văn bản. 

Hình ảnh trước khi sử dụng công cụ 

 

Sau khi sử dụng để làm nhạt màu cánh hoa 
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+  Change Picture: Thay thế hình ảnh hiện tại, bạn nhấp chọn biểu tượng này rồi tìm 

tới hình ảnh mới để thay để hình ảnh hiện tại. 

- Nhóm lệnh Picture Styles 

 

+ Danh sách các Style: Đây là những tiện ích mới được bổ xung trong Microsoft Word 2013, bạn có thể 

sử dụng chúng để thiết kế khung cho hình ảnh. 

 

Ngoài những Style có trong danh sách bạn có thể nhấp chọn mũi tên dưới cùng để mở danh sách các 

Style khác. 
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Ngày khi di chuyển chuột tới một hiệu ứng bất kỳ bạn cũng có thể thấy được kết quả được mô tả trên 

hình ảnh mà bạn chọn. Dưới đây là hình ảnh sau khi sử dụng Style, bạn sẽ thấy chẳng khác gì so với 

những bức ảnh được xử lý bằng Photoshop 

 

+  Picture Border: Sau khi lựa chọn Style bạn còn có thể thay đổi màu của đường viền 

cho hình ảnh bằng công cụ Picture Border. Nhấp chọn công cụ này rồi chọn mầu thích hợp cho đường 

viền của ảnh. 
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Hình ảnh sau khi thay đổi mầu đường viền 

 

+  Picture Effect: Bạn có thể tiếp tục hiệu chỉnh hình ảnh với thư viện các ứng dụng 

mà Microsoft Word 2013 cung cấp bằng cách nhấp chọn biểu tượng Picture Effect. Trong danh sách 

được liệt kê bạn có thể thay đổi bóng, các góc nghiêng cho ảnh,… 
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+  Picture Layout: Sau khi tùy biến ảnh với các Style rất chuyên nghiệp hản bạn sẽ 

còn phải ngạc nhiên hơn với công cụ Picture Layout. Microsoft Word 2013 cung cấp thư việc các Layout 

chuẩn cho không những trình bày mà còn có thể mô tả hình ảnh rất sinh động với nhiều chủ đề khác 

nhau. Để thực hiện bạn nhấp chọn biểu tượng này trên thanh công cụ. 

 

Danh sách các Layout được liệt kê như hình trên, bạn nhấp chọn một mẫu bất kỳ, sau đó điền thêm các 

ghi chú minh họa cho hình ảnh, tùy thuộc vào từng yêu cầu cụ thể.  
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Dưới đây là một mẫu minh họa. 

 

- Nhóm lệnh Arrange: Sử dụng các lệnh trong nhóm này để sắp xếp vị trí hình ảnh trên văn bản. 

thể thiết lập vị trí cho hình ảnh trên trang văn 

bản bằng cách nhấp chọn biểu tượng Position. Một danh sách các vị trí được liệt kê trong menu nhanh. 
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Trong mục In line with Text là vị trí ban đầu của hình ảnh, phía dưới trong mục With Text Wrapping cho 

phép bạn thiết lập các vị trí như mô tả trong hình minh họa, có thể là ở đầu trang, giữa hoặc cuối trang, 

ứng với nó là các vị trí bên phải, bên trái và ở giữa. Ví dụ dưới đây lựa chọn vị trí hình ảnh được nằm 

phía trên bên trái của trang. 

 

+ Wrap Text: Thông thường một trang văn bản có chứa hình ảnh thì sẽ chứa nội dung Text. Trên những 

văn bản đó bạn sẽ thấy lúc thì hình ảnh bên trái, lúc lại bên phải nội dung Text, hay hình ảnh ở giữa bao 

quanh là nội dung Text của văn bản,… Để thiết lập được như vậy bạn nhấp chọn biểu tượng Wrap Text, 

một danh sách các kiểu Wrap Text sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 
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Bạn có thể nhấp chuột chọn một kiểu bất kỳ cho hình ảnh của mình.  

+  Bring Forward: Hiển thị hình ảnh lên trước các hình ảnh khác, sử dụng công cụ 

này trong trường hợp có nhiều hình ảnh xếp lên nhau. 

+  Send Backward: Hiển thị hình ảnh sau các hình ảnh khác, trường hợp sử dụng 

tương tự Bring Forward. 

+  Align: Sử dụng công cụ này để căn chỉnh lề cho một hoặc nhiều hình ảnh một lúc. Đầu tiên 

bạn hãy chọn một hoặc nhiều hình ảnh cần căn lề giống nhau bằng cách giữ phím Ctrl và tích chọn các 

hình ảnh. Tiếp theo bạn nhấp chọn công cụ này trên thanh Ribbon, một danh sách các Align xuất hiện 

như hình ảnh dưới đây: 
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Nhấp chuột để chọn kiểu cần thiết lập. 

+  Group: Cũng với danh sách hình ảnh ở phần trước, để nhóm chúng lại thành một thể thống nhất 

bạn hãy sử dụng công cụ Group này. Đầu tiên hãy chọn danh sách hình ảnh cần nhóm, tiếp theo nhấp 

chọn biểu tượng Group trên thanh công cụ, tiếp tục chọn lệnh Group. 

 

Trường hợp muốn gỡ nhóm bạn nhấp chọn Ungroup. 

+  Rotate: Xoay chiều hình ảnh, sử dụng công cụ này để đổi chiều cho hình ảnh trên văn bản. Đầu 

tiên hãy lựa chọn hình ảnh cần thao tác sau đó nhấp chọn biểu tượng Rotate trên thanh công cụ. 

 

Trong danh sách bạn có thể thấy góc quay mà hình ảnh mô tả, nếu như không vừa ý bạn có thể chọn 

More Rotation Options… để thay đổi góc quay theo ý muốn.  

- Nhóm lệnh Size: Dùng để thay đổi kích thước của ảnh trên văn bản. 

 

+  Crop: Điều chỉnh phạm vi hiển thị của ảnh, với công này bạn có thể cắt bỏ những phần thừa 

trên hình ảnh được Insert vào văn bản. Trước hết hãy nhấp chọn biểu tượng Crop trên thanh công cụ. Khi 

đó hình ảnh sẽ được bao quanh bởi các đường cắt. 
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Nhấp chuột tại những điểm này rồi kéo đến vị trí cần thu hẹp hay mở rộng hình ảnh. Với công cụ này bạn 

sẽ không phải mất thời gian sử dụng các chương trình xử lý ảnh trước khi đưa vào văn bản trong những 

trường hợp đơn giản. 

+  Shape height: Thiết lập chiều cao cho hình ảnh. 

+  Shape width: Thiết lập độ rộng cho hình ảnh. 

Lưu ý: Bạn có thể thay đổi kích thước của ảnh đơn giản hơn bằng cách nhấp chọn hình ảnh cần thay đổi, 

di chuyển chuột tới các điểm cho phép thay đổi kích thước ảnh, khi hình chuột đổi thành mũi tên hai 

chiều bạn giữ, kéo và thả ở vị trí cần thay đổi kích thước, có thể áp dụng cho chiều cao, độ rộng, hay 

đồng thời cả hai chỉ số này. 

 

Các điểm thay đổi kích thước ảnh có hình vuông nhỏ ở khung bao quanh hình ảnh. 

5.2.2. Chèn Online Picture  

OnlinePicture thực chất là các hình ảnh được Microsoft Word cung cấp sẵn với nhiều chủ đề khác nhau, 

nếu như bạn không có ảnh phù hợp cho nội dung văn bản thì hãy thử tìm kiếm trong thư viện 

OnlinePicture cửa Microsoft Word xem sao? Để chèn các OnlinePicture vào văn bản hãy nhấp chọn biểu 

tượng OnlinePicture trong nhóm lệnh Illustrations và máy tính có kết nối internet. 
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 Bảng OnlinePicture xuất hiện như hình dưới đây: 

 

-  

Bạn nhập chủ đề hình ảnh tìm kiếm để tìm kiếm trong thư viện hình ảnh của microsoft office word. 

-  

Bạn nhập chủ đề hình ảnh tìm kiếm để tìm kiếm trên mạng internet. 

Sau khi chèn online picture vào văn bản, các thao tác với những hình ảnh này tương tự như chúng tôi đã 

giới thiệu ở phần trước. 

5.2.3. Chèn đối tượng Shapes 

Một số hình ảnh đặc biệt và thường hay sử dụng đã được Microsoft Word 2013 tập hợp và đưa vào nhóm 

Shape để người dùng có thể dễ dàng sử dụng như hình vuông, hình chữ nhật, elip, các đường Line,… 

Ngoài thể hiện hình ảnh các đối tượng Shape còn cho phép chứa nội dụng Text bên trong. Để chèn một 

đối tượng Shape vào văn bản bạn nhấp chọn biểu tượng Shape trên thanh công cụ Ribbon. 

 

Một danh sách các đối tượng Shape được liệt kê như hình dưới đây: 

472



 

Chúng được phân loại trong các mục khác nhau, để chèn vào văn bản bạn nhấp chọn một hình bất kỳ, khi 

đó hình chuột sẽ chuyển thành hình dấu +, bạn giữ chuột rồi vẽ lên vị trí thích hợp trên văn bản. Giả sử 

chúng ta vẽ một hình chữ nhập trên văn bản như minh họa dưới đây: 

 

Công việc tiếp theo là tùy chỉnh các thuộc tính cho đối tượng Shape. Chúng ta quan tâm tới Tab Format 

trên thanh công cụ Ribbon. 

 

Trong Tab lệnh này có nhiều nhóm lệnh như chúng ta đã nghiên cứu trong phần chèn hình ảnh vào văn 

bản, tuy nhiên hãy đi tìm hiểu từng nhóm để tìm ra sự khác biệt giữa hai đối tượng này. 

- Nhóm lệnh Insert Shape 
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+ Hộp chọn các đối tượng Shape: Cho phép chèn các đối tượng Shape khác lên văn bản mà không cần 

quay trở lại Tab lệnh Insert. Cách làm tương tự như thao tác với Tab Insert. 

+  Edit Shape: Cho phép thay đổi hình dạng của đối tượng Shape. Nhấp chọn biểu tượng 

này trên thanh công cụ, một danh sách đổ xuống xuất hiện, chọn Edit Points. 

 

 

 

Khi đó đối tượng Shape bị bao quanh bởi một khung có 4 điểm đen ở bốn góc. 

 

Bạn sử dụng chuột di chuyển tới một trong bốn điểm này giữ và kéo chuột để thay đổi hình dạng của đối 

tượng Shap theo ý muốn. 

 

Chúng ta có thể thay đổi thành nhiều hình dạng khác nhau. 

- Nhóm lệnh Shape Style 

Có ý nghĩa tương tự như nhóm lệnh Style của Picture và Online Picture , được dùng để thay đổi Style cho 

các đối tượng Shape. 

+ Danh sách Style: Thao tác tương tự như đã hướng dẫn phần thao tác với Picture và Online Picture. 
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Ngoài các Style trong bảng liệt kê bạn có thể nhấp chọn mục Other Theme Fills để bổ xung một số Style 

đặc biệt. 

 

+  Shape Fill: Thay đổi mầu nền cho các đối tượng Shape. Sau khi lựa chọn Style bạn có 

thể nhấp chọn biểu tượng này để thay đổi mầu nền cho các đối tượng Shape. 

 

+  Shape Outline: Thay đổi màu viền cho đối tượng Shape. Không những thay đổi mầu 

nền mà bạn còn có thể thay đổi mầu đường viền bao quay đối tượng Shape bằng cách sử dụng công cụ 

Shape Outline. 
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+  Shape Effects: Ý nghĩa tương tự như lệnh Effect trong phần Picture, bạn sử dụng công 

cụ này để tùy chỉnh các ứng dụng hình ảnh cho các đối tượng Shape. 

 

- Nhóm lệnh Text: Sử dụng nhóm lệnh này thao tác với nội dung Text trong các đối tượng Shape. 

 

+ Align Text: Căn chỉnh vị trí nội dung Text trong đối tượng Shape. 

 

Nhấp chọn biểu tượng này bạn sẽ có 3 lựa chọn Top (Nội dung Text được căn lên đỉnh các đối tượng 

Shape), Middle (Nội dung Text được căn giữa các đối tượng Shape), Bottom (Nội dung Text được căn 

dưới đáy các đối tượng Shape). 

- Nhóm lệnh Arrange: Sử dụng các lệnh trong nhóm này để sắp xếp vị trí đối tượng Shape trên văn bản. 

 

Position: Bạn có thể thiết lập vị trí cho đối tượng Shape trên trang văn bản bằng cách nhấp chọn biểu 

tượng Position. Một danh sách các vị trí được liệt kê trong menu nhanh. 
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Trong mục In line with Text là vị trí ban đầu của đối tượng Shape, phía dưới trong mục With Text 

Wrapping cho phép bạn thiết lập các vị trí như mô tả trong hình minh họa, có thể là ở đầu trang, giữa 

hoặc cuối trang, ứng với nó là các vị trí bên phải, bên trái và ở giữa.  

Wrap Text: Một trang văn bản thường chứa cả đối tượng Shape và nội dung Text. Trên những văn bản 

đó bạn sẽ thấy lúc thì các đối tượng Shape của chúng ta bên trái, lúc lại bên phải nội dung Text, hay có 

thể ở giữa bao quanh là nội dung Text của văn bản,… Để thiết lập được như vậy bạn nhấp chọn biểu 

tượng Wrap Text, một danh sách các kiểu Wrap Text sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Bạn có thể nhấp chuột chọn một kiểu bất kỳ áp dụng cho đối tượng Shape của mình.  

 Bring Forward: Hiển thị đối tượng Shape lên trước các đối tượng khác, sử dụng công 

cụ này trong trường hợp có nhiều đối tượng xếp lên nhau. 

 Send Backward: Hiển thị đối tượng Shape sau các hình ảnh khác, trường hợp sử 

dụng tương tự Bring Forward. 

 Align: Sử dụng công cụ này để căn chỉnh lề cho một hoặc nhiều đối tượng Shape một lúc. Đầu tiên 

bạn hãy chọn một hoặc nhiều đối tượng Shape cần căn lề giống nhau bằng cách giữ phím Ctrl và tích 

chọn lần lượt các đối tượng Shape. Tiếp theo bạn nhấp chọn công cụ này trên thanh Ribbon, một danh 

sách các Align xuất hiện như hình ảnh dưới đây: 
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Nhấp chuột để chọn kiểu cần thiết lập. 

 Group: Ví dụ chúng ta có nhiều đối tượng Shape riêng lẻ kết hợp với nhau tạo thành một biểu đồ 

hoàn chỉnh và yêu cầu đặt ra là phải di chuyển chúng đến một vị trí khác. Nếu phải di chuyển từng đối 

tượng một sẽ tốn thời gian và có thể không đặt chúng đúng vị trí. Từ thực tế đó bạn có thể nhóm chúng 

lại với nhau thành một thể thống nhất, giúp cho việc di chuyển được dễ dàng và giữ nguyên được cấu 

trúc. Để thực hiện đầu tiên bạn hãy chọn danh sách đối tượng Shape cần nhóm, tiếp theo nhấp chọn biểu 

tượng Group trên thanh công cụ, tiếp tục chọn lệnh Group. 

 

Trường hợp muốn gỡ nhóm bạn nhấp chọn Ungroup. 

 Rotate: Xoay chiều đối tượng Shape, sử dụng công cụ này để đổi chiều cho các đối tượng Shape 

trên văn bản. Đầu tiên hãy lựa chọn đối tượng Shape cần thao tác sau đó nhấp chọn biểu tượng Rotate 

trên thanh công cụ. 

 

Trong danh sách bạn có thể thấy góc quay mà hình ảnh mô tả, nếu như không vừa ý bạn có thể chọn 

More Rotation Options… để thay đổi góc quay theo ý muốn.  

- Nhóm lệnh Size: Dùng để thay đổi kích thước của đối tượng Shape trên văn bản. 

+  Shape height: Thiết lập chiều cao cho đối tượng Shape. 

+  Shape width: Thiết lập độ rộng cho đối tượng Shape. 
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Lưu ý: Bạn có thể thay đổi kích thước của đối tượng Shape đơn giản hơn bằng cách nhấp chọn đối tượng 

cần thay đổi, di chuyển chuột tới các điểm cho phép thay đổi kích thước trên đối tượng Shape, khi hình 

chuột đổi thành mũi tên hai chiều bạn giữ, kéo và thả ở vị trí cần thay đổi kích thước, có thể áp dụng cho 

chiều cao, độ rộng, hay đồng thời cả hai chỉ số này. 

5.2.3. Chèn đối tượng SmartArt 

Đối tượng SmartArt là một thư viện các sơ đồ theo nhiều chủ đề kiểu dáng khác nhau. Bạn có thể sử 

dụng đối tượng này để vẽ các sơ đồ như sơ đồ tổ chức công ty, sở đồ về tình hình tăng giảm các chỉ tiêu, 

hay liệt kê các danh sách,…  

Chèn đối tượng SmartArt vào văn bản 

Để sử dụng đối tượng này từ nhóm lệnh Insert bạn nhấp chọn SmartArt. 

 

Hộp thoại Choose a SmartArt Graphic xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Giả sử chúng ta bổ xung kiểu Hierarchy List vào nội dung văn bản dùng để liệt kê các đầu sách theo chủ 

đề khác nhau. 

 

Kết quả trên nội dung văn bản sẽ được bổ xung một đối tượng SmartArt như hình dưới đây: 
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Thực chất các thành phần trong đối tượng SmartArt là các đối tượng Shape được thiết kế sẵn từ mầu sắc, 

bố cục để tạo nên một đối tượng SmartArt hoàn chỉnh, thể hiện được nội dung theo những chủ đề khác 

nhau.  

Nhập nội dung và tùy chỉnh đối tượng SmartArt  

Để nhập nội dung cho các thành phần trong một đối tượng SmartArt bạn nhấp trỏ chuột trực tiếp lên 

thành phần đó hoặc nhấp phải chuột và chọn Edit Text. Công việc tiếp theo bạn có thể làm là tùy chỉnh 

những thành phần này cho phù hợp với yêu cầu sử dụng của mình. Để tùy chỉnh đối tượng SmartArt 

chúng ta quan tâm tới Tab lệnh Design và Format trên thanh công cụ Ribbon. 

Với ví dụ trên bạn tiến hành nhập nội dung cho SmartArt như hình dưới đây: 

 

Bạn để ý trong quá trình nhập nội dung cho các thành phần trong đối tượng SmartArt cỡ chữ sẽ tự động 

được điều chỉnh vừa khớp trong các đối tượng Shape. 

 

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu các nhóm lệnh trong Tab Design 

- Nhóm lệnh Create Graphic 

 

+  Add Shape: Bổ xung các đối tượng Shape và SmartArt, ngoài cách sử dụng công cụ này 

bạn cũng có thể sao chép các đối tượng Shape để có được Style thống nhất. 

+  Add Bullet: Thêm biểu tượng đầu đoạn cho nội dung các đối tượng Shape trong 

SmartArt. Nút lệnh này chỉ sáng lên và cho phép tác động khi bạn chọn vào phần nội dung Text. 

+  Text Pane: Tắt bật hộp thoại Text Pane bên trái đối tượng SmartArt. 
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+  Promote: Chuyển đối tượng Shape hiện tại lên cấp cao hơn. Ví dụ trong hình ảnh dưới đây 

bạn nhấp chọn vào đối tượng “Tin học cơ bản”. 

 

Sau đó bạn nhấp chọn Promote, kết quả sẽ thu được như hình dưới đây: 

 

+  Demote: Chuyển đối tượng Shape đang chọn xuống một cấp. Giả sử vẫn với ví dụ phần trên 

bạn sau khi đã chuyển đối tượng “Tin học cơ bản” lên cấp trên bạn nhấp chọn lệnh Demote hình ảnh sẽ 

trở lại như ban đầu khi đó đối tượng “Tin học cơ bản” sẽ được chuyển xuống cấp dưới và là cây con của 

đối tượng “Tin học” 

+  Right to Left: Đảo chiều các đối tượng Shape trong SmartArt, giải sử với ví dụ dưới 

đây: 

 

Sau khi nhấp chọn lệnh Right to Left ta sẽ được kết quả: 
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Tiếp tục chọn lại lệnh này một lần nữa kết quả sẽ quay trở lại như ban đầu. 

+  Reorder up: Di chuyển đối tượng Shape lên phía trên một vị trí. 

+  Reorder Down: Di chuyển đối tượng Shape xuống phía dưới một vị trí. 

- Nhóm lệnh Layouts 

 

Khung Layouts sẽ liệt kê các Layout cùng nhóm với Layout hiện tại, bạn có thể chọn trực tiếp Layout 

thay thế trên danh sách này. Ngoài ra muốn thay đổi các nhóm Layout khác bạn nhấp chọn mũi tên cuối 

cùng bên phải. 

- Nhóm lệnh SmartArt Styles 

 

+ Change Colors: Thay đổi tông mầu cho SmartArt, để thực hiện bạn nhấp chọn biểu tượng này, một 

danh sách liệt kê các tông mầu xuất hiện. 

 

Bạn có thể chọn một mẫu bất kỳ cho SmartArt của mình. 
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+ SmartArt Style: Ứng với mỗi Layout nhất định đã lựa chọn, bạn có thể tùy chọn các Style cho đối 

tượng SmartArt. Trong khung SmartArt Style là những Style phù hợp nhất với đối tượng hiện tại. Tuy 

nhiên nếu muốn nhiều lựa chọn hơn bạn có thể nhấp chọn mũi tên dưới cùng bên phải khung này. 

- Nhóm lệnh Reset 

 

Trong nhóm này chưa duy nhất lệnh Reset Graphic, bạn sử dụng lệnh này khi muốn trả về định dạng gốc 

của đối tượng SmartArt đang chọn. 

Tìm hiểu Tab lệnh Format 

 

- Nhóm lệnh Shapes: Tương tự như khi thao tác với đối tượng Shape, tuy nhiên bạn chú ý hai lệnh sau: 

+ Larger: Tăng kích thước của thành phần được chọn trong đối tượng SmartArt lên 1 đơn vị. 

+ Smaller: Tăng kích thước của thành phần được chọn trong đối tượng SmartArt lên 1 đơn vị. 

- Nhóm lệnh Shape Styles: Tương tự như khi thao tác với đối tượng Shape. 

- Nhóm lệnh WordArt Styles: Chúng ta sẽ tìm hiểu nhóm lệnh này khi làm việc với đối tượng WordArt. 

- Nhóm lệnh Arrange: Tương tự như khi thao tác với đối tượng Shape. 

- Nhóm lệnh Size: Tương tự như khi thao tác với đối tượng Shape. 

5.2.4. Vẽ biểu đồ 

Với một bảng dữ liệu cho trước bạn có thể sử dụng công cụ này để thể hiện chúng dưới dạng biểu đồ, các 

số liệu nếu có thể thể hiện ở dạng biểu đồ sẽ giúp người xem có cái nhìn trực quan, dễ dàng so sách các 

chỉ tiêu với với nhau. Microsoft Word 2013 cung cấp rất nhiều dạng biểu đồ khác nhau như hình khối, 

hình quạt, đường thẳng,… Cùng với nó là Style đa dạng, cho phép thể hiện, so sánh nhiều chỉ tiêu trên 

cùng một biểu đồ.  

Chèn biểu đồ vào văn bản 

Từ Tab lệnh Insert nhấp chọn biểu tượng Chart 

 

Hộp thoại Change Chart Type xuất hiện như hình dưới đây: 
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Bạn chọn một mẫu biểu đồ nhất định trong danh sách sau đó nhấp Ok. Khi đó một cửa sổ Microsoft 

Excel 2013 sẽ được mở ở bên phải cửa sổ Microsoft Word 2013 như hình dưới đây: 

 

Trong cửa sổ Excel chứa dữ liệu nguồn tạo biểu đồ, bạn có thể thay đổi dữ liệu cho phù hợp với biểu đồ 

mình cần vẽ sau đó đóng cửa sổ Microsoft Excel lại. Như vậy một biểu đồ đã được chèn vào văn bản. 
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Tùy chỉnh thiết kế cho biểu đồ 

Để tùy chỉnh thiết kế biểu đồ chúng ta quan tâm đến Tab lệnh Design trên thanh công cụ Ribbon. 

 

Dưới đây là chi tiết các nhóm lệnh 

- Type 

 

+ Change Chart Type: Mở lại hộp thoại Change Chart Type mà không cần quay lại Tab lệnh Insert. 

+ Save As Template: Lưu kiểu Chart hiện thời thanh mẫu để có thể dùng lại các lần sau: 

- Data 

 

+ Edit Data: Mở bảng dữ liệu nguồn của biểu đồ ở dạng File Excel 

+ Select Data: Lựa chọn lại dữ liệu nguồn cho biểu đồ, khi nhấp chọn nút lệnh này cửa sổ Excel sẽ xuất 

hiện như hình dưới đây: 

 

Bạn nhấp chọn nút lệnh Edit để thay đổi vùng dữ liệu cho biểu đồ sau đó nhấp Ok để lưu lại. 

+ Switch Row/Column: Chuyển đổi dữ liệu giữa hàng – cột và ngược lại (nút lệnh này chỉ sáng khi mở 

bảng dữ liệu nguồn Excel) 

+ Refresh Data: Làm mới lại dữ liệu nguồn sau khi chỉnh sửa. 

- Chart Layouts: Dùng để thay đổi cấu trúc của biểu đồ theo những mẫu mô tả trong khung này. 

 

Để mở rộng danh sách các Chart Layouts bạn nhấp chọn mũi tên dưới cùng bên phải. 
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- Chart Styles: Thay đổi Style cho biểu đồ với cấu trúc đã chọn 

 

Cũng giống như khung Chart Layout với Chart Styles ngoài những mẫu style hiển thị bạn có thể chọn các 

mẫu khác bằng cách nhấp chọn mũi tên dưới cùng bên trái của khung lệnh này. 

Tùy chỉnh Layout cho biểu đồ 

Để tùy chỉnh Layout (cấu trúc) cho biểu đồ chúng ta quan tâm đến Tab lệnh Layout trên thanh công cụ 

Ribbon 

 

Dưới đây là chi tiết các nhóm lệnh 

- Current Selection 

 

+  Chart elements: Lựa chọn các thành phần trên biểu đồ. Ngoài việc nhấp chọn 

tới các thành trên biểu đồ bạn còn có thể chọn nhanh chúng trong hộp chọn này, hãy nhấp chuột vào mũi 

tên bên phải. Trong hộp thoại đổ xuống bạn nhấp chọn thành phần cần thao tác. 
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Chart Area: Vùng chứa toàn bộ biểu đồ 

Chart Title: Tiêu đề biểu đồ 

 

Horizontal (…) Axis: Chỉ tiêu trục ngang của biểu đồ 

 

Legend: Ghi chú chỉ tiêu 

 

Plot Area: Vùng chứa chỉ tiêu trên biểu đồ 

 

Series “…”: Một chỉ tiêu cụ thể 
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+ Format Selection: Sau khi lựa chọn một thành phần bất kỳ trên biểu đồ bạn nhấp chọn biểu tượng này 

để bật hộp thoại Format thành phần đó.  

Dưới đây là hộp thoại Format các thành phần cơ bản trên biểu đồ 

Chart Area: Cho phép thay đổi mầu đường viên, kiểu đường viền, bóng, kích thước, vị trí,… 

 

Chart Title: Cho phép thay đổi thuộc tính đường viền, căn chỉnh vị trí của tiêu đề trên Char Area. 

 

Horizontal (…) Axis: Cho phép định dạng nội dung chỉ tiêu trục ngang như căn chỉnh nội dung, mầu sắc 

đường viền,… 

 

Legend: Cho phép thay đổi vị trí của Legend trên Char Area, kiểu dáng, mầu sắc của đường viền,… 

 

Plot Area: Cho phép thay đổi mầu sắc, hình ảnh nền, thiết lập thuộc tính cho đường viền, bóng,… 

 

Series “…”: Đối với các chỉ tiêu hộp thoại cho phép thiết lập chiều cao, độ rộng, các hiệu ứng,… 

 

- Insert: Cho phép chèn thêm các đối tượng khác vào biểu đồ 

 

+ Picture: Chèn thêm hình ảnh vào biểu đồ 

+ Shapes: Chèn thêm các đối tượng Shape vào biểu đồ 

+ Draw TextBox: Vẽ thêm các TextBox vào biểu đồ 

+ Chart Title: Nhãn tiêu đề của biểu đồ, nhấp chọn nút lệnh này bạn sẽ có 3 lựa chọn, None – Không sử 

dụng tiêu đề, Centered Overlay Title – Hòa trộn tiêu đề với chỉ tiêu, Above Chart - Ở trên đỉnh của Chart 

Area. 

 

Ngoài ra bạn có thể chọn mục More Title Options… để bật hộp thoại Format Chart Title. 

+ Axis Title: Tiêu đề trục (ngang – dọc), nhấp chọn nút lệnh này bạn có thể lựa chọn thêm tiêu đề cho 

trục ngang hoặc dọc 
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Tương ứng với nó là vị trí của tiêu đề trên biểu đồ. 

Với tiêu đề trục ngang bạn sẽ có hai lựa chọn, None – Không sử dụng ghi chú, Title Below Axis – Luôn 

phía dưới các chỉ tiêu của trục ngang. 

 

Với tiêu đề trục dọc bạn sẽ có các lựa chọn như: None – Không sử dụng tiêu đề, Rotated Title – Tiêu đề 

nằm dọc và quay lên trên, Vertical Title – Tiêu đề nằm dọc và quay xuống dưới, Horizontal Title – Tiêu 

đề nằm ngang. 

 

- Axes: Thiết lập trục cho biểu đồ (Không sử dụng cho các biểu đồ hình quạt) 

 

+ Axes: Nhấp chọn biểu tượng này bạn có thể thiết lập thuộc tính trục ngang và trục dọc của biểu đồ. 

 

Đối với trục ngang bạn sẽ có thể có những lựa chọn như sau: None – Không sử dụng trục ngang, Show 

Left to Right Axis – Sử dụng trục ngang và sắp xếp các chỉ tiêu từ trái qua phải, Show Axis Without 

labeling – Sử dụng trục ngang nhưng không có nhãn chỉ tiêu, Show Right to Left Axis – Sử dụng trục 

ngan và sắp xếp chỉ tiêu từ phải qua trái. 
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Đối với trục dọc bạn sẽ có thể có những lựa chọn sau: None – Không hiển thị trục dọc, Show Default 

Axis – Hiển thị trục đứng như mặc định, Show Axis in thousands – Hiển thị trục đứng với giá trị đơn vị 

hàng nghìn so với giá trị hiện tại, Show Axis in millions – Hiển thị trục đứng với giá trị đơn vị hàng triệu 

so với giá trị hiện tại, Show Axis in Billions – Hiển thị trục đứng với giá trị đơn vị hàng tỷ so với giá trị 

hiện tại, Show Axis with Log Scale – Hiển thị trục đứng với giá trị đơn vị là Logarit cơ số 10 so với giá 

trị hiện tại. 

 

+ Gridlines: Sử dụng các đường kẻ lưới để dóng sang các chỉ tiêu. 

 

Như vậy chúng ta sẽ có các đường kẻ theo trục ngang và trục dọc. 

Các đường kẻ trục ngang: Bạn có thể xem hình ảnh minh họa để sử dụng kiểu đường kẻ ngang thích hợp. 

 

Các đường kẻ trục dọc: Tương tự các đường kẻ ngang, bạn có thể xem hình ảnh minh họa để sử dụng 

kiểu đường kẻ dọc thích hợp. 

 

- Backgroud: Thiết lập các thay đổi cho nền của biểu đồ 
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- Analysis: Thiết lập các điểm nối trên các chỉ tiêu, tùy vào từng loại biểu đồ mà cách thiết lập Analysis 

khác nhau, tương ứng với những lọa biểu đồ đó các nút lệnh sẽ cho tác động tương ứng. 

 

Ví dụ vẽ biểu đồ với bộ số liệu cho trước 

Để có thể tìm hiểu chức năng này cụ thể hơn chúng ta tiến hành vẽ một biểu đồ với một bộ dữ liệu thống 

kê tình hình đỗ tốt nghiệp THPT của trường ABC qua các năm, dưới đây là bảng thống kê: 

Năm Học sinh đỗ tốt nghiệp (%) 

2001 70 

2002 75 

2003 95 

2004 92 

2005 95 

2006 93.5 

2007 40 

2008 42 

2009 70 

Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Chọn biểu đồ 

Với dữ liệu một chỉ tiêu như ví dụ bạn nên chọn biểu đồ hình khối, các khối ở đây là phần trăm học sinh 

tốt nghiệp và chúng thay đổi qua các năm. 

Như vậy từ Tab Insert bạn nhấp chọn biểu tượng Chart. 

 

Hộp thoại Chart Insert xuất hiện bạn chọn mẫu biểu đồ đầu tiên trong nhóm Column. 
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Nhấp Ok để bổ xung biểu đồ vào văn bản. 

Bước 2: Hiệu chỉnh số liệu 

Sau bước 1 màn hình Excel 2013 xuất hiện bạn sửa lại dữ liệu cho phù hợp như hình dưới đây: 

 

Lưu ý: Gõ lại giá trị cho cột A và B, xóa hai cột C và D 

Sau khi sửa xong bạn đóng của sổ Excel lại, chúng ta sẽ được một biểu đồ trên Microsoft Word 2013 như 

hình dưới đây: 

 

Bước 3: Tinh chỉnh biểu đồ 

Trước hết bạn để ý thấy tiêu đề biểu đồ không đúng chúng ta sẽ tiến hành sửa lại thành phần này. Bạn 

nhấp chuột vào phần tiêu đề của biểu đồ nhập lại nội dung như sau: “Biểu đồ biến động học sinh tốt 

nghiệp PTTH”. 
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Bạn để ý chỉ tiêu ở dạng hình cột tuy có đường Line dóng sang trục đứng nhưng chúng ta rất khó xác 

định giá trị chính xác của từng năm. Chúng ta sẽ tiến hành chèn thêm các giá trị của từng cột này. Để 

thực hiện bạn nhấp chọn biểu đồ sau đó tìm tới nhóm lệnh Labels trong Tab Layout. 

 

Tiếp tục nhấp chọn biểu tượng Data Labels. Một danh sách các kiểu Data Labels xuất hiện bạn chọn mục 

Center. 

 

Kết quả cuối cùng chúng ta có một biểu đồ hoàn chỉnh như hình dưới đây: 

 

5.2.5. Chụp hình bằng Microsoft Word 2013  

Đây là chức năng thường thấy trong các ứng dụng của Adobe tuy nhiên với Mricosoft Office thì nó mới 

chỉ xuất hiện ở phiên bản 2013. Bạn có thể sử dụng công cụ này theo các bước sau đây: 

- Nhấp chọn biểu tượng Screenshot trên tab lệnh Insert 
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Một menu nhanh đổ xuống như hình dưới đây: 

 

- Trong khùn Available Screen Shots là danh sách các hình ảnh đã chụp trước đó, bạn nhấp chọn mục 

Screen Clipping. Sau khi chọn xong màn hình Microsoft Word 2013 sẽ ẩn đi một màn trắng mờ bào phủ 

toàn màn hình máy tính. 

 

Khi đó hình chuột của bạn sẽ đổi thanh hình dấu +, bây giờ hãy giữa vào kéo chuột trong khoảng mà bạn 

muốn chụp hình. Phần sáng trên màn hình chính là bức ảnh màn bạn đã chụp. 

 

Sau khi thả chuột bạn sẽ thấy của sổ Microsoft Word 2013 xuất hiện và dán luôn hình ảnh mà bạn vừa 

chuột vào vị trí con trỏ hiện thời. 

5.3. Chèn các đối tượng Text 
Ngoài những hình ảnh bạn còn có thể chèn rất nhiều các đối tượng khác vào văn bản như các hộp Text, 

các WordArt, hay các đối tượng từ những ứng dụng khác,… Trong phần này chúng ta quan tâm đến 

nhóm lệnh Text trên Tab Insert. 

 

5.3.1. Text Box 
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Là một khung chứa văn bản, ngoài việc thay đổi nội dụng bên trong bạn còn có thể tùy chỉnh thiết kế 

mầu sắc, nền cho các TextBox. Để thêm một TextBox vào văn bản bạn nhấp chọn biểu tượng này như 

hình dưới đây: 

 

Danh sách các mẫu TextBox xuất hiện, hãy nhấp chuột để chọn mẫu cần chèn vào văn bản.  
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Sau khi lựa chọn một mẫu TextBox sẽ được chèn vào văn bản như hình trên, bạn có thể thay đổi nội dung 

cho TextBox để phù hợp với nội dung văn bản. 

Nếu như không vừa ý với những mẫu có sẵn bạn nhấp chọn mục Draw TextBox để tự mình thiết kế 

những mẫu riêng. 

 

Sau khi nhấp chọn mục này hình trỏ chuột của bạn trên văn bản sẽ đổi thành hình dấu +, bây giờ hãy giữ 

và kéo rồi thả chuột để vẽ TextBox trên văn bản ở những vị trí mà bạn mong muốn. 

Sau khi vẽ xong con trỏ chuột sẽ nhấp nháy trong hộp TextBox bạn có thể gõ trực tiếp nội dung vào đó. 

Ví dụ kết hợp một số TextBox chúng ta sẽ được kết quả như hình dưới đây: 

 

Định dạng các đối tượng TextBox 
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Để định dạng các đối tượng TextBox chúng ta sử dụng các nhóm lệnh như Shape styles, Text, Arrange, 

Size trên tab lệnh Format. 

 

- Nhóm lệnh Shape Style 

Có ý nghĩa tương tự như nhóm lệnh Style của Picture và Clip art, được dùng để thay đổi Style cho các 

đối tượng TextBox. 

Danh sách Style: Thao tác tương tự như đã hướng dẫn phần thao tác với Picture và Clip art. 

 

Ngoài các Style trong bảng liệt kê bạn có thể nhấp chọn mục Other Theme Fills để bổ xung một số Style 

đặc biệt. 

 

Giải sử chúng ta chọn một Style cho những TextBox vừa thiết kế 
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 Shape Fill: Thay đổi mầu nền cho các đối tượng TextBox. Sau khi lựa chọn Style bạn có 

thể nhấp chọn biểu tượng này để thay đổi mầu nền cho các đối tượng Shape. 

 

 Shape Outline: Thay đổi màu viền cho đối tượng Shape. Không những thay đổi mầu 

nền mà bạn còn có thể thay đổi mầu đường viền bao quay đối tượng Shape bằng cách sử dụng công cụ 

Shape Outline. 

 Shape Effects: Ý nghĩa tương tự như lệnh Effect trong phần Picture, bạn sử dụng công 

cụ này để tùy chỉnh các ứng dụng hình ảnh cho các đối tượng Shape. 

 

Giả sử chúng ta thay đổi ứng dụng cho các TextBox 

 

- Nhóm lệnh Text: Sử dụng nhóm lệnh này thao tác với nội dung Text trong các đối tượng TextBox. 

 

- Align Text: Căn chỉnh vị trí nội dung Text trong đối tượng TextBox. 

498



 

Nhấp chọn biểu tượng này bạn sẽ có 3 lựa chọn Top (Nội dung Text được căn lên đỉnh các đối tượng 

TextBox), Middle (Nội dung Text được căn giữa các đối tượng TextBox), Bottom (Nội dung Text được 

căn dưới đáy các đối tượng TextBox). 

- Nhóm lệnh Arrange: Sử dụng các lệnh trong nhóm này để sắp xếp vị trí TextBox trên văn bản. 

 

+ Position: Bạn có thể thiết lập vị trí cho TextBox trên trang văn bản bằng cách nhấp chọn biểu tượng 

Position. Một danh sách các vị trí được liệt kê trong menu nhanh. 

 

Trong mục In line with Text là vị trí ban đầu của đối tượng TextBox, phía dưới trong mục With Text 

Wrapping cho phép bạn thiết lập các vị trí như mô tả trong hình minh họa, có thể là ở đầu trang, giữa 

hoặc cuối trang, ứng với nó là các vị trí bên phải, bên trái và ở giữa.  

+ Wrap Text: Một trang văn bản thường chứa cả đối tượng TextBox và nội dung Text. Trên những văn 

bản đó bạn sẽ thấy lúc thì các đối tượng TextBox bên trái, lúc lại bên phải nội dung Text, hay có thể ở 

giữa bao quanh là nội dung Text của văn bản,… Để thiết lập được như vậy bạn nhấp chọn biểu tượng 

Wrap Text, một danh sách các kiểu Wrap Text sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 
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Bạn có thể nhấp chuột chọn một kiểu bất kỳ áp dụng cho đối tượng TextBox của mình.  

+  Bring Forward: Hiển thị đối tượng TextBox lên trước các đối tượng khác, sử dụng 

công cụ này trong trường hợp có nhiều đối tượng xếp lên nhau. 

+  Send Backward: Hiển thị đối tượng TextBox sau các hình ảnh khác, trường hợp sử 

dụng tương tự Bring Forward. 

+  Align: Sử dụng công cụ này để căn chỉnh lề cho một hoặc nhiều đối tượng TextBox một lúc. Đầu 

tiên bạn hãy chọn một hoặc nhiều đối tượng TextBox cần căn lề giống nhau bằng cách giữ phím Ctrl và 

tích chọn lần lượt các đối tượng TextBox. Tiếp theo bạn nhấp chọn công cụ này trên thanh Ribbon, một 

danh sách các Align xuất hiện như hình ảnh dưới đây: 

 

Nhấp chuột để chọn kiểu cần thiết lập. 

+  Group: Ví dụ chúng ta có nhiều đối tượng TextBox riêng lẻ kết hợp với nhau tạo thành một biểu 

đồ hoàn chỉnh và yêu cầu đặt ra là phải di chuyển chúng đến một vị trí khác. Nếu phải di chuyển từng 

TextBox một sẽ tốn thời gian và có thể không đặt chúng đúng vị trí. Từ thực tế đó bạn có thể nhóm 

chúng lại với nhau thành một thể thống nhất, giúp cho việc di chuyển được dễ dàng và giữ nguyên được 

cấu trúc. Để thực hiện đầu tiên bạn hãy chọn danh sách đối tượng TextBox cần nhóm, tiếp theo nhấp 

chọn biểu tượng Group trên thanh công cụ, tiếp tục chọn lệnh Group. 
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Trường hợp muốn gỡ nhóm bạn nhấp chọn Ungroup. 

+  Rotate: Xoay chiều TextBox, sử dụng công cụ này để đổi chiều cho các đối tượng TextBox trên 

văn bản. Đầu tiên hãy lựa chọn TextBox cần thao tác sau đó nhấp chọn biểu tượng Rotate trên thanh công 

cụ. 

 

Trong danh sách bạn có thể thấy góc quay mà hình ảnh mô tả, nếu như không vừa ý bạn có thể chọn 

More Rotation Options… để thay đổi góc quay theo ý muốn.  

+ Nhóm lệnh Size: Dùng để thay đổi kích thước của TextBox trên văn bản. 

 Shape height: Thiết lập chiều cao cho TextBox. 

 Shape width: Thiết lập độ rộng cho TextBox. 

Lưu ý: Bạn có thể thay đổi kích thước của TextBox đơn giản hơn bằng cách nhấp chọn đối tượng 

TextBox cần thay đổi, di chuyển chuột tới các điểm cho phép thay đổi kích thước của TextBox, khi hình 

chuột đổi thành mũi tên hai chiều bạn giữ, kéo và thả ở vị trí cần thay đổi kích thước, có thể áp dụng cho 

chiều cao, độ rộng, hay đồng thời cả hai chỉ số này. 

5.3.2. Chèn đối tượng WordArt  

WordArt là đối tượng chữ hiệu ứng được sử dụng khi muốn trình nội dung dưới dạng chữ nghệ thuật. 

Chèn WordArt vào văn bản 

Để chèn WordArt vào văn bản bạn nhấp chọn biểu tượng này trong nhóm lệnh Text trên Tab Insert của 

thanh công cụ Ribbon. 

 

Danh sách các mẫu chữ nghệ thuật xuất hiện như hình dưới đây: 
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Hãy nhấp chọn một mẫu bất kỳ để bổ xung vào văn bản 

Nhập nội dung cho WordArt 

Sau bước chọn thứ nhất một đối tượng được chèn vào văn bản với dòng chữ Your Text Here. 

 

Để nhập nội đung cho WordArt bạn xóa dòng chữ này và nhập nội dung mình muốn thể hiện vào đó. 

 

Để điều chỉnh Font chữ bạn thao tác như đã hướng dẫn ở các phần trước. 

Hiệu chỉnh WordArt 

Để hiệu chỉnh thuộc tính cho WordArt bạn nhấp chọn Tab Format tìm tới nhóm lệnh WordArt Styles. 

 

- Quick Styles: Thay đổi kiểu chữ nghệ thuật mà không phải trở về Tab Insert 

- Text Fill: Hiệu chỉnh mầu cho thân chữ, để thực hiện bạn nhấp chọn biểu tượng này, một bảng mầu xuất 

hiện như hình dưới đây: 
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Nhấp chuột để chọn mầu cần thiết lập cho thân chữ. 

- Text Outline: Thiết lập mầu cho viền chữ, để thực hiện bạn nhấp chọn biểu tượng này trên thanh công 

cụ, một bảng mầu xuất hiện bạn nhấp chuột chọn mầu mà mình cần sử dụng. 

 

- Text Effects: Ngoài việc lựa chọn kiểu chữ cho WordArt bạn còn có thể bổ xung những hiệu ứng rất 

đẹp, với nhiều cách thể hiện khác nhau bằng cách nhấp chọn công cụ Text Effects. Danh sách liệt kê các 

nhóm ứng dụng xuất hiện như hình dưới đây: 
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Di chuyển chuột tới nhóm chứa hiệu ứng cần sử dụng, nhấp chọn hiệu ứng cần thiết lập cho WortArt. 

 

Lưu ý: Bạn có thể tùy chỉnh định dạng, hiệu ứng cho các đối tượng WordArt bằng cách nhấp chọn biểu 

tượng Format Text Effects ở dưới nhóm WordArt Style. 

 

Hộp thoại Format Text Effects xuất hiện như hình dưới đây: 
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Trong hộp thoại này bạn cũng có thể thay đổi mầu sắc cho chữ, sử dụng các hiệu ứng,… Dưới đây là một 

ví dụ trình bay về WordArt 

 

5.4. Biểu tượng và công thức toán học 
Trong phần này chúng ta sẽ quan tâm tới nhóm lệnh Symbol, sử dụng nhóm lệnh này để thêm các biểu 

tượng và các công thức toán học vào nội dung văn bản. 

 

5.4.1. Chèn các biểu tượng 

Cách thực hiện 

Nhấp chọn biểu tượng Symbol trên thanh công cụ Ribbon, một danh sách liệt kê các Symbol xuất hiện, 

hãy nhấp chuột để chọn biểu tượng cần chèn vào văn bản.  

 

Nếu như chưa hài lòng với những biểu tượng trong danh sách bạn có thể nhấp chọn mục More 

Symbols… để có thêm sự lựa chọn. Hộp thoại Symbol xuất hiện như hình dưới đây, nó khá giống với 

hộp thoại Symbol ở các phiên bản trước của Microsoft Word. Trong hộp thoại này bạn có thể tự tìm cho 

mình những biểu tượng thích hợp để chèn vào nội dung văn bản. 

505



 

5.4.2. Chèn công thức toán học 

Cách thực hiện 

Khi cần viết các công thức toán học trên Microsoft Word 2013 bạn nhấp chọn biểu tượng Equation trên 

thanh công cụ Ribbon. Một danh sách liệt kê các kiểu công thức xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Bạn hãy nhấp chuột chọn tới dạng công thức phù hợp nhất với nội dung mà bạn dự định trình bày. Sau 

bước này một đối tượng Equation sẽ được chèn vào nội dung văn bản như hình dưới đây: 
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Lưu ý: Nếu không muốn sử dụng các mẫu có sẵn bạn nhấp chuột trực tiếp vào biểu tượng Equation, một 

đối trắng sẽ được chèn vào văn bản. 

Tùy chỉnh 

Để tùy chỉnh nội dung cho Equation bạn nhấp chịn Tab Design trên thanh công cụ Ribbon. 

 

- Nhóm lệnh Tools: 

+ Equation: Chọn mẫu Equation mà không cần trở lại Tab Insert 

+ Profesional: Thể hiển công thức dưới dạng chuẩn 

 

+ Linear: Viết dưới dạng các ký tự đơn giản 

 

- Nhóm lệnh Symbols 

Các biểu tượng cơ bản trình bày công thức được hiển thị trong khung này, để hiển thị toàn bộ các biểu 

tượng bạn nhấp chọn mũi tên trỏ xuống phía dưới cùng bên phải, danh sách đầy đủ các biểu tượng trong 

một nhóm sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Để truy cập vào các nhóm biểu tượng khác bạn nhấp chọn biểu tượng hình tam giác ở phía trên của danh 

sách này. 

507



 

Nhấp chọn vào các nhóm để hiển thị hay không hiển thị những biểu tượng của nhóm đó ra danh sách 

(nhóm nào được đánh dấu thì những biểu tượng trong nhóm sẽ được hiển thị ra danh sách). 

- Nhóm lệnh Structures: Nhóm lệnh này sẽ cho phép bạn nhập nội dung cho công thức của mình. Trong 

nhóm lệnh này các lệnh đều có hai kiểu như hình dưới đây: 

 

Các công thức trong phần trên (Fraction) là các công thức rỗng, sau khi bổ xung vào văn bản bạn phải 

điền nội dung cho công thức, giả sử chúng ta chọn công thức ở biểu tượng thứ nhất. 

 

Trong công thức rỗng này bạn nhấp chuột vào ô vung nhỏ của tử và mẫu để nhập nội dung cho công 

thức: 
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Dạng thứ hai là các công thức chứa sẵn nội dung ở nhóm dưới, khi chọn một công thức trong nhóm này 

một công thức với nội dung như mô tả sẽ được chèn vào văn bản tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể sửa lại 

chúng.  

Ngoài nhóm Fraction chúng ta còn rất nhiều nhóm công thức khác nhau, tùy từng trường hợp cụ thể để 

bạn có thể chọn cho mình một dạng công thức phù hợp 

+ Script 

 

+ Radical: Các công thức khai căn 

 

+ Integral: Các công thức tích phân 
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+ Large Operator 

 

+ Bracket 
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+ Function: Công thức về các hàm toán học 

 

+ Accent 

 

+ Limit and Log: Công thức về giới hạn (Lim) và logarit 
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+ Operator 

 

+ Martrix: Công thức về ma trận 
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Bài 6 – In ấn 
6.1. Định dạng văn bản trước khi in 
Ở một số bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách đặt lề rồi chọn khổ giấy cho văn bản, cũng như thiết kế 

Header, Footer hay chèn số trang. Tuy nhiên các chức năng này được giới thiệu riêng lẻ chắc các bạn 

cũng hơi khó khăn khi theo dõi. Trong phần này chúng ta sẽ nhắc lại những phần đó một cách hệ thống 

để các bạn có thể có cái nhìn tổng quan về những công việc cuối cùng phải làm trước khi in ấn văn bản. 

Hoàn thiện văn bản 

Ngoài việc hoàn chỉnh nội dung, định dạng văn bản, trước khi in văn bản bạn còn phải để ý xem văn bản 

có cần thiết kế Header Footer không? Thông thường với những văn bản dài như tài liệu về một chủ đề 

nào đó bạn nên có Header, footer, hai đối tượng này sẽ thể hiện nội dung của chương, đoạn, phần văn bản 

đang thể hiện. Nhắc người dùng biết được họ đang đọc nội dung của, chương, bài, phần nào trong văn 

bản. Để thiết chèn Header, Footer vào văn bản bạn nhấp chọn các lệnh trong nhóm Header & Footer 
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thuộc Tab Insert. 

 

Một đối tượng khác không kém phần quan trọng đó là trang văn bản, hầu như với văn bản nào chúng ta 

cũng nên đánh trang trừ trường hợp là những mẫu quy định, hay những văn bản chỉ có một trang duy 

nhất. Việc đánh trang sẽ giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm tới một nội dung nào đó, cũng như tránh cho 

việc văn bản bị sắp xếp không theo trật tự. Để thêm trang vào văn bản bạn nhấp chọn lệnh Page Number 

trong nhóm lệnh Header & Footer trên Tab Insert. 

 

Để tăng khả năng tìm kiếm nội dung trong văn bản, ngoài đánh số trạng bạn nên có mục lục cho văn bản 

(trường hợp văn bản dài, nhiều nội dung). Có rất nhiều cách tạo mục lục cho văn bản, tuy nhiên do thời 

lượng của cuốn sách này chúng tôi không giới thiệu ở đây. Bạn có thể tự tìm hiểu và thiết kế cho văn bản 

của mình một mục lục thật khoa học và nhanh tróng. 

Thiết lập trang in 

Trước khi in ấn bạn nên kiểm tra lại các thông số về khổ giấy, căn lề của văn bản. Giúp cho việc chọn 

đúng khổ giấy đang có của máy in tránh in sai lãng phí. Để kiểm tra các thông tin này bạn nên bật hộp 

thoại Page Setup bằng cách nhấp chọn biểu tượng mũi tên phía dưới nhóm lệnh Page Setup trên Tab Page 

Layout. 

 

Hộp thoại Page Setup xuất hiện như hình dưới đây: 
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Trong hộp thoại này ở hai tab Margins và Pager sẽ cho phép bạn thiết lập các thông số như lề văn bản, 

khổ giấy, chiều của khổ giấy (Ngang, dọc). Bạn nên chú ý với những trường hợp in văn bản pháp quy 

như hợp đồng, đơn từ, quyết định,… chúng ta đặt lề trái và phải gần bằng nhau. Với các trường hợp văn 

bản  là tài liệu, sách,… cần đóng gáy thì chúng ta để lề trái nhiều hơn lề phải với một tỷ lệ vừa đủ để sau 

khi đóng gáy, nội dung sẽ nằm giữa trang văn bản.  

Lưu ý: Với trường hợp in hai mặt chúng ta xử lý như sau: Chọn Mirror margins trong mục Multiple pages 

của Tab Margins. 
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6.2. Thực hiện in ấn 
Để in văn bản bạn có thể thực hiện theo các cách sau đây: 

Cách 1: Nhấn biểu tượng Print trên thanh Quick Access Toolbar 

 

Với cách này văn bản sẽ được in tất cả các trang ra máy in mặc định trên máy tính. Với văn bản chứa 

nhiều nội dung bạn không nên sử dụng cách này vì dễ dẫn đến tình trạng máy in bị hóc giấy giữa trừng vì 

in quá nhiều trang cùng một lúc. 

Cách 2: Nhấp tổ hợp phím Ctrl + P hoặc nhấp chọn nút Office Button. Cửa sổ Office Button xuất hiện 

bạn chọn mục Print. 
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Hãy thiết lập các tham số theo hướng dẫn dưới đây: 

- Number of copy: Số bản sao chép từ bản in, ví dụ bạn muốn in hợp đồng thành 2 bản để gửi khách hàng 

và lưu lại bạn điền giá trị là 2. 

- Print: Chọn máy in để in văn bản, trong máy tính có rất nhiều máy in khác nhau vì vậy bạn cần phải chỉ 

định máy in sẽ in văn bản, nếu không Microsoft Word 2013 sẽ lấy máy in mặc định của máy tính. 

- Print What: Cho phép tùy chọn các trang in, bạn có thể nhập trực tiếp trạng cần in vào hộp nhập phía 

Pages. 
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Nếu in nhiều trang liên nhau bạn nhập trang đầu tiên rồi đánh dấu – và trang cuối cùng. Giả sử cần in từ 

trang 5 đến trang 10 bạn nhập vào giá trị: 5-10. 

Nếu in nhiều trang không liên tục bạn phải liệt kê tất cả các trang mỗi trang cách nhau dấu phẩy dưới. Ví 

dụ in các trang 6,7,10,23,24 bạn nhập vào giá trị như sau: 6,7,10,23,24. 

Ngoài ra bạn có thể nhấp vào mục All để có thêm tùy chọn. 

 

+ All: In toàn bộ văn bản, cũng tương ứng bạn không thiết lập gì cho mục này. Mặc định máy in sẽ in tất 

cả các trang của văn bản. 

+ Selection: Chỉ in vùng được chọn 

+ Current Page: Chỉ in trang hiện tại (Trang con trỏ chuột đang đứng) 

+ Print Odd Pages Only: Tích chọn mục này để chỉ in trang lẻ 

+ Print Even Pages only: Tích chọn mục này để chỉ in trang chẵn 

- Other Settings: Các tùy chọn khác khi in ấn 

+ Collated: Nếu in copy thành nhiều bản, bạn có thể chọn in lần lượt từng bộ một hay in tất cả các bản 

của từng trang. 

 

+ Portrait Orientation: In theo khổ giấy ngang hay dọc. 
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+ Chọn khổ giấy cho văn bản 

 

+ Last custom margin settings: Chọn lề cho trang in 
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+ Page Per Sheet: In nhiều trang trong một tờ giấy 

 

Cuối cùng bạn nhấp chọn nút Print để thực hiện in văn bản 
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BÀI 1: CÁC HÀM CĂN BẢN 

Nội dung: 

 Tổng quan 

 Hàm xử lý chuỗi 

 Hàm xử lý ngày tháng 

 Hàm số học 

 Hàm thống kê 

 Hàm luận lý 

 Hàm dò tìm 

TỔNG QUAN 

Dạng tổng quát của hàm: tên hàm(các tham số) 

Các tham số cách nhau bởi dấu phẩy (có thể thay đổi dấu ngăn cách giữa các tham số bởi ký hiệu 

khác bằng cách dùng lệnh Start \ Control Panel \ Region and Language. Chọn Additional 

settings… rồi chọn thẻ Numbers, chọn ký hiệu trong hộp List Separator) 

Tham số có thể là công thức, địa chỉ ô, địa chỉ vùng, hoặc giá trị hằng; tuy vậy bao giờ cũng phải 

thỏa mãn kiểu của từng tham số. Có tham số bắt buộc và có tham số tùy chọn. Hàm luôn trả về 

một giá trị. 

HÀM XỬ LÝ CHUỖI 
 

Tên hàm Cú pháp và công dụng 

LEFT LEFT(chuỗi, [n]): trả về n ký tự bên trái của tham số chuỗi. 

Lưu ý, nếu ta bỏ qua n thì mặc định n=1. 

Ví dụ: =LEFT(“Tin học kinh tế”,7) Kết quả: Tin học 

RIGHT RIGHT(chuỗi, [n]): trả về n ký tự bên phải của tham số chuỗi. 

Lưu ý, nếu ta bỏ qua n thì mặc định n=1. 

Ví dụ: =RIGHT(“Tin học kinh tế”,7) Kết quả: kinh tế 

MID MID(chuỗi, m, n): trả về n ký tự kể từ ký tự thứ m của chuỗi 

Ví dụ: =MID(“Tin học kinh tế”,5,3) Kết quả: học 

TRIM TRIM(chuỗi): trả về chuỗi đã cắt bỏ những khoảng trống của chuỗi, 

khi đó mỗi từ chỉ cách nhau một khoảng trắng. 

Ví dụ: =TRIM(“  Tin học kinh tế”,7) Kết quả: Tin học kinh tế 

LOWER LOWER(chuỗi): trả về chuỗi chữ thường tương ứng với chuỗi đã cho 

Ví dụ: =LOWER(“TIN HỌC KINH TẾ”) Kết quả: tin học kinh tế 

UPPER UPPER(chuỗi): trả về chuỗi chữ hoa tương ứng với chuỗi đã cho 

Ví dụ: =UPPER(“Tin học kinh tế”) Kết quả: TIN HỌC KINH TẾ 

PROPER PROPER(chuỗi): trả về một chuỗi mà ký tự đầu của mỗi từ đều là 

chữ hoa tương ứng với chuỗi đã cho 

Ví dụ: =PROPER(“Tin học kinh tế”) Kết quả: Tin Học Kinh Tế 

LEN LEN(chuỗi): trả về chiều dài của chuỗi, nghĩa là số ký tự kể cả 

khoảng trắng trong chuỗi đã cho 

Ví dụ: =LEN(“Tin học kinh tế”) Kết: 15 
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FIND FIND(chuỗi_1, chuỗi, [n]): trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của 

chuỗi_1 trong chuỗi, bắt đầu tìm từ vị trí thứ n bên trái chuỗi trở đi 

(mặc định n = 1). Có phân biệt chữ hoa chữ thường 

Ví dụ: =FIND(“học”, “Tin học kinh tế”) Kết quả: 5 

=FIND(“Học”, “Tin học kinh tế”) Kết quả: #VALUE! 

SEARCH SEARCH(chuỗi_1, chuỗi, [n]): trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của 

chuỗi_1 trong chuỗi, bắt đầu tìm từ vị trí thứ n bên trái chuỗi trở đi 

(mặc định n = 1). Không phân biệt chữ hoa chữ thường 

Ví dụ: = SEARCH(“học”, “Tin học kinh tế”) Kết quả: 5 

= SEARCH (“Học”, “Tin học kinh tế”) Kết quả: 5 

REPLACE REPLACE(chuỗi, i, n, chuỗi_mới): thay thế n ký tự trong chuỗi bắt 

đầu từ ký tự thứ i bằng chuỗi_mới. 

Ví dụ:= REPLACE(“Tin học kinh tế”,9,7,“B”) Kết quả: Tin học B 

SUBSTITUTE SUBSTITUTE(chuỗi, chuỗi_cũ, chuỗi_mới, [i]): thay chuỗi_cũ thứ i 

trong chuỗi bằng chuỗi_mới, nếu bỏ qua i nghĩa là thay thế tất cả 

chuỗi_cũ bằng chuỗi_mới. 

Ví dụ: = SUBSTITUTE((“Tin học kinh tế”, “kinh tế”, “B”) 

Kết quả: Tin học B 

TEXT TEXT(số, định_dạng): đưa số từ kiểu số về kiểu chuỗi với định_dạng 

(xem thêm phần định dạng số) 

Ví dụ: =TEXT(2000,“$#,###.00”) Kết quả: $2,000.00 

VALUE VALUE(chuỗi-số): trả về số tương ứng với chuỗi-số đã cho 

Ví dụ: =VALUE(“0045”) Kết quả: 45 
 

HÀM XỬ LÝ NGÀY THÁNG 
 

Tên hàm Cú pháp và công dụng 

NOW NOW(): trả về ngày-tháng-năm và giờ hiện hành mà máy đang lưu 

giữ 

Ví dụ: =NOW() Kết quả: 13/04/2013 19:20 

TODAY TODAY(): trả về ngày-tháng-năm hiện hành mà máy đang lưu giữ 

Ví dụ: =TODAY() Kết quả: 13/04/2013 

DATE DATE(năm, tháng, ngày): trả về ngày-tháng-năm tương ứng. 

Ví dụ: =DATE(2013,04,30) Kết quả: 30/04/2013 

DAY DAY(ngày-tháng-năm): trả về một con số (1 31) chỉ ngày tương 

ứng với tham số ngày-tháng-năm 

Ví dụ: =DAY(“30/04/2013”) Kết quả: 30 

MONTH MONTH(ngày-tháng-năm) : trả về một số (1 12) chỉ tháng tương 

ứng với tham số ngày-tháng-năm 

Ví dụ: =MONTH(“30/04/2013”) Kết quả: 4 

YEAR YEAR(ngày-tháng-năm): trả về một con số (gồm 4 chữ số) chỉ năm 

tương ứng với tham số ngày-tháng-năm 

Ví dụ: =YEAR(“30/04/2013”) Kết quả: 2013 
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WEEKDAY WEEKDAY(ngày-tháng-năm,[kiểu]): trả về số thứ tự (nghĩa là Thứ) 

của ngày-tháng-năm trong tuần. 

Các kiểuthông dụng: 

 1: hàm trả về 1 là chủ nhật 7 là thứ bảy (mặc định) 

 2: hàm trả về 1 là thứ hai 7 là chủ nhật. 

 3: hàm trả về 0 là thứ hai 6 là chủ nhật. 

Ví dụ : = WEEKDAY(“30/04/2013”) Kết quả: 3 

TIME TIME(giờ, phút, giây): trả về thời gian tương ứng với 3 tham số: giờ, 

phút, giây đã cho 

Ví dụ : = TIME(6,30,5) Kết quả 6:30:05 

HOUR HOUR(btgiờ): trả về một số chỉ giờ (0 23) tương ứng với btgiờ 

Ví dụ : = HOUR(“08:30:15”) Kết quả : 8 

MINUTE MINUTE(btgiờ): trả về một số chỉ phút (0 59) tương ứng với btgiờ 

Ví dụ: =MINUTE(“08:30:15”) Kết quả : 30 

SECOND SECOND(btgiờ): trả về một số chỉ giây (0 59) tương ứng với btgiờ 

Ví dụ : =SECOND(“08:30:15”) Kết quả : 15 
 

HÀM SỐ HỌC 
 

Tên hàm Cú pháp và công dụng 

ABS ABS(x): trả về giá trị tuyệt đối (ABSolute) của biểu-thức-số x 

Ví dụ: =ABS(3-5) Kết quả: 2 

INT INT(x): trả về số nguyên (INTeger) lớn nhất còn nhỏ hơn hoặc bằng x 

Ví dụ: =INT(9/2) Kết quả: 4 

MOD MOD(x, y): trả về số dư của phép chia nguyên x cho y theo qui tắc sau: 

MOD(x, y) = x - y* INT(x/y) 

Ví dụ: =MOD(9,2) Kết quả: 1 

ROUND ROUND(x, n): làm tròn số x tùy theo n; với n > 0: làm tròn với n vị trí 

thập phân, n = 0: làm tròn đến hàng đơn vị, n = -1 : làm tròn đến hàng 

chục, n = -2: làm tròn đến hàng trăm,… 

Ví dụ: =ROUND(1.23456,2) Kết quả : 1.23 

PRODUCT PRODUCT(x1 , x2 , … , xn): trả về tích các số x1 , x2 , … , xn 

SUM SUM(x1 , x2 , … , xn): trả về tổng các số x1 , x2 ,  … , xn 

SUMIF SUMIF(vùng1, điều-kiện, vùng2): trả về tổng các ô trong vùng2 tương 

ứng theo thứ tự với các ô trong vùng1 thỏa điều-kiện. Nếu bỏ qua tham 

số vùng_2 nghĩa là vùng_2 = vùng_1. 

Ví dụ : 
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SUMIFS SUMIFS(vùng-tính-tổng, vùng-chứa-điều-kiện-1,điều-kiện-1, [vùng- 

chứa-điều-kiện-2,điều-kiện-2],…) : trả về tổng các ô trong vùng-tính- 

tổng ứng với thứ tự các ô trong vùng-chứa-điều-kiện-1 thỏa điều-kiện- 

1 và các ô trong vùng-chứa-điều-kiện-2 thỏa điều-kiện-2,… 

Ví dụ : 
 

 

SUMPRODUCT SUMPRODUCT(vùng1, vùng2, …): trả về tổng của tích các ô tương 

ứng trong vùng1,  vùng2,… 

Ví dụ : 
 

 

RAND RAND(): trả về 1 số ngẫu nhiện trong khoảng từ 0 đến 1 

RANDBETWEEN RANDBETWEEN(số_nhỏ, số_lớn): trả về một số ngẫu nhiên trong 

khoảng từ số_nhỏ đến số_lớn 
 

HÀM THỐNG KÊ 
 

Tên hàm Cú pháp và công dụng 

MIN MIN(danh-sách) : trả về giá trị nhỏ nhất của các số trong danh-sách 

Ví dụ: = MIN(6,4,2,8) Kết quả: 2 

MAX MAX(danh-sách) : trả về giá trị lớn nhất của các số trong danh-sách 

Ví dụ: = MAX(6,4,2,8) Kết quả: 8 

AVERAGE AVERAGE(danh-sách) : trả về giá trị trung bình của các số trong danh- 

sách 

Ví dụ: = AVERAGE (6,4,2,8) Kết quả: 5.75 
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AVERAGEIF AVERAGEIF(vùng_1, điều_kiện[, vùng_2]): trả về giá trị trung bình 

của các ô trong vùng2 tương ứng theo thứ tự với các ô trong vùng1 thỏa 

điều-kiện. Nếu bỏ qua tham số vùng_2 nghĩa là vùng_2 = vùng_1 

Ví dụ: 
 

 

COUNT COUNT(danh-sách) : trả về số lượng các ô có kiểu số trong danh-sách 

Ví dụ: =COUNT(2,4,7, “A”) Kết quả: 3 

COUNTA COUNTA(danh-sách) : trả về số lượng các ô có nội dung khác rỗng 

trong danh-sách 

Ví dụ: =COUNTA(2,4,7, “A”) Kết quả: 4 

COUNTIF COUNTIF(vùng, điều-kiện) : trả về số lượng các ô trong vùng thỏa 

điều-kiện 

Ví dụ: 
 

 

RANK RANK(ô, vùng, kiểu) : trả về thứ tự xếp hạng của ô trong vùng; 

kiểu = 1: xếp hạng tăng dần, kiểu = 0 hoặc lờ đi: xếp hạng giảm dần 

Ví dụ: 

 
 

HÀM LUẬN LÝ 
 

Tên hàm Cú pháp và công dụng 

IF IF(btLogic1, bt1, bt2): Nếu btLogic có giá trị TRUE thì trả về bt1, ngược 

lại btLogic có giá trị FALSE thì trả về bt2 

Ví dụ : =IF(1>2,1,2) Kết quả: 2 

AND AND(btLogic1, btLogic2, …): trả về TRUE nếu tất cả các btLogic đều 

có giá trị TRUE, trả về FALSE nếu có ít nhất một btLogic có giá trị 

FALSE 

Ví dụ: =AND(1>2,2<3) Kết quả : FALSE 
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OR OR(btLogic1, btLogic2, …): trả về FALSE nếu tất cả các btLogic đều có 

giá trị FALSE, trả về TRUE nếu có ít nhất một btLogic có giá trị TRUE 

Ví dụ : =OR(1>2,2<3)  Kết quả : TRUE 

NOT NOT(btLogic): trả về giá trị phủ định của btLogic 

Ví dụ: =NOT(AND(1>2,2<3)) Kết quả: TRUE 

 

 

HÀM DÒ TÌM 
 

Tên hàm Cú pháp và công dụng 

VLOOKUP VLOOKUP(giá-trị-dò, bảng-dò, cột, kiểu-dò): dùng giá-trị-dò để dò tìm 

trên cột đầu tiên của bảng-dò (Không tìm thấy trả về #N/A) 

Có 2 trường hợp: 

 Kiểu dò là False hay 0: nghĩa là dò tìm chính xác. 

 Kiểu dò là True, hoặc 1, hoặc lờ đi: nghĩa là dò tìm xấp xỉ. Excel 

dò đến một giá trị lớn nhất còn nhỏ hơn hay bằng giá-trị-dò. Cột 

đầu tiên của bảng-dò nên được sắp xếp tăng dần. 

Ví dụ : 
 

 

HLOOKUP HLOOKUP(giá-trị-dò, bảng-dò, dòng, kiểu-dò): dùng giá-trị-dò để dò 

tìm trên dòng đầu tiên của bảng-dò (Không tìm thấy trả về #N/A) 

Có 2 trường hợp: 

 Kiểu-dò là False hay 0: dò tìm chính xác. 

 Kiểu-dò là True, hoặc 1, hoặc lờ đi: nghĩa là dò tìm xấp xỉ. Excel 

dò đến một giá trị lớn nhất còn nhỏ hơn hay bằng giá-trị-dò. 

Dòng đầu tiên của bảng-dò nên được sắp tăng dần. 

MATCH MATCH(giá-trị-dò, bảng-dò, kiểu-dò): Trả về thứ tự vị trí của giá-trị-dò 

trong bảng-dò (chỉ là 1 dòng hoặc 1 cột). 

 Kiểu-dò là 0 (dò chính xác và bảng-dò không cần sắp xếp) 

 Kiểu-dò là 1 hoặc lờ đi (MATCH tìm đến giá trị lớn nhất còn nhỏ 

hơn hay bằng giá-trị-dò và bảng-dò phải được sắp xếp tăng dần) 

 Kiểu-dò là -1 (MATCH tìm đến giá trị nhỏ nhất còn lớn hơn hay 

bằng giá-trị-dò và bảng-dò phải được sắp xếp giảm dần). 

Ví dụ : 
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CHOOSE CHOOSE(thứ-tự, giá trị 1, giá trị 2, ...): trả về một giá trị trong một danh 

sách các giá trị; giá trị đó tương ứng với thứ-tự chỉ ra. Nếu thứ-tự nhỏ 

hơn 1 hoặc lớn hơn số giá trị trong danh sách thì CHOOSE trả về 

#VALUE! 

Ví dụ : 
 

 

INDEX INDEX(bảng-dò, dòng, cột): trả về giá trị trong bảng-dò tương ứng với 

tọa độ dòng, cột. 

Ví dụ : 
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BÀI 2: CÔNG THỨC MẢNG TRONG EXCEL 

Nội dung: 

 Khái niệm mảng 

 Các ví dụ minh họa 

KHÁI NIỆM 

Trong Excel, một mảng (array) có thể là mảng một chiều hoặc mảng hai chiều. 

 Mảng một chiều thì có thể hiểu đó là một vùng (range) số liệu trên bảng tính mà vùng 

này sẽ có một dòng (khi mảng nằm ngang) hoặc một cột (mảng nằm dọc) 

 Một mảng hai chiều có thể hiểu đó là một vùng số liệu trên bảng tính (có dạng hình chữ 

nhật) bao gồm nhiều dòng và nhiều cột. 

 Công thức mảng không cần lưu trữ các số liệu trong quá trình tính toán trong các ô (cell), 

mà Excel sẽ xử lý các mảng số liệu này trong bộ nhớ máy tính. Sau đó các công thức 

mảng sẽ lấy kết quả tính toán trả về trên bảng tính. 

 Một công thức mảng có thể trả về kết quả là nhiều ô (range) hay chỉ một ô. 

 Công thức mảng có thể trả về kết quả cho một ô hoặc nhiều ô, khi muốn một công thức 

mảng trả về kết quả cho nhiều ô thì phải chọn các ô đó rồi mới nhập công thức, sau đó 

nhấn CTRL+SHIFT+ENTER 

 Ký hiệu sau khi nhấn CTRL + SHIFT + ENTER {=SUM(B2:B5*C2:C5)} 

 Mảng hai chiều là một hình chữ nhật bao gồm nhiều hàng và nhiều cột. Tương tự như 

mảng một chiều, ta sử dụng các dấu phẩy để ngăn cách các phần tử trong cùng một hàng 

và dấu chấm phẩy để ngăn cách các phần tử trong cùng một cột. 

 u điểm của công thức mảng 

o Là cách tính toán đảm bảo sự chính xác về kết quả (tránh trường hợp vô tình sao 

chép sai công thức do chạy địa chỉ tham chiếu) 

o Dùng công thức mảng tránh được việc vộ tình xoá hay làm thay đổi công thức 

trong một ô nào đó của vùng công thức mảng. Vì công thức mảng không cho 

phép xoá, sửa chữa một ô trong vùng công thức mảng. 

o Sử dụng công thức mảng để giải quyết các công việc thống kê với nhiều điều kiện 

phức tạp một cách hiệu quả, nhanh chóng, tiện lợi hơn các hàm cơ sở dữ liệu 
 

CÁC VÍ DỤ 

 Ví dụ 1: 
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Chỉ với 1 công thức duy nhất, ta viết hàm như trong hình trên và ấn CTRL + SHIFT + 

ENTER được kết quả là số số lẻ trong dãy số. Giải thích: =SUM(IF(MOD 

(B2:B9,2)=1,1,0)) 

o Hàm SUM ở ngoài yêu cầu đầu vào là một mảng để tính tổng 

o Như vậy kết quả của hàm IF lúc này là một mảng 

o Hàm MOD(x,y) trả về số dư của x khi chia cho y 
o Cách thực thi: Lấy từng ô trong vùng B2:B9 chia cho 2, nếu được dư là 1 thì trả 

về 1, nếu như khác 1 thì trả về 0. Vậy kết quả của IF lúc này là một mảng gồm 
các giá trị 1 và 0 tương ứng. Tổng của các giá trị này (hàm SUM bên ngoài) sẽ là 
số số lẻ trong dãy. 

 Ví dụ 2: 
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BÀI 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Nội dung: 

 Khái niệm cơ sở dữ liệu 

 Sắp xếp dữ liệu 

 Trích lọc dữ liệu 

 Hàm liên quan cơ sở dữ liệu 

 Kiểm tra dữ liệu nhập 

KHÁI NIỆM CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một bảng gồm nhiều trường (field) và nhiều mẩu tin (record) với các 

qui ước: 

 Tên trường là duy nhất trong sheet, phải nhập trong từng ô riêng và không là ô trống. 

 Không để dòng trống và cột trống trong cơ sở dữ liệu. 

 Cơ sở dữ liệu phải tách biệt so với những phần khác trong sheet. 
 

 
 

 

SẮP XẾP DỮ LIỆU 

Ví dụ : Bảng tính lương 

Để sắp xếp thứ tự dữ liệu trong CSDL, dùng một trong các cách sau : 

Cách 1: Thực hiện 

 Đặt con trỏ vào một ô trong cột muốn xếp thứ tự, 

 Chọn thẻ Data, nhóm Sort & Filter, nhấp nút AZ hay nút ZA tùy theo bạn muốn xếp 

theo thứ tự tăng hay giảm. 
 

 

Cách 2: Thực hiện 

 Đặt con trỏ vào một ô trong cột muốn xếp thứ tự, 

 Chọn lệnh Home \ Editing \ Sort & Filter \ Sort A to Z hoặc Sort Z to A tùy theo bạn 

muốn xếp theo thứ tự tăng hay thứ tự giảm 
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Cách 3: Thực hiện 

 Chọn cơ sở dữ liệu chứa các cột muốn xếp thứ tự, 

 Chọn lệnh Data \ Sort & Filter \ Sort hoặc lệnh Home \ Editing \ Sort & Filter \ 

Custom Sort, xuất hiện hộp thoại Sort 
 

 

 Hộp Sort by : để chọn cột sắp xếp trong danh sách các cột của CSDL 

 Hộp Sort On: xếp thứ tự theo Values (giá trị), Cell Color (màu ô), Font Color (màu ký 

tự), Cell Icon (biểu tượng trong ô), 

 Hộp Order: xếp thứ tự A to Z (chữ tăng dần), Z to A (chữ giảm dần), Smallest to Largest 

(số tăng dần), Largest to Smallest (số giảm dần), Custom List (theo thứ, theo tháng, theo 

danh sách mới tự tạo) 

 Nút Add Level: để thêm một cấp sắp xếp nữa (Then by). 
 

 

 
 

 

TRÍCH LỌC DỮ LIỆU 

Lọc tự động: lọc dữ liệu dựa trên các điều kiện đơn giản bằng cách sử dụng AutoFilter. 
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 Trỏ chuột vào bất kỳ ô nào trong vùng cơ sở dữ liệu hoặc chọn cả vùng cơ sở dữ liệu, 

 Chọn lệnh Data \ Sort & Filter \ Filter  hoặc lệnh  Home \ Editing \ Sort & Filter \ 

Filter. 

 Xuất hiện nút xổ xuống (Dropdown) ở mỗi cột trong cơ sở dữ liệu. 
 

 
 

 

Lọc nâng cao: nếu điều kiện phức tạp không thể thực hiện bằng AutoFilter được, bạn có thể 

dùng chức năng Advanced Filter. 

 Trỏ chuột vào bất kỳ ô nào trong vùng cơ sở dữ liệu hoặc chọn cả vùng cơ sở dữ liệu, 

 Chọn lệnh Data \ Sort & Filter \ Advanced. 

 Xuất hiện hộp thoại Advanced Filter. 
 

 

Khi sử dụng chức năng Advanced Filter, bạn cần khai báo: 

 List range: vùng danh sách, đó là cơ sở dữ liệu hay một phần cơ sở dữ liệu bao gồm cả 

hàng tiêu đề chứa các mẩu tin cần lọc 

 Criteria range: vùng tiêu chuẩn (vùng điều kiện lọc), thường ở bên dưới vùng danh sách 

 Copy to: vùng trích loc, chứa các mẩu tin thỏa tiêu chuẩn lọc, ở ngoài vùng chứa các 

mẩu tin cần lọc. 

Cách xây dựng vùng tiêu chuẩn: 

 Tạo vùng tiêu chuẩn: ta sao chép các tên trường chứa tiêu chuẩn vào vùng tiêu chuẩn. 

 Nhập tiêu chuẩn vào dưới tên trường tương ứng của vùng tiêu chuẩn. 

 Các tiêu chuẩn trên cùng một dòng thuộc các trường khác nhau nghĩa là “và” 

 Các tiêu chuẩn trên các dòng khác nhau nghĩa là “hay”, “hoặc” 

 Nếu tiêu chuẩn là ô trống thì nghĩa là “tất cả các mẩu tin đều thỏa” 
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 Nếu tiêu chuẩn thuộc loại tính toán – điều kiện sẽ là một mệnh đề logic (computed 

criteria), nghĩa là kết quả sau khi ban hành công thức là TRUE hoặc FALSE, thì sử dụng 

địa chỉ ô của mẩu tin đầu tiên trong vùng chứa các mẩu tin cần lọc, đồng thời xóa hay 

thay tên trường tương ứng của vùng tiêu chuẩn bằng một từ nào đó. 

 Nếu tiêu chuẩn thuộc loại so sánh (comparision criteria) thì không xóa tên trường trong 

vùng tiêu chuẩn. 

Ví dụ: sau đây là các tiêu chuẩn được trình bày theo hai loại hay hỗn hợp cả hai loại tiêu chuẩn 

Lọc ra các nhân viên thuộc phòng A, B hay P 
 

  

Lọc ra các nhân viên thuộc phòng A, B hay P và có LCB > 500 
 

  
 

 

Lọc ra các nhân viên sinh năm 1965 
 

  
 

 

HÀM LIÊN QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU 

 DAVERAGE(vùng danh sách, cột, vùng tiêu chuẩn): Trả về giá trị trung bình của các ô 

trong tham số cột trong tham số vùng danh sách, các ô này thỏa điều kiện của tham số 

vùng tiêu chuẩn. 

 DCOUNT(vùng danh sách, cột, vùng tiêu chuẩn): Trả về số lượng các ô kiểu số trên cột 

trong vùng danh sách, các ô này thỏa tiêu chuẩn. 

 DCOUNTA(vùng danh sách, cột, vùng tiêu chuẩn): Trả về số lượng các ô khác rỗng trên 

cột trong vùng danh sách, các ô này thỏa tiêu chuẩn. 

 DGET(vùng danh sách, cột, vùng tiêu chuẩn): Trả về một giá trị của một ô trên cột trong 

vùng danh sách, ô này thỏa tiêu chuẩn. 

 DMAX(vùng danh sách, cột, vùng tiêu chuẩn): Trả về giá trị lớn nhất của các ô trên cột 

trong vùng danh sách, các ô này thỏa tiêu chuẩn. 

 DMIN(vùng danh sách, cột, vùng tiêu chuẩn): Trả về giá trị nhỏ nhất của các ô trên cột 

trong vùng danh sách, các ô này thỏa tiêu chuẩn. 

 DSUM(vùng danh sách, cột, vùng tiêu chuẩn): Trả về tổng giá trị của các ô trên cột trong 

vùng danh sách, các ô này thỏa tiêu chuẩn. 

Chú ý: trong cú pháp của hàm: 

 vùng danh sách: địa chỉ hoặc tên của vùng danh sách 

 cột : tên cột đặt trong dấu nháy kép hoặc số thứ tự cột của cột đó trong vùng danh sách 

 vùng tiêu chuẩn: địa chỉ hoặc tên của vùng tiêu chuẩn. 
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KIỂM TRA DỮ LIỆU NHẬP 

 Chọn vùng cần kiểm tra dữ liệu nhập, giả sử đó là cột ĐIỂM (A1:A8) với dữ liệu nhập 

vào là số từ 0 đến 10. 

 Chọn Data \ Data Tools \ Data Validation \ Data Validation, xuất hiện hộp thoại Data 

Validation. 

 Thẻ Settings: 

o Hộp Allow: kiểu dữ liệu cần kiểm tra, bạn chọn Whole number. 
o Hộp Data: chọn toán tử thích hợp để thiết lập điều kiện, ở đây bạn chọn between, 

xuất hiện hai hộp Minimum và Maximum. 
 

 

o Thẻ Input Message: Đánh dấu chọn Show input message when cell is selected để 
thông điệp xuất hiện khi bạn chọn ô nhập liệu. Thông điệp có 2 phần: tiêu đề (hộp 
Title) và nội dung (hộp Input message). 

 

 

o Thẻ Error Alert: Đánh dấu chọn Show error alert after invalid data is entered 
để thông báo xuất hiện nếu nhập sai. 
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BÀI 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

Nội dung: 

 Công cụ Subtotal 

 Công cụ Consolidate 

 Công cụ Pivot Table 

 Phân tích độ nhạy (What-If) 

CÔNG CỤ SUBTOTAL 

Chức năng Subtotal cho phép tổng hợp từng nhóm dữ liệu của các cột kiểu số trong cơ sở dữ 

liệu, chẳng hạn như tìm tổng, số lớn nhất, số nhỏ nhất, số trung bình, … Kết quả tổng hợp được 

đặt trên hay dưới mỗi nhóm. 

Giả sử có bảng dữ liệu bán hàng như sau: 
 

 

Ta cần tính tổng số tiền mà mỗi nhân viên thực hiện được: 

(1) Xếp thứ tự cột Nhân viên thực hiện 

(2) Chọn cơ sở dữ liệu hay trỏ chuột vào một ô bất kỳ 

(3) Chọn lệnh Data \ Outline \ Subtotal, xuất hiện hộp thoại Subtotal: 

 Hộp At each change in: chọn tên cột đã 

dùng để xếp thứ tự (Nhân viên thực hiện) 

 Hộp Use function: chọn hàm dùng để tổng 

hợp dữ liệu (Sum) 

 Hộp Add subtotal to: đánh dấu chọn những 

cột kiểu số cần đưa ra kết quả tổng hợp (Số 

tiền) 

 Replace current subtotals: chọn để kết quả 

tổng hợp mới sẽ ghi đè kết quả tổng hợp cũ, 

không chọn thì kết quả tổng hợp mới sẽ 

thêm vào cơ sở dữ liệu, 

 Page break between group: chọn để có 

ngắt trang giữa các nhóm, khi in ra giấy thì 

mỗi nhóm một trang giấy, 

 Summary below data: chọn / không chọn 

để kết quả tổng hợp ở dưới / trên mỗi nhóm. 

Ngoài Excel tự dộng thêm vào một kết quả 

tổng hợp Grand … cho cả cơ sở dữ liệu, 

 Nút Remove All: để gỡ bỏ tất cà các kết 
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quả tổng hợp hiện thời. 
 

 

 

Bên trái bảng tính, có nút dấu – hay dấu +, nhấp vào nút đó thì dấu – trở thành dấu + và ngược 

lại, dấu – để xem chi tiết, dấu + chỉ xem kết quả tổng hợp. 

CÔNG CỤ CONSOLIDATE 

Chức năng Consolidate cho phép hợp nhất dữ liệu từ nhiều vùng dữ liệu nguồn (Sources) và hiển 

thị kết quả trong vùng dữ liệu đích (Destination). 

Giả sử công ty xăng dầu ABC có 3 cửa hàng, mỗi cửa hàng có một bảng báo cáo doanh thu 6 

tháng đầu năm 2012. Công ty có nhu cầu tổng hợp các báo cáo của 3 cửa hàng thành một báo 

cáo doanh thu 6 tháng đầu năm 2012 của công ty. 
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Thực hiện các bước sau: 

(1) Chọn vùng dữ liệu đích bằng cách trỏ chuột vào một ô bất kỳ ở vùng đó, 

(2) Chọn lệnh Data \ Data Tools \ Consolidate, xuất hiện hộp thoại Consolidate 
 

 

 Hộp Function: chọn hàm sử dụng (Sum, Min, Max, …), thông thường khi tổng hợp dữ 

liệu bạn chọn hàm Sum để tính tổng. 

 Hộp Reference: để tham chiếu lần lượt các vùng dữ liệu nguồn. 

 Hộp All references: chứa tất cả các vùng dữ liệu nguồn cần thiết cho việc hợp nhất. Để 

xóa một vùng dữ liệu trong hộp All references, bạn chọn vùng đó, rồi nhấp nút Delete. 

 Top row: chọn nếu muốn dùng tên cột của vùng nguồn, 

 Left column: chọn nếu muốn dùng các giá trị của cột đầu tiên của vùng nguồn, ở đây là 

giá trị của cột Mặt hàng, 

 Create links to source data: chọn nếu muốn dữ liệu hợp nhất được cập nhật mỗi khi có 

thay đổi ở vùng dữ liệu nguồn. 
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CÔNG CỤ PIVOTTABLE 

PivotTable, còn gọi là bảng dữ liệu tổng hợp, là một bảng tính được tạo ra từ một cơ sở dữ liệu 

của Excel hay từ nguồn dữ liệu bên ngoài. 

Giả sử có bảng dữ liệu bán hàng như sau: 
 

 
 

 

Ta muốn tổng hợp tổng số tiền mà mỗi nhân viên đã thực hiện được theo từng khu vực 
 

 
 

 

Cách thực hiện: 

 Chọn lệnh Insert \ Tables \ PivotTable \ PivotTable 
 

 
 

 

 Xuất hiện hộp thoại Create PivotTable, chọn dữ liệu mà bạn muốn phân tích và chọn 

nơi đặt kết quả. 
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 Nhấp nút OK, xuất hiện hộp thoại PivotTable Field List 

 Bạn chọn tên trường, rồi kéo thả vào vùng bên dưới: 

o Vùng Column Labels: mỗi giá trị đại diện của một trường sẽ tạo thành một cột 

với tên cột là giá trị đó (Khu vực) 

o Vùng Row Labels: mỗi giá trị đại diện của một trường sẽ tạo thành một hàng với 

tên hàng là giá trị đó (Nhân viên thực hiện) 

o Vùng Values: mặc định tính Tổng (Sum) của các giá trị của trường (Số tiền) 
 

 
 

 

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY (What-If Analysis) 
What-If Analysis (phân tích điều gì sẽ xảy ra) là phương pháp cơ bản nhất để truy vấn dữ liệu 

trong bảng tính. Giả sử, bạn thiết lập công thức tính Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí. Bạn tự 

hỏi: Điều gì sẽ xảy với kết quả Lợi nhuận nếu Doanh thu thay đổi hoặc Chi phí thay đổi hoặc cả 

2 cùng thay đổi? 

Phân tích 1 chiều: Biến thay đổi theo hàng 

Ví dụ: Doanh thu thay đổi từ 8 đến 11, chi phí không đổi = 6, lợi nhuận thay đổi? 
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 Tạo bảng với biến Doanh thu thay đổi theo hàng (A6:F8) 

 Trỏ ô tham chiếu kết quả vào ô lợi nhuận (B8 = B3) 

 Chọn vùng B7:F8 

 Ra lệnh Data \ Data Tools \ What-If Analysis \ Data Table 

 Cho Row input cell tham chiếu đến ô B1 vì biến thay đổi theo hàng là Doanh thu. 

 Nhấn OK, để xem kết quả 
 

Phân tích 1 chiều: Biến thay đổi theo cột 

Ví dụ: Doanh thu không đổi =10, chi phí thay đổi từ 5 đến 8, lợi nhuận thay đổi? 
 

 

 Tạo bảng với biến Chi phí thay đổi theo cột (A6:C11) 

 Trỏ ô tham chiếu kết quả vào ô lợi nhuận (C7 = B3) 

 Chọn vùng B7:C11 

 Ra lệnh Data \ Data Tools \ What-If Analysis \ Data Table 

 Cho Column input cell tham chiếu đến ô B2 vì biến thay đổi theo cột là Chi phí 

 Nhấn OK để xem kết quả 
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Phân tích 2 chiều: 1 biến thay đổi theo hàng và 1 biến thay đổi theo cột 

Ví dụ: Doanh thu thay đổi từ 8 đến 11, chi phí thay đổi từ 5 đến 8, lợi nhuận thay đổi? 

Thực hiện như trong hình sau: 
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BÀI 5: LÀM VIỆC VỚI MACRO 

Nội dung: 

 Khái niệm 

 Tạo Macro 

 Thực thi Macro 

 Gán Macro cho đối tượng nút nhấn, đồ họa. 

 Xóa Macro 

KHÁI NIỆM 

Macro là công cụ cho phép ghi lại các thao tác (các lệnh) của người sử dụng dưới dạng một danh 

sách các lệnh. Khi ta gọi tới một macro (chạy macro), nó sẽ thực hiện lại các thao tác (các lệnh) 

đó một cách tự động. 

Như vậy muốn tự động hóa một quá trình, ta cần thực hiện các công việc đó, dùng macro ghi lại 

và khi cần thực hiện quá trình đố tự động, ta cho chạy macro. 

Để làm việc với Macro, bạn cần thực hiện một số tùy chọn sau: 

 Hiển thị thẻ Developer: 
 

 
 

 

 Thiết lập thông số cho phép Macro hoạt động trong Excel 2010 
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Ví dụ: Bạn cần thiết kế một giao diện tìm kiếm thông tin như sau. Khi người dùng nhập vào một 

hoặc nhiều tiêu chí trên các ô tìm kiếm và nhấn nút Tìm kiếm. Kết quả hiển thị ở khung Kết quả 

tìm kiếm phía dưới. 

Để thiết kế công cụ tìm kiếm, thực chất là sử dụng chức năng lọc nâng cao (Advanced fillter), 

tuy nhiên ta không lọc thủ công mà làm thao tác đó 1 lần, ghi lại bằng Macro và khi cần tìm 

kiếm thì cho chạy Macro (nhấn nút Tìm kiếm) để nó thực hiện lại thao tác mà ta đã ghi. 
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Chuẩn bị dữ liệu: 

- Lập bảng dữ liệu gốc (Bảng tính lương) có thể cùng hoặc khác với sheet Tìm kiếm 

- Lập vùng điều kiện lọc (vùng để nhập vào các tiêu chí tìm kiếm). 

- Lập vùng kết quả phía dưới (Nhập tên trường thông tin cần hiển thị trong kết quả) 

TẠO MACRO 

 Vào Developer \ Code \ Record macro 
 

 

 Đặt tên cho Macro, chọn phím tắt nếu cần, OK 
 

 

 Thực hiện các thao tác muốn ghi lại. Trong ví dụ này ghi lại thao tác lọc bằng Advanced 

Fillter: lọc bảng dữ liệu gốc với vùng điều kiện lọc, kết quả lọc tham chiếu đến vùng kết 

quả. (Xem lại phần trích lọc nâng cao ở Bài 3: “Cơ sở dữ liệu” ) 

 Bấm nút Stop Recording để kết thúc 
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THỰC THI MACRO 

 Chọn Developer \ Code \ Macros. Xuất hiện hộp thoại Macro. 

 Chọn một Macro muốn thực thi, nhấn Run 
 

 

GÁN MACRO CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG 

Thực hiện gán Macro cho nút nhấn: 

 Chèn nút nhấn vào bảng tính bằng lệnh Developer \ Controls \ Form Controls \ Button 
 

 

 Trỏ phải vào nút nhấn, chọn Assign macro 

548



TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ 

27 

Giáo trình Tin học B – Phần Microsoft Excel 2010 nâng cao 

 

 

 

 

 Chọn tên Macro, nhấn OK 
 

 

Lưu ý: Bạn có thể thực hiện việc gán Macro tương tự cho các đối tượng đồ họa (như hình vẽ, 

ảnh,…) 

XÓA MACRO 

 Chọn Developer \ Code \ Macros. Xuất hiện hộp thoại Macro. 

 Chọn một Macro muốn xóa, nhấn Delete 
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I. Giới thiệu Microsoft Powerpoint 
I.1. Giới thiệu về Microsoft Powerpoint 

Microsoft Powerpoint là một ứng dụng trong bộ Microsoft Office hỗ trợ đắc lực cho 

việc trình chiếu, trình diễn. Với khả năng tạo tập tin trình diễn nhanh chóng, chuyên 

nghiệp. Hiện nay Microsoft Poweroint là lựa chọn hàng đầu thế giới khi thực hiện trình 

chiếu. Trong giáo trình này sẽ giới thiệu những chức năng và các thao tác cơ bản để tạo 

một trình chiếu. 

I.2. Cải tiến mới của Microsoft PowerPoint 2016 

Giao diện hoàn toàn mới so với phiên bản trước đó, Powerpoint  bổ sung nhiều công cụ 

giúp tạo bài thuyết trình ấn tượng hơn, hỗ trợ nhiều chủ đề và các biến thể, cho phép 

chèn văn bản, hình ảnh và video từ nhiều nguồn khác nhau. 

Trong Powerpoint  hỗ trợ thêm nhiều chủ đề ở nhiều lĩnh vực khác nhau như :  

- Bussiness (kinh doanh) 

- Education (giáo dục) 

- Calendar (lịch) 

- ...  

và các chủ đề này sẽ được thay đổi gợi ý tuỳ theo mốc thời gian (nếu máy tính có kết 

nối Internet). 
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II. Giới thiệu cơ bản về Powerpoint và SLIDE 
II.1. Cách khởi động chương trình 

Có nhiều cách để khởi động chương trình Powerpoint , tuỳ vào mục đích sử dụng và sở 

thích có thể sử dụng một trong cách cách sau: 

- Cách 1: Nhấp đúp vào biểu tượng Microsoft Powerpoint ngoài Desktop. 

- Cách 2: Vào Start / Program files / Microsoft Office / Powerpoint . 

- Cách 3: Vào hộp thoại Run (bấm phím Windows + R), nhập “powerpoint” 

(không có dấu ngoặc kép). Bấm Enter. 

- Cách 4: Đối với Windows 8 và màn hình Metro, gõ “Powerpoint ” để tìm kiếm. 

Sau khi khởi động vào chương trình, của sổ Powerpoint xuất hiện: 

 

Để tạo một tập tin mới bấm vào “Blank Presentation". Hoặc lựa chọn các mẫu có 

sẵn bằng cách bấm vào mẫu, sau đó Create.  
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II.2. Tạo một Slide mới 

Bấm vào Tab INSERT / chọn New Slide (hoặc bấm Ctrl + M) 

 

Nếu muốn thêm một Slide mới với các mẫu gợi ý có sẵn thì bấm vào mũi tên nhỏ màu 

đen của nút “New Slide”. Trong này sẽ có danh sách các mẫu gợi ý đã được sắp xếp 

sẵn. 

 

Một trình chiếu có thể có 1 hoặc nhiều Slide, và các Slide này sẽ được chiếu lần lượt 

theo thứ tự từ trên xuống dưới cho tới hết. Trong mỗi Slide sẽ có nội dung và hình ảnh 

kèm theo tuỳ vào cách trình bày của mỗi người. Trình bày càng ngắn gọn, rõ ràng sẽ 

giúp cho người xem dễ hiểu và tiếp thu nội dung tốt nhất. Không nên cho quá nhiều 

hình ảnh và nội dung vào một Slide nhằm tránh gây rối mắt và nhàm chán cho người 

xem. 

Tại mỗi thời điển trình chiếu chỉ hiển thị được một Slide, sau đó mới chuyển tiếp qua 

Slide tiếp theo (nếu có). 
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II.3. Trình diễn Slide 

- Cách 1: Nhấn vào nút  dưới thanh status  

 

- Cách 2: Bấm vào Tab SLIDE SHOW / bấm vào nút “Form Beginning” 

 

- Cách 3: Nhấn phím F5.  

Để chuyển tiếp giữa các Slide Click chuột hoặc bấm phím mũi tên qua phải hoặc qua 

trái trên bàn phím. 

Muốn thoát khỏi màn hình trình diễn bấm Phím “Esc” trên bàn phím để  trở về màn 

hình làm việc. 

II.4. Cách lưu tập tin lên đĩa (Save) 

Để lưu tập tin lại, bấm vào Menu FILE / chọn Save as / sau đó chọn Computer / Bấm 

nút Browse/ chọn nơi cần lưu trữ / nhập tên và bấm Save. 

 

II.5. Cách mở tập tin (Open) 

Khi đã lưu trữ tập tin thành công, để mở tập tin lên có cách cách sau: 
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- Cách 1 : Mở chương trình Powerpoint lên / sau đó vào menu FILE / chọn Open 

/ sau đó chọn Computer / Bấm nút Browse / chọn nơi chứa trình diễn / bấm Open. 

(Hoặc bấm Ctrl + O) 

 

- Cách 2: Mở My Computer nơi chứa trình diễn mà đã lưu / bấm đúp chuột vào 

tập tin đó. 
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III. Xây dựng một SLIDE 
Trong một trình chiếu, các Slide sẽ được chiếu theo thứ tự từ trên xuống dưới cho đến 

hết. Trong mỗi Slide có thể chứa các thành phần sau: hình ảnh, văn bản (text), video, 

âm thanh… 

Và đặc biệt có thể tạo các hiệu ứng như bay lượn, chớp tắt, lượn song… để giúp cho 

các thành phần trong Slide đẹp hơn và dễ gây chú ý hơn. 

III.1. Quản lý các Slide 

a. Thêm một Slide mới: 

Để thêm 1 Slide mới, tham khảo ở phần II.2. 

b. Xoá một Slide: 

Để xoá một Slide, bấm chuột phải vào Slide muốn xoá / chọn Delete Slide 

 

Hoặc chọn một Slide / sau đó bấm phím Delete trên bàn phím. 

c. Di chuyển Slide: 

Để sắp xếp lại thứ tự trình chiếu của các Slide, có thể làm theo một trong các cách sau: 

- Cách 1: Click giữ chuột trái vào Slide muốn di chuyển và kéo tới vị trí mới. 

- Cách 2: Bấm chuột phải vào Slide muốn di chuyển / chọn Cut  

Sau đó bấm chuột phải vào một Slide ở vị trí mới chọn Paste Options  
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Ví dụ: muốn di chuyển Slide 1 xuống vị trí Slide số 5, thì cắt (Cut) Slide 1 sau 

đó bấm chuột phải vào Slide 4 chọn Paste Options. Vì khi dán Slide 1 sẽ tự chèn 

vào phía sau Slide 4 -> Slide 5) 

 

Trong “Paste Options” có 3 tuỳ chọn: 

o Tuỳ chọn đầu tiên (use destination theme): tuỳ chọn này sẽ làm cho slide mới 

di chuyển sẽ mang các định dạng của slide phía trước nó. (ví dụ trước khi di 

chuyển Slide của có phông nền màu xanh lá cây, khi di chuyển sang vị trí 

mới mà trước vị trí đó là Slide có màu hồng thì khi dán slide của sẽ có màu 

hồng. Nhưng nội dung sẽ vẫn giữ nguyên). 

o Tuỳ chọn thứ 2 (Keep Source formatting) : tuỳ chọn này sẽ giữ nguyên định 

dạng, Slide không thay đổi bất kỳ điều gì. 

o Tuỳ chọn thứ 3 (Picture): tuỳ chọn này sẽ biến Slide của thành 1 tấm hình và 

sẽ không thể chỉnh sửa nội dung được nữa. 

III.2. Đưa nội dung vào Slide: 

a. Chèn văn bản, hình vẽ: 

- Để chèn văn bản vào Slide phải sử dụng tới text box. Qua tab INSERT / Chọn 

Text Box. Sau đó nhập nội dung và tuỳ chỉnh font chữ (trong bài viết này mình 

sẽ không giới thiệu cách tuỳ chỉnh font như như đậm, nghiêng, màu sắc…) 

 

- Để chèn hình vẽ (hình vuôn, tròn, tam giác, sao,…): Cũng tại Tab INSERT / 

chọn Shapes / lựa chọn hình vẽ muốn chèn vào 
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b. Chèn hình ảnh, âm thanh, video 

- Chèn hình ảnh: qua Tab INSERT / bấm vào Picture và dẫn tới thư mục chứa hình 

ảnh.  

 

Ngoài ra trong Powerpoint , cho phép chèn cả một album hình vào trong trình 

chiếu bằng cách bấm vào nút “Photo Album”.  

- Chèn âm thanh: Tại Tab INSERT / bấm vào nút Audio / chọn “Audio on My 

PC…” / rồi dẫn tới thư mục chứa tập tin Audio.  

 

Chỉ có thể chèn các định dạng như : mp3, wav, wma, au, aiff, midi, mp4, ADTS. 

Sau khi chèn xong, trên Slide sẽ có biểu tượng cái loa. Khi đưa chuột lại thì sẽ 
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có nút Play để phát nhạc. Để tuỳ chỉnh chi tiết hơn bấm vào biểu tượng này và 

trên thanh Ribon chọn Playback. 

Nếu không muốn, xuất hiện biểu tượng này thì trên thanh công cụ PLAYBACK, 

bấm vào nút “Play in Background”.  

 

Còn muốn tự động chạy thì tại mục Start chọn “Automatically” có thể tuỳ chỉnh 

âm lượng cao hay thấp bằng cách bấm vào nút “Volume”. 

- Chèn Video: Tại Tab INSERT / bấm vào nút Video / chọn “Video on My PC…” 

/ rồi dẫn tới thư mục chứa tập tin Video 

 

Cũng có thể chèn Video online từ các trang web như : Youtube, Bing Video… 

bằng cách bấm vào nút “Online Video…”  

- Chèn tiêu đề đầu / cuối trang: Để chèn tiêu đề đầu trang hoặc cuối trang qua Tab 

INSERT / chọn Header and Footer 

 

Trong hộp thoại Header and Footer để chèn ngày tháng đánh dấu vào “Date anf 

time”, để chèn nội dung cuối Slide đánh dấu vào “Footer” và nhập nội dung. Để 

chèn nội dung trên đầu Slide qua Tab “Notes and Handouts” đánh dấu vào 

“Header” và nhập nội dung. 
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Sau khi thiết lập xong nếu bấm vào nút “Apply” thì các thiết lập này sẽ áp dụng 

cho Slide hiện tại. Nếu bấm vào “Apply to All” thì các thiết lập này sẽ áp dụng 

cho toàn bộ Slide trong trình chiếu. 

- Cách đổi màu và hình nền cho Slide: Để thay đổi màu nền hoặc hình nền cho 

Slide, bấm chuột phải vào Slide muốn thay đổi / chọn format Background / lúc 

này bên trái cửa sổ làm việc sẽ xuất hiện công cụ “Format Background”. 

 

Trong cửa sổ “Format Background” sẽ có 4 tuỳ chọn: 
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o Solid fill: tuỳ chọn này cho phép tô màn nền bằng 1 màu duy nhất. 

o Gradident fill: tuỳ chọn này cho phép tô mày nền chuyển sắc. 

o Picture or texture fill: tuỳ chọn này cho phép đổi hình nền bằng hình của 

hoặc màu Texture có sẵn. Để chọn hình  nền thì bấm vào nút “File” rồi dẫn 

tới thư mục chứa hình ảnh. 

o Pattern  fill:  tuỳ  chọn này cho phép tô màu nền với các mẫu Pattern (sọc, 

lưới, theo mẫu có sẵn). Nếu đánh dấu vào mục “Hide background graphics” 

thì hình ảnh ở các template sẽ không còn nữa. 

- Cách thay đổi Template (giao diện mẫu) của Slide: Trên thanh Ribon / chọn Tab 

DESIGN / lúc này trên thanh công cụ RIBON sẽ xuất hiện những Template (giao 

diện mẫu) bấm vào để thay đổi. 

 

Lưu ý: Nếu bấm trực tiếp vào Template thì tất cả các Slide sẽ thay đổi theo, để 

thay đổi Template cho một Slide nhất định thì bấm chuột phải vào Template chọn 

một trong các chức năng sau: 
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o Apply to All slides : thay đổi cho toàn bộ Slide 

o Apply to Selected Slides : thay đổi cho Slide đang chọn. 

o Set as default Theme : đặt mặc định cho lần sau. 

- Cách tạo hiệu ứng khi chuyển Slide: Mặc định sau khi hết một Slide, thì trình 

chiếu sẽ chuyển sang Slide kế tiếp và hiệu ứng chuyển tiếp thì không có gì để 

nói. Để thay đổi hiệu ứng chuyển tiếp này cho bắt mắt hơn, làm các thao tác sau. 

Trên thanh công cụ Ribon / chọn Tab TRANSITIONS / tại đây sẽ thoải mái chọn 

hiệu ứng chuyển Slide rất đẹp mắt. Khi đang chọn Slide nào thì hiệu ứng sẽ áp 

dụng cho Slide đó. 

  

Để chỉnh thời gian cho hiệu ứng chuyển Slide, trên thanh Ribon trong mục 

“Duration” là thời gian hiệu ứng sẽ chạy mặc định là 1 giây 50. 

 

Nếu muốn có âm thanh kèm theo lúc chuyển Slide thì trong mục “Sound” chọn 

1 hiệu ứng âm thanh. 

Mặc định thì khi hết 1 Slide muốn qua Slide khác thì phải click chuột hoặc bấm 

bàn phím. Tuy nhiên trong một vài trường hợp muốn hết một Slide thì trình chiếu 

sẽ tự động chuyển qua Slide tiếp theo trong khoảng thời gian nhất định thì bỏ 

dấu chọn vào mục “On Mouse click”, đánh dấu vào “After” và nhập khoảng thời 
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gian trình chiếu tự động chuyển Slide (giờ / phút / giây). Muốn áp dụng cho toàn 

bộ Slide thì bấm vào nút “Apply To All”. 

- Cách tạo hiệu ứng cho chữ và hình ảnh: Để tạo hiệu ứng cho chữ, trong Slide 

đang thiết kế chọn chữ muốn tạo hiệu ứng. Trên thanh Ribon chọn Tab 

ANIMATIONS / lúc này phía dưới sẽ hiện ra danh sách các hiệu ứng. 

 

Sau đó chỉ việc bấm chọn hiệu ứng, muốn hiển thị nhiều hiệu ứng hơn nữa bấm 

vào phím mũi tên màu đen. 

Tuỳ chỉnh cho hiệu ứng: 

 

o Start: hiệu ứng xuất hiện tự động hoặc bấm chuột.  

o Duration: thời gian hiệu ứng xuất hiện (giây)  

o Delay: thời gian lập lại hiệu ứng  

Nếu muốn copy hiệu ứng đã làm để áp dụng cho các chữ khác thì bấm vào nút 

“Animation Painter”. Lúc này con trỏ chuột của sẽ có thêm biểu tượng hình “cây 

cọ”, chỉ việc bấm vào chữ muốn áp dụng hiệu này của chữ trước. 

Đối với hình ảnh thì làm tương tự như chữ. Trong một Slide có thể có một hoặc 

nhiều chữ, hình ảnh. Việc sắp xếp thứ tự cho chúng cũng rất quan trọng. 

Ví dụ: Khi đã trình bày xong 1 Slide trong đó nội dung là một bài toán hình học 

bao gồm câu hỏi, đáp án và hình học, trình bày rất đẹp nhưng khi trình chiếu thì 

đáp án lại xuất hiện trước, rồi mới tới câu hỏi rồi cuối cùng là hình học xuất hiện. 

nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra. 
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Để sắp xếp chúng trên thanh Ribon chọn Tab ANIMATIONS / sau đó bấm vào 

nút “Animation Pane”. Cửa sổ Animation Pane xuất hiện phía bên phải, trong 

này thì hiệu ứng nào đứng trên cùng sẽ được xuất hiện trước rồi tiếp theo cho 

đến hết. 

 

Để di chuyển chỉ việc nắm giữ chuột và kéo tới vị trí mới. 

Để tuỳ chỉnh chi tiết hơn cho chữ/ hình ảnh thì tại cửa sổ “Animation Pane”, bấm 

chuột phải vào hiệu ứng muốn tuỳ chỉnh chọn “Effect Options” 

 

o Tab Effect: Cửa sổ Grow/Shrink xuất hiện.  
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 Để tạo âm thanh lúc xuất hiện chữ trong mục “Sound” chọn một âm 

thanh 

 After animation: hành động sau khi hiệu ứng chạy xong.  

 Animate text : chữ xuất hiện theo kiều nào? (từng ký tự, từng chữ hay 

cả đoạn văn) 

o Tab Timing: 

 

 Start : chạy hiệu ứng bằng cách nào?  

 Delay : thời gian trì hoãn. 

 Duration: thời gian chạy hiệu ứng.  

 Repeat: lặp lại hành động.  
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IV. Tuỳ chỉnh toàn bộ trình chiếu 
Sau khi hoàn tất các Slide, việc cuối cùng lúc này là cài đặt cho trình chiếu. Để trình 

chiếu chạy “mượt” hơn và đúng theo ý định của mình. 

Để tiến hành cài đặt cho toàn bộ Trình chiếu, trên thanh Ribon chọn Tab SLIDE SHOW 

/ bấm vào nút “Set up Slide Show” 

 

Hộp thoại “Setup Slide Show” xuất hiện, chúng ta sẽ tìm hiểu một số chức năng trong 

hộp thoại này. 

Trong Group “Show type” có 3 tuỳ chọn 

- Presented by a speaker (full screen): tuỳ chọn này lúc trình chiếu sẽ hiển thị toàn 

màn hình, có người thuyết trình. 

- Browsed by an individual (window): tuỳ chọn này lúc trình chiếu sẽ hiện thị có 

kèm cửa sổ Window. 

- Browsed at a kiosk (full screen): tuỳ chọn này có tác dụng khi chạy tới slide cuối 

cùng sẽ tự động lập lại không cần người điều khiển (chạy ở chế độ toàn màn 

hình). 

Trong group “Show options” có các tuỳ chọn sau: 
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- Loop continuously until ‘Esc’: đánh dấu vào tuỳ chọn này thì khi tới Slide cuối 

cùng sẽ tự dộng lặp lại Slide đầu tiên. Nếu không đánh dấu thì khi chạy hết mọi 

Slide sẽ xuất hiện một màn hình đen. 

- Show without narration : chạy trình chiếu tắt lời tường thuật. 

- Show without animation: chạy trình chiếu không có bất kỳ hiệu ứng nào. 

- Disable hardware graphics acceleration: tắt chức năng tăng tốc phần cứng đồ 

họa. Pen color và Laser pointer color: Màu nét vẽ của trỏ chuột trên Slide lúc 

trình chiếu. 

Group “Show slides”: 

- All: đánh dấu vào tuỳ chọn này thì tất cả các Slide đều được trình chiếu. 

- From: chỉ trình chiếu từ Slide a đến Slide n. (ví dụ từ 2 đến 10) 

- Custom Show: tuỳ chọn slide. 

Group “Advance slides”: 

- Manually: Khi trình chiếu các Slide không tự động chạy mà phải có tác động 

bằng chuột hoặc bàn phím. 

- Using timings, if present: khi trình chiếu các slide sẽ tự động chạy (nếu có thiết 

lập). 
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10 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG EMAIL CHUYÊN NGHIỆP 

Email là phương tiện liên lạc thông dụng và hữu hiệu nhất trong kinh doanh thời hiện 

đại. chúng ta sử dụng email để trao đổi thông tin, báo cáo, điều hành, bán hàng, khiếu 

nại và hàng tỷ việc khác. Email được dùng để liên lạc giữa các chi nhánh trên toàn 

thế giới, giữa các chi nhánh nhận quyền và nhượng quyền, giữa các phòng ban, thậm 

chí là giữa các cá nhân trong cùng một phòng ban. Trong thời buổi toàn cầu hóa, 

nhiều đối tác không hề gặp mặt mà làm ăn cách nhau nửa vòng trái đất, chỉ nhìn vào 

email mà tưởng tượng ra đối phương. Do đó, việc sử dụng email một cách hữu hiệu là 

kỹ năng phải có đối với tất cả các nhân viên văn phòng thời hiện đại. 

Bạn đã sử dụng công cụ email một cách hiệu quả và chuyên nghiệp chưa, hãy kiểm 

chứng 10 nguyên tắc sau: 

1. Sử dụng email đúng dịp:

Hãy nhớ rằng, email không phải là phương tiện liên lạc cho mọi trường hợp. Hãy sử 

dụng email trong những trường hợp sau:  

• Nội dung liên lạc cần được lưu lại.

• Đối tượng liên lạc không tiện trao đổi qua điện thoại hoặc gặp mặt.

• Nội dung trả lời không cần thiết phải tức thì.

• Nội dung email cần phải gửi cho nhiều người ở nhiều địa điểm khác nhau.

• Nội dung không đòi hỏi việc tranh luận và trao đổi liên tiếp.

2. Cài đặt email chuyên nghiệp:

Để email của bạn được đón nhận tốt và có được sự tin tưởng từ cái nhìn đầu tiên, hãy 

cài đặt ngay:  

• Background luôn luôn trắng, tuyệt đối không sử dụng background màu mè.

• Chỉ dùng màu mực đen hoặc xanh đậm.

• Chỉ dùng những font chữ Unicode thông dụng như Arial, Time New Roman,

Tahoma. 

• Không dùng chức năng tô đậm (bold) và viết chữ in (ABC) cho toàn bức thư.

• Luôn cài đặt phần chữ ký (signature) với đầy đủ tên, chức vụ, đơn vị công tác và

thông tin liên lạc của bạn. 

• Lấy email tên mình, toàn chữ và càng ngắn càng tốt. Tránh lấy những địa chỉ email

thiếu chuyên nghiệp và khó nhớ như badboy_sg@, Alaninluv@, Tramy2005@, 

Tracy_love_u@.. 

3. Quy luật chung cho nội dung email:

Thông thường, người đọc email thường có xu hướng đọc rất nhanh và nhấn “reply” 

ngay khi họ thấy được vấn đề và muốn phản hồi. Điều này dễ dẫn đến việc người đọc 

bỏ sót thông tin. Do đó, nội dung email phải tuân theo những quy luật sau:  

• Mỗi email chỉ viết về 1 vấn đề.
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• Không spam mail, hãy enter địa chỉ email của mỗi người 1 lần.  

• Viết thật ngắn gọn, ngôn ngữ thật đơn giản, dễ hiểu. 

• Tuyệt đối không viết những ngôn ngữ @ hay sai chính tả như “2day I buy lunch 4 

you”, “khách hàng là người iu thích kinh doanh” hay “muốn mở lớp muh hông có giáo 

viên”. 

• Cách hàng giữa các ý. 

• Sử dụng nhiều gạch đầu dòng(bullets point) hoặc số (numbering) nếu có thể. 

• Ở cuối thư, luôn ghi rõ bạn mong đợi điều gì ở người nhận. 

• Đọc lại một lần trước khi nhấn “send” để sửa lỗi (rất thường xảy ra vì chúng ta luôn 

có xu hướng đánh máy rất nhanh khi viết email. 

4. Viết Subject có ý nghĩa: 

Mỗi ngày nhân viên văn phòng nhận được rất nhiều email, trường hợp của tôi, tôi phải 

xử lý hơn 50 email mỗi ngày, do đó, việc viết subject của email rất quan trọng, nó là 

yếu tố quyết định email của bạn có được đọc hay không, được đọc trước hay sau và 

đọc kỹ hay không 

Subject không được quá dài, nhưng phải đủ nghĩa và là tóm tắt cụ thể nhất cho chủ đề 

của nội dung email. Ví dụ: 

- Subject tồi:  

• Quick question (câu hỏi nhanh). 

• Important, read now (quan trọng, đọc ngay). 

- Subject tốt: 

• Royal 2009 schedule announcement (Thông báo lịch học Royal 2009). 

• Thông tin tham quan chi nhánh CLBT thứ sáu 20/8. 

Đối với các email bạn gửi cho nhiều hộp mail khác nhau (yahoo, gmail, hotmail), 

hoặc hộp mail có đuôi lạ, Subject nên giữ ở tình trạnh không dấu và không có các ký 

tự lạ để tránh trường hợp đối phương không đọc được 

5.  Trình bày rõ ràng: 

Cho dù email là phương tiện liên lạc không phải là trang trọng, chúng ta luôn phải 

trình bày rõ ràng để người nhận có thể hiểu rõ nội dung thông tin muốn chuyển tải. 

Một email tốt luôn được xây dựng trên 4 phần chính cho dù dài ngắn  

• Chào: “Dear …” hoặc “Hi …”. 

• Nhắc đến vấn đề mà mình muốn trao đổi. 

• Đưa ra ý kiến hoặc đề nghị của mình. 

• Kết thúc thư bằng câu chào như “Regards” hoặc “Your faithfully”. 

• Nhất là khi email cho khách hàng hoặc cho nhóm đông người thì cần phải cẩn thận 

hơn với việc trình bày. 

6. Tránh gửi attachment: 
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Mở attachment là một trong những điều mà đa số người nhận mail ghét nhất, do đó, 

trừ những trường hợp cần thiết, hãy dán nội dung thẳng vào email. Hoặc đối với 

những attachment quá phức tạp, không thể dán, hãy tóm tắt những con số chính và nội 

dung email để người xem có thể nắm được sơ bộ tình hình trước khi quyết định có mở 

attachment ra hay không. 

Điều này phải được áp dụng triệt để trong các báo cáo hàng ngày. 

7.  Vai trò của bạn? 

Bạn có thể gửi email cho người khác bằng cách điền địa chỉ email của họ vào 1 trong 

3 phần: To, cc và Bcc. Tuy nhiên, mỗi phần phần này đều mang 1 ý nghĩa khác nhau, 

do đó, hãy cẩn thận khi điền địa chỉ email người nhận. Tương tự, hãy để ý xem địa chỉ 

email của mình nằm ở đâu khi nhận được email từ người khác.  

• To : email này gửi trực tiếp cho bạn, đương nhiên bạn đóng vai trò chính trong việc 

xử lý thông tin. Người gửi mong đợi phản hồi từ bạn. 

• Cc : Người gửi muốn bạn biết thông tin này. Tuy nhiên, bạn không cần thiết phải trả 

lời hoặc không cần thiết phải xử lý những vấn đề được nhắc tới trong nội dung email. 

• Bcc : Người gửi muốn bạn biết thông tin này một cách bí mật. Trong trường hợp bạn 

có muốn đóng góp ý kiến hay phản hồi, bạn cũng không nên click «Reply to all». 

8. Trả lời nhanh: 

Hãy cố gắng trả lời ngay những email nhận được, điều này tỏ ra thiện chí của bạn. 

Nếu bạn quá bận, chưa thể xử lý ngay email được, có thể trả lời là: 

«… Tôi đã nhận được email của bạn, nhưng chưa có thời gian xử lý, tôi sẽ phản hồi 

nhanh nhât có thể …» 

9. Giữ các thông tin liên quan và trong cùng một đầu mối: 

Hãy cân nhắc khi tạo một email mới, khi bạn email về một vấn đề đã được khởi đầu, 

hãy email cho đối tác bằng các «Reply» hoặc «Reply to all» lại các thư trao đổi cũ. 

Nhờ vào việc này, các đối tác liên quan có thể tham khảo, xem lại các thông tin cũ và 

bức tranh của cuộc trao đổi được toàn diện hơn. 

Nếu bạn liên tiếp tạo các email mới, có thể bạn sẽ tiết kiệm chút thời gian nhưng 

người nhận sẽ rất khó khăn để tìm lại những thông tin cũ để xem quá trình làm việc 

của các bên đã đến đâu rồi. Nhất là với một người bận rộn và có nhiều email thì việc 

này là hoàn toàn không dễ dàng và thoải mái chút nào. Và một tâm trạng không thoải 

mái như vậy, chắc hẳn sẽ làm giảm nhiệt tình hợp tác của họ. 

10. Tỏ ra Tôn Trọng và Tự Trọng: 

Trước khi nhấn «Reply to all» thay vì «Reply», hãy cân nhắc. 

Trước khi forward email của 1 người cho người khác, hãy hỏi ý của tác giả email đó.  

Nếu nội dung email yêu cầu bạn làm 1 điều mà bạn không thể, hoặc không đúng chức 

năng, bạn có thể forward cho người khác theo chức năng của họ để yêu cầu, đề nghị 

được thực hiện.  

Những trường hợp sử dụng email như sau là TUYỆT ĐỐI CẤM KỴ tại Doanh 

Nghiệp:  
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• Forward email của người/nhóm này cho người/nhóm khác với mục đích trêu trọc 

hay đùa bỡn. 

• Sử dụng email công ty để làm việc riêng, tán dóc. 

• Sử dụng email công ty để bàn luận chính trị, nói xấu chế độ. 

• Phát tán nội dung đồi trụy, bất hợp pháp. 

• Gửi những thông tin rất quan trọng và cơ mật. 

Hy vọng 10 nguyên tắc sử dụng email trên giúp bạn thoải mái, tự tin và thành công 

hơn trong công việc. 

Nếu bạn cho rằng bài viết này hữu ích, hãy subscribe email RSS feed ở góc phải cuối 

màn hình để nhận được những bài viết mới nhất liên quan về Quản Trị, Marketing, 

Internet Marketing, và các Kỹ Năng Kinh Doanh khác. 

 

Theo Nguyễn Mạnh Dương - www.onlinemarketingvietnam.com 
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PHẦN 2. 
TỔNG HỢP TÀI LIỆU DÀNH CHO SINH 

VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
(đặc biệt sử dụng cho sinh viên Luật, chuyên ngành Luật) 
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KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN

PGS-TS. Bùi Đăng Hiếu

Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo - Trường Đại học Luật Hà Nội

======

1. Thế nào là nghiên cứu khoa học?

(Qua nội dung các vấn đề được trình bày sau đây hãy Tự đặt câu hỏi - Tự trả lời!)

2. Tại sao sinh viên (SV) phải nghiên cứu khoa học?

- Mức độ nhận thức trong quá trình học tập của sinh viên (Bảng phân loại nhận thức

của Bloom):

+ Bậc 1: Biết, hiểu

+ Bậc 2: Áp dụng để giải quyết các trường hợp thực tiễn

+ Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá, phê phán.
Để đạt được mức 3 thì SV phải tham gia tích cực vào quá trình thảo luận, viết báo, viết

đề tài NCKH, viết khóa luận, viết luận văn tốt nghiệp.

- Tham gia NCKH là một bước tập duyệt tốt cho việc viết luận văn tốt nghiệp.

- Đề tài NCKH có thể được nâng cấp thành luận văn.
- Cơ hội rèn luyện kỹ năng nghiên cứu với sự trợ giúp của giảng viên.

- Mục đích để khi ra trường có thể thực hiện ngay được công việc nghiên cứu theo

công việc được giao hoặc học lên cao học.

3. Những nhược điểm phổ biến trong việc NCKH của sinh viên:

- Chọn đề tài một cách máy móc theo từng chế định hoặc từng bài học.

- Đề tài không mang tính thực tiễn, không đáp ứng được tính thời sự.

- Cấu trúc theo lối mòn (Lý luận – Quy định Pháp luật - Thực trạng và Kiến nghị).
- Nội dung cắt dán từ các tài liệu có sẵn.

- Lệ thuộc quá nhiều vào các quy định trong các Văn bản Pháp Luật.

4. Xác định Đề tài nghiên cứu và định hướng nghiên cứu:

- Tính mới: Không trùng lặp hoàn toàn với các công trình khoa học trước đó.
- Tính thời sự: Xã hội hiện nay đang quan tâm, thể hiện trên TV, mạng, báo chí,…
- Tính thực tiễn: Nhằm giải quyết các hiện tượng xã hội đang diễn ra, hoặc sắp diến ra

trong tương lai gần đối với đất nước hoặc 1 địa phương.
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- Tính khả thi: Có thể được ứng dụng ngay để giải quyết các vấn đề đang đặt ra, phù

hợp với hoàn cảnh thực tiễn, không bị lệ thuộc vào quá nhiều điều kiện khách quan, …
- Tính hợp lý: Phải chứng minh được bằng những lý thuyết, những lập luận logic,

những thông tin và số liệu thống kê, điều tra, …
- Tính ứng dụng: Có thể ứng dụng được các kiến thức được cung cấp trong quá trình

học để giải quyết vấn đề.

- Tính kế thừa: Cố gắng không bắt đầu từ đầu, phải tận dụng được những kết quả có

sẵn của các công trình nghiên cứu trước đó, từ đó thể hiện rằng công trình của mình là một

bước tiến mới so với các công trình trước đó.
- Tính hấp dẫn và hữu ích đối với bản thân: Đề tài đó làm mình thấy lôi cuốn, phù hợp

với sở thích riêng, phù hợp với công việc của mình trong tương lai.
5. Các kiểu nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực pháp luật:

- Kiểu thứ 1: Nghiên cứu lý luận đơn thuần về 1 vấn đề lý thuyết.

- Kiểu thứ 2: Khảo sát để đưa ra kết luận về thực trạng của một vấn đề xã hội có liên

quan đến môn học.

- Kiểu thứ 3: Phê phán, bình luận và nêu ý kiến sửa đổi một văn bản pháp luật, một Dự
thảo luật hoặc một công trình nghiên cứu trước đó.

- Kiểu thứ 4: Kết hợp nhiều mục đích.
6. Triển khai nghiên cứu:

- Bước 1: Xác định đề tài nghiên cứu và thể loại công trình nghiên cứu của mình.

- Bước 2: Cố gắng đọc lướt tất cả các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

- Bước 3: Qua quá trình nghiên cứu (tại bước 2) cố gắng phân nhóm các quan điểm về
từng vấn đề của đề tài nghiên cứu. Có thể tham khảo thêm quan điểm của nhiều thầy cô và

các bạn (gặp trực tiếp hoặc thông qua giờ thảo luận)

- Bước 4: Suy nghĩ để định ra quan điểm của riêng mình.

- Bước 5: Phác thảo Đề cương. Đề cương phải được thiết kế sao cho có tính logic, phù

hợp với đề tài của mình và thể hiện được ý đồ sáng tạo tổng thể của mình.

- Bước 6: Viết từng phần của công trình nghiên cứu theo Đề cương định sẵn.

- Bước 7: Quên đi tất cả những gì đã viết (1-2 tuần).

- Bước 8: Đọc lại, tự phản biện và nhờ thầy cô sửa giúp.

- Bước 9: Chỉnh sửa, hoàn thiện và nộp.

- Bước 10: Tiếp tục nghiên cứu, đọc lại và chuẩn bị cho công việc bảo vệ.

7. Lưu ý trong quá trình viết:
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- Hoàn toàn tự do trong các quan điểm khoa học.

- Hoài nghi, khắt khe và suy nghĩ đến cùng.

- Cố gắng nghiên cứu và viết liên tục, không bị gián đoạn bởi các công việc khác (mỗi

ngày 1 tiếng).

- Cố gắng phân định thời gian hợp lý cho từng công đoạn.

- Biết cách tìm, đọc và phân loại tài liệu 1 cách hợp lý, khoa học.

- Không chạy theo thành tích, không lệ thuộc vào độ “hoành tráng”, không chạy theo

số trang.

8. Vai trò của giảng viên:

- Định hướng: Gợi mở các vấn đề và hướng đi hợp lý.

- Trợ giúp: Giúp tìm tài liệu, hướng dẫn phương pháp nghiên cứu, …
- Tư vấn: Giải đáp băn khoăn, chỉnh sửa sai sót, …
- Huấn luyện: Rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng tư duy, kỹ năng đọc, kỹ năng

viết, kỹ năng phản biện, …
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HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN

TS. Lê Nết

Phòng quản lý NCKH và HTQT, ĐH Luật TP.HCM

(Scientia iuris giữ nguyên ghi chú về chức vụ của TS. Lê Nết tại thời điểm bài viết được

đăng tải lần đầu. Hiện nay, TS. Lê Nết là Luật sư sáng lập hãng luật LNT & Partners, trọng

tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC)

Để phục vụ công tác NCKH cho sinh viên năm học này, chúng tôi xin nêu một số
phương pháp NCKH sau đây làm cơ sở tham khảo. Các quan điểm trình bày dựa trên kinh

nghiệm của người viết, vì thực sự chưa có qui định chính thức về phương pháp NCKH. Các
sinh viên có thể chọn phương pháp khác, sao cho phù hợp với mình, miễn là đề tài giải quyết

được mục tiêu đề ra và được nghiệm thu.

CHỌN ĐỀ TÀI

Qua đề tài NCKH, người nghiên cứu sẽ hiểu hơn những vấn đề mình đã nhận thức, vận

dụng chúng như một công cụ để tìm những kiến thức mới hơn và truyền thụ những kiến thức

này cho thế hệ sau. Mặc dù việc nghiên cứu và thực hành luật pháp có những đặc thù riêng,

ví dụ mọi kiến thức truyền thụ phải thuộc những nội dung nhà nước cho phép, nhưng tính phổ
biến của lợi ích nghiên cứu khoa học thì không hề thay đổi.

Điều quan trọng số một của phương hướng nghiên cứu là phải có tính thực tiễn. Kết

quả nhiên cứu phải có địa chỉ ứng dụng. Để có một kết quả KHCN mới và có tính ứng dụng,

người làm NCKH nên chọn đề tài thực tế, đủ hẹp để đi sâu tìm tòi, khám phá. Có đào sâu suy
nghĩ mới tìm ra cái mới. Có đánh giá vấn đề một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc thì giải

pháp đề xuất mới có tính ứng dụng. Thế nên, khi chọn đề tài, người dự định làm NCKH nên

định rõ cho mình câu trả lời, chỉ một câu trả lời, và bảo vệ được câu trả lời đó trước những ý

kiến phản biện. Không nên có quá nhiều câu trả lời.

Công đoạn đầu của một quá trình nghiên cứu là quan sát. Việc quan sát có thể tiến

hành thông qua đọc tài liệu của những người đi trước về lãnh vực mình quan tâm, đọc báo,

quan sát những gì xã hội đang hay sẽ quan tâm. Sau đó, thu hẹp phạm vi quan sát để tìm mục

tiêu nghiên cứu. Mục tiêu này được thể hiện qua tên đề tài.

Tên đề tài NCKH là do người làm NCKH tự chọn, và được Hội đồng xét duyệt đề tài

thông qua. Các danh mục đề tài của Khoa hay của Trường chỉ mang tính định hướng.
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Tên đề tài luôn là một câu hỏi thường xuyên, xuyên suốt đề tài NCKH để tìm câu giải

đáp. Câu hỏi đấy phải là một câu hỏi có thực trong cuộc sống, đòi hỏi phải có câu trả lời ngay,

gọi là tính cấp thiết của đề tài. Vì vậy chúng ta nên xem danh mục các đề tài đã NCKH, ít

nhất để biết những người đi trước đã làm NCKH về đề tài này chưa, và họ đã giải quyết đến

đâu, còn phần nào chưa giải quyết. Ngoài ra, nên tìm hiểu cụ thể cơ quan nào trong xã hội có

thể ứng dụng đề tài mình chọn.

Sau đó, đề tài phải có tính khoa học, nghĩa là vấn đề mà các nhà khoa học cần được

giải thích rõ ràng bằng luận cứ khoa học.

TÌM TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

Tài liệu nghiên cứu có thể đa dạng, để đánh giá vấn đề một cách khách quan, toàn

diện. Thông thường, thực tiễn luôn là tiêu chuẩn của chân lý. Tài liệu có được do khảo sát

tình hình thực tế được đánh giá cao hơn tài liệu do đọc lại những tài liệu của người khác đã

viết; và trong số đó thì các tài liệu có số liệu thống kê có giá trị cao hơn các tài liệu nặng về
lý luận. Tuy vậy, do đặc thù nghiên cứu ngành luật thiên về định tính hơn định lượng, số liệu

thực tế của ngành luật thường là những vụ việc hơn là những số liệu thống kê. Các tài liệu

này có thể thu thập tại toà án, tại các sở ban ngành, hay trong quá trình khảo sát, phỏng vấn

các đối tượng quan tâm. Nếu được phân tích kỹ lưỡng và có phương pháp, các tài liệu như
vậy thường được đáng giá cao hơn là các trích dẫn của các tác giả lý luận trong và ngoài nước.

Nhược điểm của các số liệu này là thường vụn vặt, xử lý rất khó khăn. Vì thế, người làm

NCKH muốn tìm các tài liệu dạng này cần học qua một lớp về lập, phân tích và đánh giá khảo

sát. Như vậy, trước khi tìm tài liệu, nên đánh giá đúng khả năng của mình, sở thích của mình

để chọn cách tìm tài liệu thích hợp nhất.

Về phương pháp nghiên cứu, có ba phương pháp thông dụng nhất: phân tích (còn gọi

là diễn dịch), tổng hợp (còn gọi là qui nạp) và so sánh. Các phương pháp này có thể kết hợp,

tuy nhiên để có câu trả lời tập trung và có quan điểm dứt khoát, nên chọn một phương pháp
chủ đạo, và giải thích tại sao lại chọn phương pháp này mà không phải là phương pháp khác.
Nhìn chung, phương pháp NCKH phụ thuộc vào mục tiêu NCKH và nguyên nhân các vướng

mắc.

Thời gian nghiên cứu phụ thuộc vào khả năng người viết NCKH. Karl Marx có thể
viết bộ “Tư bản” toàn tâm toàn ý trong hơn 30 năm, nhưng một đề tài cấp bộ chỉ tối đa 2 năm,
cấp trường là 6 tháng. Vì thế, nếu thời gian nghiên cứu không cho phép, nên thu hẹp phạm vi

đề tài. Bắt đầu nghiên cứu bằng các nguồn của luật (văn bản pháp luật, điều ước quốc tế), các

quyết định của toà án, các số liệu thống kê, sau đó mới đọc các bài báo hay quan điểm của
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các học giả. Điều này cho phép người đọc có cái nhìn khách quan về vấn đề, không bị ảnh

hưởng bởi trường phái chủ đạo nào. Kết thúc nghiên cứu khi nhận thấy các tài liệu nghiên

cứu mình đọc bắt đầu có nội dung như nhau, có thể dự đoán được. Đó là lúc bắt đầu viết

NCKH. Điều cần tránh trong NCKH là thu thập tài liệu thiếu chiều sâu (quá ít tài liệu từ một

nguồn) hay thiếu chiều rộng (sử dụng quá ít nguồn tài liệu). Không ai phê phán một người sử
dụng “quá nhiều” tài liệu tham khảo.

SOẠN ĐỀ CƯƠNG
Thông thường, đề cương NCKH có thể bắt đầu bằng “cơ sở lý luận”, chương tiếp theo

là “thực trạng”, chương cuối cùng là “giải pháp”. Cách trình bày như vậy giúp người đọc nắm

vấn đề một cách có hệ thống. Tuy nhiên, điểm yếu của cách trình bày này là phần “cơ sở lý

luận” dễ trở nên quá dài và quá mỏng (nói quá ít thì thiếu hệ thống, nói quá nhiều thì xa mục

tiêu). Chương 1 của đề tài NCKH giống giáo trình hay bách khoa toàn thư hơn là công trình

chuyên khảo. Trong chương 2, phần thực trạng chỉ nêu được 1 vài vương mắc trong số các lý

luận đã trình bày ở chương 1 (như vậy một số cơ sở lý luận đã nêu trở nên thừa). Vì thời gian

và số chữ trong đề tài NCKH bị giới hạn, chương 3 (giải pháp) được trình bày sơ sài, không
đủ chỗ để chứng minh tại sao giải pháp nêu ra lại giải quyết được vấn đề.

Vì thế, gần đây ở các nước như Anh, Mỹ đã xuất hiện phương pháp soạn đề cương mới

- đó là nêu thực trạng trước, lý luận sau. Do mục tiêu của báo cáo NCKH không phải là để
trình bày kiến thức, mà để giải quyết một vấn đề đang tranh cãi, điều đầu tiên người đọc quan

tâm sẽ là “cho tôi biết vấn đề ở đâu?”
Sau khi nhìn thấy vấn đề (thực trạng, chương 1), thì chương 2 mới bắt đầu phân tích

các qui định của pháp luật về vấn đề đang tranh cãi. Quá trình phân tích không thể chỉ mô tả
luật, mà phải giải thích nguồn gốc, nguyên nhân của các điều luật, ưu điểm và khuyết điểm

của các điều luật đó. Sau đó, tìm nguyên nhân tại sao các qui định hiện hành không giải quyết

được vấn đề đang tranh cãi.

Chương 3 đề ra giải pháp để khắc phục, giải thích tại sao chọn giải pháp này mà không

phải giải pháp khác, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của giải pháp này, thu hẹp phạm vi áp

dụng của giải pháp và đề ra mục tiêu nghiên cứu trong những đề tài NCKH tiếp theo. Cách

trình bày này khiến người đọc đi ngay vào vấn đề và lôi cuốn ngay từ đầu. Nó cũng tiết kiệm

thời gian cho người làm đề tài.

Viết đề cương theo trình tự như thế nào cũng đều chấp nhận được, miễn là trả lời được

câu hỏi chính của đề tài. Tuy nhiên người viết nên lưu ý đến ưu điểm và khuyết điểm của mỗi
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cách viết. Điều cần tránh là đi lòng vòng quá lâu trước khi đi thẳng vào vấn đề chính; và việc

đưa ra kết luận mà không phân tích một cách khách quan, toàn diện.

Thông thường, viết mở đầu sẽ là phần khó nhất, vì thế không nên bắt đầu viết bằng

phần mở đầu (chờ làm xong đề tài mới quay lại viết phần mở đầu). Khi viết đề tài NCKH nên

đọc đề cương xem phần nào mình thấy dễ viết thì viết trước. Nếu cảm thấy khó viết quá thì

hãy trao đổi với đồng nghiệp, sinh viên, diễn đạt ý tưởng của mình, sau đó viết lại thành đoạn

văn. Việc trao đổi ý kiến và tham gia hội thảo cũng giúp cho người viết tìm ý tưởng dễ hơn.
Việc khó viết trong NCKH là do tư tưởng bị bế tắc. Trao đổi sẽ giúp khai thông tư tưởng và

viết trôi chảy hơn.
Sau khi viết bản thảo đầu tiên, người viết có thể sẽ không hài lòng với bố cục; đừng

ngần ngại sắp xếp lại, cho dù đề cương mới có khác với đề cương đề ra. Đề cương là để giải

quyết mục tiêu của đề tài, chứ không phải đề tài phải viết cho đúng với đề cương ghi trong
bản đăng ký NCKH.

VIẾT

Có rất nhiều cách viết báo cáo NCKH, vì thế người làm NCKH không nên ép buộc vào

một cách viết “tốt nhất” (thí dụ: cơ sở lý luận – thực trạng – giải pháp). Ơ đây chỉ xin đề cập

đến hai yêu cầu: (i) tập trung; và (ii) thuyết phục.

Cách viết tập trung yêu cầu người viết NCKH phải nêu câu hỏi chính và đề xuất được

hướng giải quyết ngay trong phần mở đầu, sau đó mới phân tích tại sao hướng giải quyết như
vậy là cần thiết. Cần tránh trường hợp đọc đến trang 20 mà vẫn chưa hiểu người viết muốn

gì. Sau khi làm người đọc tập trung vào vấn đề, từng chương cần nêu các vấn đề nhỏ. Các vấn

đề nhỏ nhằm mục đích giải quyết vấn đề chính, và nên có liên hệ với nhau một cách chặt chẽ.

Giải quyết dứt điểm từng vấn đề, tránh tình trạng nhắc đi nhắc lại một vấn đề đã nói từ trước.

Đưa ra giải pháp cho những trường hợp đơn giản trước, sau đó phát triển để đưa ra giải pháp

cho trường hợp phức tạp.

Cách viết thuyết phục yêu cầu người viết phải (i) giới hạn điểm tranh luận, và (ii) sử
dụng phép biện chứng. Để giới hạn điểm tranh luận, nên tìm nguyên nhân sâu xa của vấn đề
và đề ra giải pháp, chứ không thể chỉ dừng ở nguyên nhân trực tiếp. Để sử dụng phép biện

chứng, cần đặt nghi vấn cho giải pháp mình đưa ra, tự mình phản biện mình, sau đó tự mình

bảo vệ giải pháp của mình chống lại những ý kiến phản biện. Vì bảo vệ một giải pháp không

hề đơn giản, nên không nên nêu quá ba giải pháp cho một đề tài NCKH (các giải pháp khác

nên dành cho người khác phân tích). Người đọc khó nhớ nổi nhiều hơn ba vấn đề trong một

đề tài.
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Cách hành văn cần dùng ngôn ngữ viết trong luật, tránh dùng từ quá nặng như “lừa

đảo, kẻ, tên, bọn …” cho dù đó là ngôn ngữ dùng trên báo chí. Hạn chế sử dụng những ngôn

từ quá trang trọng hay nặng về tình cảm hơn lý trí như “nâng cao hiểu biết”, “đẩy mạnh công

tác”, “quán triệt”, “cực kỳ quan trọng”. Cách viết như vậy làm người đọc cảm thấy bài NCKH

không thuyết phục bằng lập luận mà bằng cảm tính. Làm NCKH khác với hô khẩu hiệu. Tránh

dùng những từ không rõ ràng như “có ý kiến cho rằng …” (phải nói ý kiến của ai v.v.), hay

thiếu tự tin: “có lẽ”, “có khả năng là” (trừ trường hợp thích hợp). Khi trích dẫn phải đầy đủ
theo thứ tự: tên, năm xuất bản, tên bài báo, số phát hành, số trang. Việc chú thích tuỳ tiện dễ
làm người đọc có cảm giác người viết NCKH không nghiêm túc với đề tài.

Câu văn nên càng đơn giản, ngắn gọn càng tốt. Vì người đọc là hội đồng phản biện, họ
không cần phải chứng minh lại các quan điểm phổ biến. Tuy nhiên, các vấn đề khó hiểu cần

có dẫn chứng và phân tích.

Sau cùng, Samuelson(1) đưa ra một số qui tắc chung có thể khiến bài NCKH trở nên

hấp dẫn hơn, là:
1. Nên có phần mở đầu lôi cuốn (như phần đầu của một bản giao hưởng);

2. Các đề mục phải giới thiệu cụ thể nội dung chính của vấn đề sẽ trình bày;

3. Các vụ việc phải được phân tích dựa trên hoàn cảnh cụ thể;

4. Các vấn đề phân tích phải mở đầu bằng câu gây hứng thú cho người đọc;

5. Câu văn phải trôi chảy, sao cho người đọc tự cảm thấy câu sau là hệ quả hiển nhiên

của câu trước;

6. Không nên “biện chứng” một vấn đề đến vô cùng, nêu ra vấn đề tới đâu, giải quyết

tới đó bằng quan điểm của mình;

7. Tôn trọng các ý kiến phản biện và phân tích chúng một cách khách quan;

8. Sử dụng chú thích một cách thống nhất và chi tiết;

9. Không nên kết thúc đoạn văn hay mục bằng một câu trích dẫn;

10. Các trích dẫn càng ngắn càng tốt và phải liên quan đến mục tiêu đề tài;

11. Mặc dù nhiều tài liệu tham khảo là tốt (xem mục 2), không nên trích dẫn quá nhiều

(4-5 trích dẫn trong 1 trang), khiến cho người đọc có cảm giác người viêt chỉ biết bắt chước

ý tưởng của người khác;

12. Không viết sai chính tả; hình thức câu văn là một phần của nội dung;

13. Bố cục hợp lý (mở đầu có độ dài 5% chiều dài bài viết, kết luận bằng 5-10% chiều

dài của bài viết, độ dài của phân tích mỗi luận điểm (argument) gần bằng nhau (25-30% chiều
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dài của bài viết cho mỗi luận điểm). Sau khi viết, nhờ người khác đọc lại xem phần nào dài

quá, nên bớt đi; và
14. Tìm “lối ra” cho đề tài: các giải pháp đưa ra trong trường hợp nào không áp dụng

được, còn vấn đề nào phải giải quyết mà đề tài chưa kịp phân tích./.
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MỘT SỐ CHIA SẺ VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU TRONG KHOA HỌC PHÁP LÝ

Cao Thị Hoàng Oanh (Công ty luật Phuoc & Partners)

Về tác giả: Chị Cao Thị Hoàng Oanh sinh năm 1990. Sinh viên khoa Luật thương mại, Đại

học Luật TP.HCM. Giải Nhất cuộc thi Sinh viên NCKH, Đại học Luật TP.HCM năm 2011.
Làm việc tại Phuoc & Partner từ tháng 09/2012, chuyên về lao động, việc làm, mua bán sáp

nhập (M&A) và các vấn đề doanh nghiệp khác.

=====

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi đến với nghiên cứu khoa học không phải là mục tiêu gì

quá lớn lao, chỉ đơn thuần là giết thời gian và chứng tỏ với một ai đó rằng “Tôi có thể làm

được điều mà bạn không làm được“. Loay hoay mãi mà tôi cũng không biết nên chọn đề tài

gì, làm cái gì, sống gì với đề tài này. Cho đến một ngày, tôi gặp Thầy. Hai thầy trò nói chuyện

với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ. 2/3 thời gian tôi và thầy nói chuyện “trên trời dưới đất”, đông
tây kim cổ. Và 1/3 thời gian còn lại, thầy chỉ hỏi tôi đúng 3 câu hỏi thôi. Nghe thì chỉ có 3

câu thôi, nhưng thực tế nó khiến tôi phải mất hơn 1 tháng để tìm ra câu trả lời. Còn nhớ hôm

ấy, trước khi ra khỏi phòng, thầy còn nói với theo rằng, khi nào trả lời được thì hãy quay lại

gặp thầy. Đơn giản vậy đấy!!! Nhưng cũng chỉ có 3 câu hỏi này thôi, tôi đã tự tay làm ra được

công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên của riêng mình, tự thân biết cách tiếp cận vấn đề và

cho ra đời các tác phẩm sau này.

Vì kiến thức và kinh nghiệm đâu chỉ của riêng mình nên tôi xin mạn phép chia sẻ với

các bạn và các anh chị một số vấn đề, đặc biệt cho những ai bắt đầu làm quen với nghiên cứu

khoa học để tham khảo thêm. À, cũng xin nói luôn rằng nếu ai đang mong đợi tôi sẽ chỉ ra

cho các bạn bước 1, bước 2, bước 3,… n bước là gì thì tốt nhất các bên nên bấm next hoặc

out ra khỏi trang này ngay vì nó không chứa đựng những điều mà các bạn/anh/chị muốn đâu.
Tôi không mong là bài chia sẻ này có thể chạm được đến cái gốc của vấn đề nhưng hy vọng

chí ít nó cũng chạm đến gần cái lõi.

Như đã nói ở trên, tôi đoán rằng hẳn các anh chị và các bạn cũng đang thắc mắc 3 câu

hỏi mà thầy tôi đã hỏi tôi ngày hôm ấy là gì? Thực tế, nó chính là:

1. Nghiên cứu khoa học để làm gì?

2. Nghiên cứu khoa học về cái gì? và

3. Nghiên cứu khoa học trong phạm vi nào?

Nói cách khác, để bắt tay nghiên cứu, bạn phải xác định được mục tiêu nghiên cứu (để
làm gì?), đối tượng nghiên cứu (về cái gì?) và trong phạm vi nào (phạm vi nghiên cứu?). Chắc
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hẳn một số bạn vẫn còn đang phì cười và thầm nhủ “Biết rồi khổ quá nói mãi, mục tiêu, phạm

vi và đối tượng ai chả biết, nói hoài làm gì vì mấy cái này thầy cô nói ra rả trong những buổi

định hướng nghiên cứu khoa học rồi?!”. Nhưng tôi tin rằng trong số chúng ta đây, vẫn còn có

nhiều bạn/anh/chị nghe, đọc, thấy ra rả những cụm từ này nhưng không hiểu tại sao phải làm

cái này. (Mà cái sai lầm tai hại của một số bạn là không biết đặt câu hỏi TẠI SAO cho mọi

vấn đề mình giải quyết).

Tôi có một vài dịp quan sát các bạn sinh viên nghiên cứu khoa học, đa phần tôi có hỏi

các bạn khi nghiên cứu thì quan tâm cái gì nhất, đáng buồn là, hầu hết chỉ chăm chăm vào cái
phần mang tên gọi “Dàn Ý Chi Tiết” nói nôm na là cái mục lục. Cũng có bạn liên hệ với tôi

nhưng điều đầu tiên bạn đó hỏi tôi đó là “Chị ơi, chị thấy dàn ý chi tiết của em như thế nào?

Chứ không phải nói với tôi câu đầu tiên là “Chị ơi, đề tài của em là gì, em định nghiên cứu

về cái gì,… hay em nghiên cứu nhằm mục đích gì….” Thực tế, cái mục lục mà các bạn bỏ ra

hết 50% thời gian ấy, nó chỉ đơn giản là cái sườn, bạn chỉ có thể vẽ ra đc cái sườn bò hay

sườn heo nếu bạn hình dung ra được con bò và con heo.

Thứ nhất là “Mục tiêu nghiên cứu”. Nghĩa là gì, là các bạn phải xác định được bạn

muốn cái công trình bạn làm ra sẽ đạt được điều gì? Các công trình trước (của cùng đề tài như
bạn) đã đạt được cái gì? Tại sao bạn chọn đề tài này mà không phải là đề tài khác? Còn khía

cạnh nào của đề tài này mà bạn chưa đào sâu tới? Bạn có bổ sung hay phát triển được gì thêm

về đề tài đó hay không?
Giả sử như đã có một đề tài “Bảo vệ bí mật kinh doanh theo pháp luật sở hữu trí tuệ

Việt Nam”. Đề tài này chỉ mới nói chung về hoạt động bảo vệ bí mật kinh doanh của pháp

luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Rõ ràng, ngoài pháp luật sở hữu trí tuệ ra, bí mật kinh doanh

cũng còn được bảo hộ theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam nữa. Nếu như bạn chọn đề tài “Bảo

vệ bí mật kinh doanh theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam” thì nó sẽ ra làm sao. Giả sử như
vậy, chí ít bạn cũng phải mong muốn là giúp cho người nào đọc tác phẩm của bạn hiểu được

quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong việc bảo hộ bí mật kinh doanh, quy định

có khả thi không, có tiến bộ không,…còn nhiều nữa và đó gọi là mục tiêu nghiên cứu mà bạn

muốn nhắm đến người đọc của mình.

Thứ hai là “Đối tượng nghiên cứu“. Bạn phải xác định được bạn nghiên cứu cái gì ở
đề tài đó vì có rất nhiều vấn đề xoay quanh mà phải bạn phải khoanh vùng nó lại. Thường thì

lực bất tòng tâm và không ai có thể nghiên cứu được hết tất tần tật các vấn đề trong ngần ấy

số trang (thường bị hạn chế khoảng 40-50 trang A4 cho một công trình nghiên cứu khoa học

của sinh viên). Do đó, các bạn cũng phải cân nhắc được bạn nghiên cứu cái gì ở trong này,
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chứ không lại thành đầu voi đuôi chuột. Đặt tên đề tài thì rất hoành tráng nhưng đối tượng

nghiên cứu của mình tìm hoài lại chẳng thấy đâu thì khốn khổ.

Thứ ba là “Phạm vi nghiên cứu“. Bạn nghiên cứu đề tài này trong khuôn khổ nào? Tất

nhiên bạn cũng phải tự vẽ cho mình cái hồ hoặc cái ao để bạn bơi, chứ không thể nào bạn có

thể bơi một mình trong cái đại dương mênh mông được. Tôi thấy một số bạn có thói quen đặt

tên nghiên cứu nghe rất là kêu như thế này, “Bảo vệ bí mật kinh doanh theo pháp luật Việt

Nam và pháp luật các nước – Kinh nghiệm cho Việt Nam”. Tôi cũng tự hỏi không biết là các

bạn ấy có thể nghiên cứu hết từng ấy pháp luật các nước hay không trong khi trên thế giới có

đến hơn 190 quốc gia, tương ứng chúng ta có hơn 190 hệ thống pháp luật. Nếu mà các bạn

ghi là “theo pháp luật các nước” mà trong bài của các bạn chỉ có lèo tèo 2,3 hệ thống pháp

luật thì rõ ràng là “treo đầu dê bán thịt chó”, nói nặng hơn là đánh lừa người đọc, dân gian

người ta hay kháo nhau là “lừa tình”. Thay vì như vậy, các bạn có thể xác định như thế này

thì sẽ dễ định hướng người đọc hơn bằng cách ghi như sau “Bảo vệ bí mật kinh doanh theo

pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ – Kinh nghiệm cho Việt Nam” Nhìn vào tên đề tài,

rõ ràng ai cũng biết bạn đang muốn viết cái gì, viết về cái gì và viết trong phạm vi nào.

Một điều nữa cũng xin lưu ý với các bạn rằng bạn phải biết khoanh vùng đối tượng

đọc bài nghiên cứu của bạn. Nói một cách dễ hiểu là bạn viết cho ai đọc? Luật sư đọc, hay

doanh nhân đọc, hay người nghiên cứu luật đọc, hay luật gia, chuyên viên pháp luật đọc? Với

một công trình nghiên cứu khoa học để phục vụ cho ngành khoa học pháp lý thì chắc hẳn bạn

đã tự tìm ra được câu trả lời cho riêng mình? Từ đó, bạn cũng sẽ tìm ra được cách dùng từ,

ngôn ngữ, ngắt câu, chấm câu sau cho phù hợp rồi.

Sau khi tìm ra được các câu trả lời cho 3 câu hỏi lớn ở trên, tôi tin rằng các bạn đã hình

dung ra được con heo của bạn nó ốm hay nó mập. Sau đó bạn mới bắt đầu lên dàn ý chi tiết

đây. Một lần nữa, xin nhấn mạnh rằng dàn ý chi tiết là cái sườn ghi nhận những gì bạn sẽ thể
hiện từ ý nghĩa trong đầu ra giấy. Nói nôm na, dàn ý chi tiết chính là cái sườn heo đấy, nó sẽ
phác họa ra bạn sẽ nặn con heo nó như thế nào, ốm hay mập, mập ở phần bụng hay phần chân,

trang trí cho con heo đó bằng hoa hay bằng lá (đó chính là đi tìm bản án, bài viết, luận điểm,

quan điểm làm phong phú cho bài viết của mình).

Chúc các bạn thành công trên con đường nghiên cứu của mình. Mong rằng bài viết trên

đây là bổ ích và không khiến các bạn chán ngấy cái công việc “tốn nơ ron, hao não” mà “ít
tiền” này mà vẫn luôn giữ được tâm huyết với nghiên cứu khoa học./.
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MẤY SUY NGHĨ VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM

NGUYỄN VĂN VÂN
TS. GV Khoa Luật Thương mại trường ĐH Luật TP HCM

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên (NCKHSV) Trường ĐH Luật TP HCM

là một trong những hoạt động mang tính truyền thống và là thế mạnh của Trường. Liên tục

trong nhiều năm, sinh viên (SV) của Trường ĐH Luật TP HCM đạt được nhiều giải của Thành

Đoàn TP HCM và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý,

tuyên truyền kiến thức pháp luật ở phía nam, phát huy thế mạnh truyền thống của Nhà trừơng,
công tác NCKHSV cần phải đầu tư hơn nữa. Sẽ không có những nhà nghiên cứu lớn trong

lĩnh vực khoa học pháp lý nếu không có những khởi đầu bằng niềm say mê với công việc tìm

tòi nghiên cứu từ lúc còn là SV trên giảng đường.

Bài viết này không có tham vọng đi sâu phân tích, luận bàn về phương pháp nghiên
cứu khoa học hoặc đánh giá tổng kết hoạt động NCKHSV mà chỉ nêu ra vài suy nghĩ tản mạn

xung quanh vấn đề cụ thể về NCKHSV để các đồng nghiệp trẻ, SV cùng trao đổi.

1/ Quan niệm, nhận thức về hoạt động NCKHSV

Khoa học pháp lý là một trong những ngành khoa học xã hội, cũng như những ngành

khoa học xã hội- nhân văn khác, kết quả nghiên cứu trong khoa học pháp lý có thể được nhìn

nhận, đánh giá theo những quan điểm khác nhau nhiều lúc trái ngược nhau tại mỗi thời điểm

cụ thể, Ngoài ra, việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn không như các khoa học tự
nhiên, tức hiệu quả mang lại không tức thì và rõ ràng. Trong suy nghĩ của đa số SV là chỉ có

các ngành tự nhiên mới là khoa học vì vậy phần lớn SV không mặn mà với việc nghiên cứu

trong lĩnh vực pháp lý.

Một số SV khác nghĩ rằng NCKH chỉ là công việc của các nhà nghiên cứu “cây cao
bóng cả” ở các Viện nghiên cứu mà không phải là công việc của một SV bình thường. Số còn

lại coi NCKH như một công tác xã hội, một phong trào nhằm mang điểm thi đua về cho Chi

đoàn, cho lớp.

Niềm say mê nghiên cứu của SV không được khơi nguồn, hâm nóng, bởi trong quá

trình giảng dạy giáo viên đã vắt kiệt những kiến thức và hiểu biết của mình truyền đạt cho

SV. SV tiếp nhận kiến thức ấy như là một chuẩn mực duy nhất đúng và đã là tận cùng mà hầu
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như không còn vấn đề gì phải suy nghĩ, phát triển hoặc tìm tòi nghiên cứu. Sự độc lập và khả
năng suy nghĩ, sáng tạo, niềm đam mê nghiên cứu của SV dần dần thay thế bằng sự tiếp thu

bị động.

2/ Về hình thức tổ chức NCKHSV

Xuất phát từ nhận thức rằng NCKHSV mang tính thời vụ (mỗi năm 1 lần) dành riêng

cho SV năm thứ 3 &4 và chỉ gói gọn trong khuôn khổ thực hiện một đề tài khoảng 40-60

trang, nộp cho Phòng NCKH và bảo vệ trước Hội đồng. Hoạt động NCKH cần phải được hiểu

theo nghĩa rộng hơn bao gồm những công việc tìm tòi nghiên cứu như việc chuẩn bị một báo

cáo cho buổi thảo luận, tóm tắt một bài báo, cuốn sách; nhận xét khoa học; bài báo khoa học,

cũng có thể ở cấp độ cao hơn là một công trình nghiên cứu, khoá luận, tiểu luận, luận án, giáo

trình... Vì vậy, hoạt động NCKHSV là hoạt động thường xuyên liên tục, xuyên suốt và gắn

liền với nhiệm vụ học tập của mỗi SV. Tùy vào khả năng điều kiện của mỗi SV mà có các

hình thức tham gia thích hợp. NCKHSV có chất lượng, hiệu quả không chỉ là mục tiêu, nhiệm

vụ của riêng Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế mà còn là công việc của từng

giáo viên, từng Tổ bộ môn, từng Khoa.

Có lẽ hiệu quả hoạt động NCKHSV sẽ cao hơn nếu đa dạng hoá hoạt động nghiên cứu

của SV như tổ chức những buổi thảo luận về những chuyên đề, xây dựng nội san, diễn đàn...
hoặc một hình thức nào đó tương tự để SV có thể trình làng những bài viết, những tìm tòi

phát hiện của mình trong lĩnh vực khoa học pháp lý. Sẽ không có những công trình NCKHSV

có chất lượng nếu không có sự say mê, tìm tòi nghiên cứu và những khởi đầu nhỏ bé, giản

đơn này. Mô hình Diễn đàn Khoa học pháp lý trước đây của Hội SV Trường hoặc Tập san

Diễn đàn TM 23A trong thời gian qua tỏ ra rất hữu hiệu trong việc thiết kế một sân chơi mang
tính khoa học.

3/ Về định hướng đề tài nghiên cứu và chọn đề tài

Chọn đề tài là khâu quyết định thành công trong NCKH. Điểm lại những đề tài NCKH

của SV trong thời gian qua phần lớn mang tính cấp thiết, mới, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn,

ví dụ như vấn đề thương mại điện tử, cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, cải cách hành chính,

pháp luật trong điều kiện hội nhập... Tuy nhiên, trong thực tế việc chọn đề tài của SV thường

gặp những vấn đề sau:

Thứ nhất: Số lượng đề tài NCKH do GV đưa ra không phong phú, đa dạng, sự lựa

chọn của SV không lớn. Việc đưa ra danh mục đề tài nghiên cứu cho SV là cần thiết nhưng
có lẽ tốt nhất là chỉ định hướng theo từng lĩnh vực hoặc theo vấn đề, còn tên đề tài cụ thể và

phạm vi nghiên cứu do SV tự thiết kế, tất nhiên là phải được sự đồng ý của GVHD sau này,
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như vậy sẽ đảm bảo được khả năng sáng tạo của SV. Thiết nghĩ, danh mục đề tài Khoá luận

tốt nghiệp phải trong phạm vi nội dung chương trình đào tạo, nhưng danh mục đề tài

NCKHSV có thể rộng hơn và không nhất thiết phải là một trong số những nội dung của

chương trình đã học miễn đó là một vấn đề trong khoa học pháp lý, nghiên cứu vấn đề dưới

phương diện pháp lý.

Thứ hai: Hiện tượng phổ biến là chạy đua theo các đề tài “mốt” lạ lẫm và “sang trọng”,
song SV hoàn toàn chưa có một khái niệm sơ đẳng nào hoặc còn hiểu rất mơ hồ về đối tượng

nghiên cứu. Thực tế cho thấy những SV thuộc nhóm này thường bỏ cuộc giữa chừng khi nhận

ra rằng không thể tiếp cận đối tượng nghiên cứu khi không có kiến thức tối thiểu về vấn đề
đó. Một trong những yếu tố thành công trong nghiên cứu là đề tài nghiên cứu phải mới, mang

tính cấp thiết. Song nếu chúng ta tuyệt đối hoá tính “mới” của đề tài khi cho rằng vấn đề
nghiên cứu ấy chưa có ai nghiên cứu và phải mới về thời gian. Hiểu như vậy hoàn toàn không

chính xác. Hiểu tính “mới ” của đề tài NCKH không hoàn toàn là vấn đề ấy chưa được nghiên

cứu. Một số trường hợp những đề tài đã được nghiên cứu, nhưng dưới phương diện kinh tế,

quản lý nhà nước, xã hội học... còn dưới phương diện luật học còn bỏ ngỏ, cũng có thể đề tài

đã được nghiên cứu, đã công bố kết quả, song tại thời điểm hiện tại kết quả ấy không còn phù

hợp mà cần phải lý giải, tìm tòi tiếp cận dưới giác độ khác phù hợp với thực tiễn. Ví dụ vấn

đề pháp nhân, quyền sở hữu, hợp đồng kinh tế, dân sự... không hoàn toàn là mới bởi đã có

quá nhiều tác giả nghiên cứu song tại thời điểm hiện nay trong điều kiện nền kinh tế thị trường

cần phải xem xét nghiên cứu thông qua các phương pháp tiếp cận mới. Trong một số trường

hợp, ở cấp độ NCKH của SV, các điểm mới của đề tài có khi chỉ đơn thuần là việc hệ thống

lại, sắp xếp lại và phân tích những kết quả nghiên cứu của các tác giả trước đó về cùng một

vấn đề, trên cơ sở đó tìm một kết luận chính xác nhất.

Thứ ba: Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài. Việc lựa chọn giới hạn, phạm vi

nghiên cứu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Số lượng trang tối đa, thời gian tiến hành, điều

kiện tài chính, phương tiện nghiên cứu, địa bàn khảo sát, phương thức và đối tượng thực

nghiệm, điều tra, phỏng vấn, đặc biệt là năng lực và trình độ của (những) người thực hiện đề
tài. Độ “sâu” của công trình nghiên cứu luôn tỷ lệ nghịch với độ “rộng” của chính nó. Đa số
các trường hợp sau khi chọn xong đề tài và triển khai thực hiện dưới sự hướng dẫn của GVHD,

SV mới nhận ra điều này và sau đó mới tiến hành giới hạn phạm vi nghiên cứu. Tuy nhiên,

việc giới hạn phạm vi nghiên cứu không được làm lệch đi nội dung của đề tài, yêu cầu chung

nhất là tên đề tài phải thể hiện được nội dung đề tài.

4/ Tìm, thu thập và xử lý tài liệu thông tin
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Hiện nay, với sự trợ giúp của các phương tiện kỹ thuật công nghệ như máy ghi, thu
âm, máy photocopy, đặc biệt là Internet, cùng với sự nhạy bén của SV công việc thu thập tài

liệu cho việc NCKH không còn là vấn đề nan giải kể cả việc tiếp cận các văn bản pháp luật

mới ban hành. Tuy nhiên, vẫn còn một số khiếm khuyết nhất định:

Một là: Do không có định hướng của GVHD nên SV chưa tìm đúng nguồn tài liệu

trong “rừng” tài liệu và thông tin, chưa có sự chọn lọc nhất là trong điều kiện “bội thực” về
số lượng các đầu sách trong lĩnh vực pháp luật nhưng vắng bóng các nghiên cứu, chuyên khảo

thực sự có chất lượng trong những lĩnh vực hẹp.

Hai là: Số liệu, thông tin dù đa dạng nhưng kỹ năng phân loại, đánh giá tài liệu và xử
lý những thông tin, tài liệu thu thập được chưa đạt yêu cầu. SV chỉ chuyển tải tài liệu thu thập

được dưới dạng “thô”, mang tính liệt kê vào công trình NCKH mà chưa qua khâu xử lý phân

tích. Những con số và sự kiện đưa vào công trình nghiên cứu khoa học pháp lý phải phục vụ
cho việc chứng minh, lý giải và dẫn đến một kết luận nào đó dưới phương diện pháp lý. Cùng

một con số hoặc sự kiện nào đó song với nhà kinh tế , nhà nghiên cứu xã hội học, nhà luật

học, nhà quản lý khác nhau có phương thức tiếp cận và xử lý khác nhau.

Ba là: Một số GVHD xem thường việc phụ đính, trích dẫn tài liệu tham khảo và cước

chú (foot note) và cho rằng đây là yếu tố hình thức, máy móc. Kết quả là một số NCKH của

SV và cả Khóa luận tốt nghiệp hầu như không có một cước chú nào, phần tài liệu tham khảo

ghi chung chung như: “Công báo năm 2001 và 2002”, “Tạp chí Luật học” tạo một sự cẩu thả
và phản khoa học trong nghiên cứu. Thông thường việc trích dẫn và cước chú phải tuân theo

một chuẩn mực cách thức nhất định bất kể là công trình được thực hiện bằng ngôn ngữ nào.

5/ Bố cục của NCKHSV và phương pháp nghiên cứu

Đây là khâu khó khăn nhất của SV, bởi không có một khuôn mẫu, công thức chuẩn

nào về phương pháp nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp lý. Tuỳ thuộc và từng đề tài,

từng đối tượng nghiên cứu cũng như khả năng nhận thức, trình độ lý luận của SV mà có nhiều

cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu khác nhau.

Thông thường cấu trúc truyền thống một nghiên cứu khoa học SV (và cả Khóa luận )

có 3 phần tương ứng với 3 chương : Lý luận - luật thực định - thực trạng, hướng hoàn thiện.

Đây là một cấu trúc tương đối hợp lý khi nghiên cứu một vấn đề nào đó của khoa học pháp

lý. Song, trong thực tế, một số người hiểu nhầm và đồng nhất “lý luận” và “lý thuyết” cho
nên trong chương I thông thường chỉ chép lại những khái niệm ở đâu đó trong giáo trình, bài

giảng... Sự sao chép này tất nhiên là đúng về nội dung nhưng không cần thiết bởi không có gì

mới và đó không là kết quả nghiên cứu của SV. Có nhiều SV sợ rằng nếu không có phần dẫn
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dắt lý thuyết như vậy làm cho công trình nghiên cứu không tròn trĩnh, người đọc không có cơ
sở để hiểu những nội dung tiếp theo... Thật là một sự lo lắng không cần thiết bởi người đọc là

người đánh giá, phản biện nghiệm thu đề tài, không cần thiết những nội dung ấy họ vẫn nắm

bắt được nội dung của đề tài.

Khác với lý thuyết, lý luận trong khoa học pháp lý là sự tìm tòi nghiên cứu phần gốc,

phần chìm, phần cơ sở, nền tảng đồng thời là bản chất của hiện tượng pháp lý hoặc thực thể
pháp lý đó. Muốn vậy SV phải xuất phát từ nguồn gốc hình thành, phát triển vấn đề, tồn tại

những học thuyết pháp lý nào về vấn đề đó hay ít ra là những trường phái, quan điểm, ý kiến

của các tác giả, cơ sở hình thành, tồn tại, phát triển và nội dung của các học thuyết hay các

quan điểm đó. Đặt đối tượng cần nghiên cứu trong sự vận động và phát triển cũng như sự
tương tác, liên hệ với các yếu tố lịch sử, kinh tế, xã hội thông qua các phương pháp phân tích,
diễn dịch, lý giải , tổng hợp, so sánh, đánh giá của chính tác giả thông qua các lập luận thuyết

phục.

Vì vậy, có lẽ cần thiết phải thay đổi quan niệm, thói quen về sự tròn trĩnh, cầu toàn của

một NCKH hoặc Khóa luận tốt nghiệp tức là không nên đưa ra các yêu cầu cao về lý luận mà

nên tập trung nghiên cứu thực trạng phân tích, lý giải được thực trạng chỉ ra được các vướng

mắc, bất cập trong việc thực hiện, tuân thủ pháp luật.

Cấu trúc thứ hai: là tiếp cận vấn đề nghiên cứu theo mặt cắt dọc, tức đối tượng nghiên

cứu được chia thành từng vấn đề nhỏ, cụ thể...theo các chương, đề mục trong Khoá luận hoặc

NCKH, điều quan trọng là phải đảm bảo có sự liên kết, thống nhất, lô gích về mặt cấu trúc

giữa các chương, các phần trong một chương. Trong từng vấn đề nhỏ dù là nhỏ nhất, tác giả
nên tiếp cận theo trình tự: Cơ sở lý luận của vấn đề, pháp luật thực định trong sự so sánh và

vận động của nó, thực trạng áp dụng pháp luật, những bất cập trong quá trình áp dụng pháp

luật, nguyên nhân và hướng khắc phục, giải pháp hoàn thiện vấn đề nghiên cứu dưới phương
diện lý luận và phương diện luật thực định. Phương thức này rất khó áp dụng, đòi hỏi người

nghiên cứu phải có trình độ lập luận lô gích cao, đồng thời sử dụng thành thạo các kỹ năng,
các phương pháp so sánh, tổng hợp.

Những khiếm khuyết thường gặp là trong phần thực trạng SV liệt kê các thông tin, số
liệu, vụ việc cụ thể nhưng không có phân tích và nhận định của tác giả, phần giải pháp hoàn

thiện SV nêu ra những kiến nghị to tát và thường là không có tính thuyết phục, tức không dựa

trên một sơ sở lý luận hoặc thực tiễn nào vì vậy thường là không khả thi.

6/ Cách diễn đạt
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Đây có lẽ là điểm yếu nhất của SV hiện nay. Thực tế đáng buồn là có một số SV tốt

nghiệp ra trường không viết được, viết đúng một đơn khởi kiện, một biên bản hội nghị hoặc

một bản án. Phải nhìn nhận một cách công bằng rằng, sự yếu kém ấy một phần là hậu quả của

sự khiếm khuyết trong chương trình đào tạo, chế độ thi cử của hệ thống đào tạo nói chung.

Trong suốt thời gian ở ĐH, SV hầu như không được rèn luyện kỹ năng viết. Đa số các môn

thi được tổ chức dưới hình thức vấn đáp hoặc hình thức thi viết dạng trắc nghiệm giản đơn,
hình thức thi viết dạng tự luận hoặc trắc nghiệm kết hợp lý giải, lập luận chưa nhiều. Giáo

viên chấm thi chưa chú trọng đến cách trình bày, diễn đạt, lập luận, lô gích, sử dụng thuật ngữ
của SV mà thông thường tìm ý cho điểm. Cuối các năm học SV không được viết tiểu luận

hàng năm (niên luận) mà chỉ được viết 01 lần duy nhất ở cuối khoá dưới hình thức Tiểu luận

(không có GV hướng dẫn) hoặc Khoá Luận TN (đối với một số ít SV và có GV hướng dẫn).

7/ Vai trò của giáo viên hướng dẫn

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng hơn 95% nội dung của NCKH là lao động của SV,

song không thể xem thường phần 5% còn lại, bởi thiếu nó thì một NCKH không thể thành

công và đi đúng hướng. Vì vậy, việc phân công GVHD phù hợp với đề tài NCKH của SV là

rất quan trọng. Hàng năm chúng ta tổ chức các tọa đàm về phương pháp giảng dạy nhưng
thiếu vắng những buổi trao đổi về cách thức, phương pháp và công việc của một GV hướng

dẫn NCKH, Khoá luận. Phần lớn công việc hướng dẫn của GV được tiến hành theo kinh

nghiệm của chính mình hoặc kế thừa kinh nghiệm của chính Thầy, Cô đã hướng dẫn mình.

Sự dễ dãi của giáo viên hướng dẫn làm ảnh hưởng phần nào đến tác phong và kết quả
nghiên cứu SV. Mọi sự dễ dãi trong nghiên cứu đều không thể chấp nhận, đặc biệt là trong

nghiên cứu pháp luật. Nếu GVHD không sửa chữa kịp thời thì sẽ hình thành một sự cẩu thả,

tuỳ tiện và thậm chí gian dối trong nghiên cứu. Hiện tượng “ăn cắp” tài liệu của người khác

sửa chữa đôi chút và đưa vào công trình của mình không còn là hiện tượng hiếm trong các

tiểu luận, luận văn. GVHD và GV phản biện không phải không biết việc này song vì sự dễ
dãi, châm chước nên bỏ qua tạo cho SV một thói quen nguy hiểm.

Tóm lại, khoa học là sáng tạo và không có một công thức chung hoặc một phương pháp

chuẩn mực nào cho hoạt động NCKH. Tuy nhiên, chuẩn bị cho SV một nhìn nhận sơ khai
ban đầu về NCKH, đồng thời khơi nguồn cho niềm đam mê nghiên cứu cho SV là điều cần

thiết. Mong rằng, để đạt được mục đích ấy, sẽ có nhiều trao đổi hơn về vấn đề này./.

591



Phương pháp Nghiên cứu Khoa học

Biên tập bởi:
PGS. TS. Nguyễn Bảo Vệ

592

www.princexml.com
Prince - Non-commercial License
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.



Phương pháp Nghiên cứu Khoa học

Biên tập bởi:
PGS. TS. Nguyễn Bảo Vệ

Các tác giả:
unknown

PGS. TS. Nguyễn Bảo Vệ

Phiên bản trực tuyến:
http://voer.edu.vn/c/d257fbec

593

http://voer.edu.vn/c/d257fbec


MỤC LỤC

1. Mở đầu
2. Khái niệm Khoa học và Nghiên cứu Khoa học
3. Phương pháp khoa học
4. “Vấn đề” Nghiên cứu Khoa học
5. Thu thập tài liệu và đặt giả thuyết
6. Phương pháp thu thập số liệu
7. Cách trình bày kết quả số liệu nghiên cứu
8. Tài liệu tham khảo
Tham gia đóng góp

1/81594



Mở đầu
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động then chốt hàng đầu trong những ngành
khoa học. Kết quả từ NCKH là những phát hiện mới về kiến thức, về bản chất sự vật,
phát triển nhận thức khoa học về thế giới, sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật
mới có giá trị cao. Thực tế cho thấy, sinh viên khi bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp và
ngay cả những người mới ra trường làm việc trong các cơ quan nghiên cứu đòi hỏi phải
có kiến thức và có phương pháp NCKH. Vì vậy, môn học phương pháp NCKH học là
nền tảng để trang bị cho các sinh viên tiếp cận NCKH.

Giáo trình “Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học” được biên soạn với nhiều nội dung
cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong NCKH, những kỹ
thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH.
Hy vọng rằng giáo trình này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích và những thông tin thiết
thực cho sinh viên và những người bắt đầu làm công tác NCKH.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của nhiều tác giả đã cung cấp sách tham
khảo và gởi tài liệu thông tin qua mạng giúp chúng tôi biên soạn giáo trình này.

Nhóm tác giả

PGS.TS. Nguyễn Bảo Vệ

ThS. Nguyễn Huy Tài
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Khái niệm Khoa học và Nghiên cứu Khoa
học
Khoa học

Khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết
mới, … về tự nhiên và xã hội. Những kiến thức hay học thuyết mới nầy, tốt hơn, có thể
thay thế dần những cái cũ, không còn phù hợp. Thí dụ: Quan niệm thực vật là vật thể
không có cảm giác được thay thế bằng quan niệm thực vật có cảm nhận.

Như vậy, khoa học bao gồm một hệ thống tri thức về qui luật của vật chất và sự vận
động của vật chất, những qui luật của tự nhiên, xã hội, và tư duy. Hệ thống tri thức này
hình thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội. Phân biệt
ra 2 hệ thống tri thức: tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học.

- Tri thức kinh nghiệm: là những hiểu biết được tích lũy qua hoạt động sống hàng ngày
trong mối quan hệ giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên. Quá
trình nầy giúp con người hiểu biết về sự vật, về cách quản lý thiên nhiên và hình thành
mối quan hệ giữa những con người trong xã hội. Tri thức kinh nghiệm được con người
không ngừng sử dụng và phát triển trong hoạt động thực tế. Tuy nhiên, tri thức kinh
nghiệm chưa thật sự đi sâu vào bản chất, chưa thấy được hết các thuộc tính của sự vật và
mối quan hệ bên trong giữa sự vật và con người. Vì vậy, tri thức kinh nghiệm chỉ phát
triển đến một hiểu biết giới hạn nhất định, nhưng tri thức kinh nghiệm là cơ sở cho sự
hình thành tri thức khoa học.

- Tri thức khoa học: là những hiểu biết được tích lũy một cách có hệ thống nhờ hoạt
động NCKH, các họat động nầy có mục tiêu xác định và sử dụng phương pháp khoa học.
Không giống như tri thức kinh nghiệm, tri thức khoa học dựa trên kết quả quan sát, thu
thập được qua những thí nghiệm và qua các sự kiện xảy ra ngẫu nhiên trong hoạt động
xã hội, trong tự nhiên. Tri thức khoa học được tổ chức trong khuôn khổ các ngành và bộ
môn khoa học (discipline) như: triết học, sử học, kinh tế học, toán học, sinh học,…

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là một họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm.
Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát
hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, và để sáng tạo
phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn. Con người muốn làm
NCKH phải có kiến thức nhất định về lãnh vực nghiên cứu và cái chính là phải rèn luyện
cách làm việc tự lực, có phương pháp từ lúc ngồi trên ghế nhà trường.
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Đề tài nghiên cứu khoa học

Khái niệm đề tài

Đề tài là một hình thức tổ chức NCKH do một người hoặc một nhóm người thực hiện.
Một số hình thức tổ chức nghiên cứu khác không hoàn toàn mang tính chất nghiên cứu
khoa hoc, chẳng hạn như: Chương trình, dự án, đề án. Sự khác biệt giữa các hình thức
NCKH nầy như sau:

* Đề tài: được thực hiện để trả lời những câu hỏi mang tính học thuật, có thể chưa để ý
đến việc ứng dụng trong hoạt động thực tế.

* Dự án: được thực hiện nhằm vào mục đích ứng dụng, có xác định cụ thể hiệu quả về
kinh tế và xã hội. Dự án có tính ứng dụng cao, có ràng buộc thời gian và nguồn lực.

* Đề án: là loại văn kiện, được xây dựng để trình cấp quản lý cao hơn, hoặc gởi cho một
cơ quan tài trợ để xin thực hiện một công việc nào đó như: thành lập một tổ chức; tài trợ
cho một hoạt động xã hội, ... Sau khi đề án được phê chuẩn, sẽ hình thành những dự án,
chương trình, đề tài theo yêu cầu của đề án.

* Chương trình: là một nhóm đề tài hoặc dự án được tập hợp theo một mục đích xác
định. Giữa chúng có tính độc lập tương đối cao. Tiến độ thực hiện đề tài, dự án trong
chương trình không nhất thiết phải giống nhau, nhưng nội dung của chương trình thì
phải đồng bộ.

Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu: là bản chất của sự vật hay hiện tượng cần xem xét và làm rõ
trong nhiệm vụ nghiên cứu.

* Phạm vi nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu được khảo sát trong trong phạm vi nhất
định về mặt thời gian, không gian và lãnh vực nghiên cứu.

Mục đích và mục tiêu nghiên cứu

Khi viết đề cương nghiên cứu, một điều rất quan trọng là làm sao thể hiện được mục tiêu
và mục đích nghiên cứu mà không có sự trùng lấp lẫn nhau. Vì vậy, cần thiết để phân
biệt sự khác nhau giữa mục đích và mục tiêu.

* Mục đích: là hướng đến một điều gì hay một công việc nào đó trong nghiên cứu mà
người nghiên cứu mong muốn để hoàn thành, nhưng thường thì mục đích khó có thể đo
lường hay định lượng. Nói cách khác, mục đích là sự sắp đặt công việc hay điều gì đó
được đưa ra trong nghiên cứu. Mục đích trả lời câu hỏi “nhằm vào việc gì?”, hoặc “để
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phục vụ cho điều gì?” và mang ý nghĩa thực tiển của nghiên cứu, nhắm đến đối tượng
phục vụ sản xuất, nghiên cứu.

* Mục tiêu: là thực hiện điều gì hoặc hoạt động nào đó cụ thể, rõ ràng mà người nghiên
cứu sẽ hoàn thành theo kế hoạch đã đặt ra trong nghiên cứu. Mục tiêu có thể đo lường
hay định lượng được. Nói cách khác, mục tiêu là nền tảng hoạt động của đề tài và làm
cơ sở cho việc đánh giá kế hoạch nghiên cứu đã đưa ra, và là điều mà kết quả phải đạt
được. Mục tiêu trả lời câu hỏi “làm cái gì?”.

Thí dụ: phân biệt giữa mục đích và mục tiêu của đề tài sau đây.

Đề tài: “Ảnh hưởng của phân N đến năng suất lúa Hè thu trồng trên đất phù sa ven sông
ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”.

Mục đích của đề tài: Để tăng thu nhập cho người nông dân trồng lúa.

Mục tiêu của đề tài:

1. Tìm ra được liều lượng bón phân N tối hảo cho lúa Hè thu.

2. Xác định được thời điểm và cách bón phân N thích hợp cho lúa Hè thu.
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Phương pháp khoa học
Thế nào là “khái niệm”

“Khái niệm” là quá trình nhận thức hay tư duy của con người bắt đầu từ những tri giác
hay bằng những quan sát sự vật hiện thực tác động vào giác quan. Như vậy, “khái niệm”
có thể hiểu là hình thức tư duy của con người về những thuộc tính, bản chất của sự vật và
mối liên hệ của những đặc tính đó với nhau. Người NCKH hình thành các “khái niệm”
để tìm hiểu mối quan hệ giữa các khái niệm với nhau, để phân biệt sự vật này với sự vật
khác và để đo lường thuộc tính bản chất của sự vật hay hình thành khái niệm nhằm mục
đích xây dựng cơ sở lý luận.

Phán đoán

Trong nghiên cứu, người ta thường vận dụng các khái niệm để phán đoán hay tiên đoán.
Phán đoán là vận dụng các khái niệm để phân biệt, so sánh những đặc tính, bản chất của
sự vật và tìm mối liên hệ giữa đặc tính chung và đặc tính riêng của các sự vật đó.

Suy luận

Có 2 cách suy luận: suy luận “suy diễn” và suy luận “qui nạp"

Cách suy luận suy diễn

Theo Aristotle, kiến thức đạt được nhờ sự suy luận. Muốn suy luận phải có tiền đề và
tiền đề đó đã được chấp nhận. Vì vậy, một tiền đề có mối quan hệ với kết luận rất rõ
ràng.

Suy luận suy diễn theo Aristotle là suy luận đi từ cái chung tới cái riêng, về mối quan hệ
đặc biệt. Thí dụ về suy luận suy diễn của Aristotle trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1 thí dụ về suy luận suy diễn

Tiền đề chính: Tất cả sinh viên đi học đều đặn

Tiền đề phụ: Nam là sinh viên

Kết luận: Nam đi học đều đặn
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Suy luận qui nạp

Vào đầu những năm 1600s, Francis Bacon đã đưa ra một phương pháp tiếp cận khác
về kiến thức, khác với Aristotle. Ông ta cho rằng, để đạt được kiến thức mới phải đi từ
thông tin riêng để đến kết luận chung, phương pháp này gọi là phương pháp qui nạp.
Phương pháp nầy cho phép chúng ta dùng những tiền đề riêng, là những kiến thức đã
được chấp nhận, như là phương tiện để đạt được kiến thức mới. Thí dụ về suy luận qui
nạp trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2 thí dụ về suy luận qui nạp

Tiền đề riêng: Nam, Bắc, Đông và Tây tham dự lớp đều đặn

Tiền đề riêng: Nam, Bắc, Đông và Tây đạt được điểm cao

Kết luận: Sinh viên tham dự lớp đều đặn thì đạt được điểm cao

Ngày nay, các nhà nghiên cứu đã kết hợp hai phương pháp trên hay còn gọi là “phương
pháp khoa học” (Bảng 2.3). Phương pháp khoa học cần phải xác định tiền đề chính (gọi
là giả thuyết) và sau đó phân tích các kiến thức có được (nghiên cứu riêng) một cách
logic để kết luận giả thuyết.

Bảng 2.3 thí dụ về phương pháp khoa học

* Tiền đề
chính (giả
thuyết):

Sinh viên tham dự lớp đều đặn thì đạt được điểm
cao

* Tham dự
lớp(nguyên
nhân còn nghi
ngờ):

Nhóm 1:
Nam, Bắc, Đông
và Tây tham dự
lớp đều đặn

Nhóm 2:

Lan, Anh, Kiều
và Vân không
tham dự lớp đều
đặn

* Điểm(ảnh
hưởng còn
nghi ngờ):

Nhóm 1:
Nam, Bắc, Đông
và Tây đạt được
điểm 9 và 10

Nhóm 2:
Lan, Anh, Kiều
và Vân đạt được
điểm 5 và 6
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* Kết luận:

Sinh viên tham dự lớp đều đặn thì đạt được điểm
cao so với không tham dự lớp đều đặn (Vì vậy,
tiền đề chính hoặc giả thiết được công nhận là
đúng)

Cấu trúc của phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học phải sử dụng PPKH: bao gồm chọn phương pháp thích hợp (luận
chứng) để chứng minh mối quan hệ giữa các luận cứ và giữa toàn bộ luận cứ với luận
đề; cách đặt giả thuyết hay phán đoán sử dụng các luận cứ và phương pháp thu thập
thông tin và xử lý thông tin (luận cứ) để xây dựng luận đề.

Luận đề

Luận đề trả lời câu hỏi “cần chứng minh điều gì?” trong nghiên cứu. Luận đề là một
“phán đoán” hay một “giả thuyết” cần được chứng minh. Thí dụ: Lúa được bón quá
nhiều phân N sẽ bị đỗ ngã.

Luận cứ

Để chứng minh một luận đề thì nhà khoa học cần đưa ra các bằng chứng hay luận cứ
khoa học. Luận cứ bao gồm thu thập các thông tin, tài liệu tham khảo; quan sát và thực
nghiệm. Luận cứ trả lời câu hỏi “Chứng minh bằng cái gì?”. Các nhà khoa học sử dụng
luận cứ làm cơ sở để chứng minh một luận đề. Có hai loại luận cứ được sử dụng trong
nghiên cứu khoa học:

• Luận cứ lý thuyết: bao gồm các lý thuyết, luận điểm, tiền đề, định lý, định luật,
qui luật đã được khoa học chứng minh và xác nhận là đúng. Luận cứ lý thuyết
cũng được xem là cơ sở lý luận.

• Luận cứ thực tiễn: dựa trên cơ sở số liệu thu thập, quan sát và làm thí nghiệm.

Luận chứng

Để chứng minh một luận đề, nhà nghiên cứu khoa học phải đưa ra phương pháp để xác
định mối liên hệ giữa các luận cứ và giữa luận cứ với luận đề. Luận chứng trả lời câu hỏi
“Chứng minh bằng cách nào?”. Trong nghiên cứu khoa học, để chứng minh một luận
đề, một giả thuyết hay sự tiên đoán thì nhà nghiên cứu sử dụng luận chứng, chẳng hạn
kết hợp các phép suy luận, giữa suy luận suy diễn, suy luận qui nạp và loại suy. Một
cách sử dụng luận chứng khác, đó là phương pháp tiếp cận và thu thập thông tin làm
luận cứ khoa học, thu thập số liệu thống kê trong thực nghiệm hay trong các loại nghiên
cứu điều tra.
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Phương pháp khoa học

Phương pháp khoa học (PPKH). Những ngành khoa học khác nhau cũng có thể có
những PPKH khác nhau. Ngành khoa học tự nhiên như vật lý, hoá học, nông nghiệp sử
dụng PPKH thực nghiệm, như tiến hành bố trí thí nghiệm để thu thập số liệu, để giải
thích và kết luận. Còn ngành khoa học xã hội như nhân chủng học, kinh tế, lịch sử… sử
dụng PPKH thu thập thông tin từ sự quan sát, phỏng vấn hay điều tra. Tuy nhiên, PPKH
có những bước chung như: Quan sát sự vật hay hiện tượng, đặt vấn đề và lập giả thuyết,
thu thập số liệu và dựa trên số lịệu để rút ra kết luận (Bảng 2.4). Nhưng vẫn có sự khác
nhau về quá trình thu thập số liệu, xử lý và phân tích số liệu.

Bảng 2.4 về các bước cơ bản trong phương pháp khoa học

Bước Nội dung

1 Quan sát sự vật, hiện tượng

2 Đặt vấn đề nghiên cứu

3 Đặt giả thuyết hay sự tiên đoán

4 Thu thập thông tin hay số liệu thí nghiệm

5 Kết luận
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“Vấn đề” Nghiên cứu Khoa học
Bản chất của quan sát

Trước đây, con người dựa vào niềm tin để giải thích những gì thấy được xảy ra trong thế
giới xung quanh mà không có kiểm chứng hay thực nghiệm để chứng minh tính vững
chắc của những quan niệm, tư tưởng, học thuyết mà họ đưa ra. Ngoài ra, con người cũng
không sử dụng phương pháp khoa học để có câu trả lời cho câu hỏi. Thí dụ ở thời đại
của Aristotle (thế kỷ IV trước công nguyên), con người (kể cả một số nhà khoa học) tin
rằng: các sinh vật đang sống có thể tự xuất hiện, các vật thể trơ (không có sự sống) có
thể biến đổi thành vật thể hay sinh vật sống, và cho rằng con trùn, bọ, ếch nhái,… xuất
hiện từ bùn lầy, bụi đất khi ngập lũ xảy ra.

Ngày nay, các nhà khoa học không ngừng quan sát, theo dõi sự vật, hiện tượng, qui luật
của sự vận động, mối quan hệ, … trong thế giới xung quanh và dựa vào kiến thức, kinh
nghiệm hay các nghiên cứu có trước để khám phá, tìm ra kiến thức mới, giải thích các
qui luật vận động, mối quan hệ giữa các sự vật một cách khoa học. Bản chất của quan
sát là cảm giác được cảm nhận nhờ giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác, khướu
giác và vị giác. Các giác quan nầy giúp cho nhà nghiên cứu phát hiện hay tìm ra “vấn
đề” NCKH. Khi quan sát phải khách quan, không được chủ quan, vì quan sát chủ quan
thường dựa trên các ý kiến cá nhân và niềm tin thì không thuộc lĩnh vực khoa học.

Tóm lại, quan sát hiện tượng, sự vật là quá trình mà ý nghĩ hay suy nghĩ phát sinh trước
cho bước đầu làm NCKH. Việc quan sát kết hợp với kiến thức có trước của nhà nghiên
cứu là cơ sở cho việc hình thành câu hỏi và đặt ra giả thuyết để nghiên cứu.

“Vấn đề” nghiên cứu khoa học

Đặt câu hỏi

Bản chất của quan sát thường đặt ra những câu hỏi, từ đó đặt ra “vấn đề” nghiên cứu
cho nhà khoa học và người nghiên cứu. Câu hỏi đặt ra phải đơn giản, cụ thể, rõ ràng
(xác định giới hạn, phạm vi nghiên cứu) và làm sao có thể thực hiện thí nghiệm để kiểm
chứng, trả lời. Thí dụ, câu hỏi: “Có bao nhiêu học sinh đến trường hôm nay?”. Câu trả
lời được thực hiện đơn giản bằng cách đếm số lượng học sinh hiện diện ở trường. Nhưng
một câu hỏi khác đặt ra: “Tại sao bạn đến trường hôm nay?”. Rõ ràng cho thấy rằng, trả
lời câu hỏi này thực sự hơi khó thực hiện, thí nghiệm khá phức tạp vì phải tiến hành điều
tra học sinh.

Cách đặt câu hỏi thường bắt đầu như sau: Làm thế nào, bao nhiêu, xảy ra ở đâu, nơi nào,
khi nào, ai, tại sao, cái gì, …? Đặt câu hỏi hay đặt “vấn đề” nghiên cứu là cơ sở giúp nhà
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khoa học chọn chủ đề nghiên cứu (topic) thích hợp. Sau khi chọn chủ đề nghiên cứu,
một công việc rất quan trọng trong phương pháp nghiên cứu là thu thập tài liệu tham
khảo (tùy theo loại nghiên cứu mà có phương pháp thu thập thông tin khác nhau).

Phân loại “vấn đề” nghiên cứu khoa học

Sau khi đặt câu hỏi và “vấn đề” nghiên cứu khoa học đã được xác định, công việc tiếp
theo cần biết là “vấn đề” đó thuộc loại câu hỏi nào. Nhìn chung, “vấn đề” được thể hiện
trong 3 loại câu hỏi như sau:

a/ Câu hỏi thuộc loại thực nghiệm.

b/ Câu hỏi thuộc loại quan niệm hay nhận thức.

c/ Câu hỏi thuộc loại đánh giá.

a/ Câu hỏi thuộc loại thực nghiệm

Câu hỏi thuộc loại thực nghiệm là những câu hỏi có liên quan tới các sự kiện đã xảy ra
hoặc các quá trình có mối quan hệ nhân-quả về thế giới của chúng ta. Để trả lời câu hỏi
loại nầy, chúng ta cần phải tiến hành quan sát hoặc làm thí nghiệm; Hoặc hỏi các chuyên
gia, hay nhờ người làm chuyên môn giúp đở. Câu hỏi thuộc loại nầy có trong các lãnh
vực như sinh học, vật lý, hóa học, kinh tế, lịch sử,… Thí dụ: Cây lúa cần bao nhiêu phân
N để phát triển tốt? Một số câu hỏi có thể không có câu trả lời nếu như không tiến hành
thực nghiệm. Thí dụ, loài người có tiến hóa từ các động vật khác hay không? Câu hỏi
này có thể được trả lời từ các NCKH nhưng phải hết sức cẩn thận, và chúng ta không có
đủ cơ sở và hiểu biết để trả lời câu hỏi nầy. Tất cả các kết luận phải dựa trên độ tin cậy
của số liệu thu thập trong quan sát và thí nghiệm. Những suy nghĩ đơn giản, nhận thức
không thể trả lời câu hỏi thuộc loại thực nghiệm nầy mà chỉ trả lời cho các câu hỏi thuộc
về loại quan niệm.

b/ Câu hỏi thuộc loại quan niệm hay nhận thức

Loại câu hỏi này có thể được trả lời bằng những nhận thức một cách logic, hoặc chỉ là
những suy nghĩ đơn giản cũng đủ để trả lời mà không cần tiến hành thực nghiệm hay
quan sát. Thí dụ “Tại sao cây trồng cần ánh sáng?”. Suy nghĩ đơn giản ở đây được hiểu
là có sự phân tích nhận thức và lý lẽ hay lý do, nghĩa là sử dụng các nguyên tắc, qui luật,
pháp lý trong xã hội và những cơ sở khoa học có trước. Cần chú ý sử dụng các qui luật,
luật lệ trong xã hội đã được áp dụng một cách ổn định và phù hợp với “vấn đề” nghiên
cứu.

c/ Câu hỏi thuộc loại đánh giá
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Câu hỏi thuộc lọai đánh giá là câu hỏi thể hiện giá trị và tiêu chuẩn. Câu hỏi này có liên
quan tới việc đánh giá các giá trị về đạo đức hoặc giá trị thẩm mỹ. Để trả lời các câu
hỏi loại nầy, cần hiểu biết nét đặc trưng giữa giá trị thực chất và giá trị sử dụng. Giá trị
thực chất là giá trị hiện hữu riêng của sự vật mà không lệ thuộc vào cách sử dụng. Giá
trị sử dụng là sự vật chỉ có giá trị khi nó đáp ứng được nhu cầu sử dụng và nó bị đánh
giá không còn giá trị khi nó không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng nữa. Thí dụ: “Thế
nào là hạt gạo có chất lượng cao?”.

Cách phát hiện “vấn đề” nghiên cứu khoa học

Các “vấn đề” nghiên cứu khoa học thường được hình thành trong các tình huống sau:

* Quá trình nghiên cứu, đọc và thu thập tài liệu nghiên cứu giúp cho nhà khoa học phát
hiện hoặc nhận ra các “vấn đề” và đặt ra nhiều câu hỏi cần nghiên cứu (phát triển “vấn
đề” rộng hơn để nghiên cứu). Đôi khi người nghiên cứu thấy một điều gì đó chưa rõ
trong những nghiên cứu trước và muốn chứng minh lại. Đây là tình huống quan trọng
nhất để xác định “vấn đề” nghiên cứu.

* Trong các hội nghị chuyên đề, báo cáo khoa học, kỹ thuật, … đôi khi có những bất
đồng, tranh cải và tranh luận khoa học đã giúp cho các nhà khoa học nhận thấy được
những mặt yếu, mặt hạn chế của “vấn đề” tranh cải và từ đó người nghiên cứu nhận
định, phân tích lại và chọn lọc rút ra “vấn đề” cần nghiên cứu.

* Trong mối quan hệ giữa con người với con người, con người với tự nhiên, qua hoạt
động thực tế lao động sản xuất, yêu cầu kỹ thuật, mối quan hệ trong xã hội, cư xử, …
làm cho con người không ngừng tìm tòi, sáng tạo ra những sản phẩm tốt hơn nhằm phục
vụ cho nhu cầu đời sống con người trong xã hội. Những hoạt động thực tế này đã đặt ra
cho người nghiên cứu các câu hỏi hay người nghiên cứu phát hiện ra các “vấn đề” cần
nghiên cứu.

* “Vấn đề” nghiên cứu cũng được hình thành qua những thông tin bức xúc, lời nói phàn
nàn nghe được qua các cuộc nói chuyện từ những người xung quanh mà chưa giải thích,
giải quyết được “vấn đề” nào đó.

* Các “vấn đề” hay các câu hỏi nghiên cứu chợt xuất hiện trong suy nghĩ của các nhà
khoa học, các nhà nghiên cứu qua tình cờ quan sát các hiện tượng của tự nhiên, các hoạt
động xảy ra trong xã hội hàng ngày.

* Tính tò mò của nhà khoa học về điều gì đó cũng đặt ra các câu hỏi hay “vấn đề” nghiên
cứu.
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Thu thập tài liệu và đặt giả thuyết
Tài liệu

Mục đích thu thập tài liệu

Thu thập và nghiên cứu tài liệu là một công việc quan trọng cần thiết cho bất kỳ hoạt
động nghiên cứu khoa học nào. Các nhà nghiên cứu khoa học luôn đọc và tra cứu tài
liệu có trước để làm nền tảng cho NCKH. Đây là nguồn kiến thức quí giá được tích lũy
qua quá trình nghiên cứu mang tính lịch sử lâu dài. Vì vậy, mục đích của việc thu thập
và nghiên cứu tài liệu nhằm:

• Giúp cho người nghiên cứu nắm được phương pháp của các nghiên cứu đã thực
hiện trước đây.

• Làm rõ hơn đề tài nghiên cứu của mình.
• Giúp người nghiên cứu có phương pháp luận hay luận cứ chặt chẻ hơn.
• Có thêm kiến thức rộng, sâu về lĩnh vực đang nghiên cứu.
• Tránh trùng lập với các nghiên cứu trước đây, vì vậy đở mất thời gian, công

sức và tài chánh.
• Giúp người nghiên cứu xây dựng luận cứ (bằng chứng) để chứng minh giả

thuyết NCKH.

Phân loại tài liệu nghiên cứu

Phân loại tài liệu để giúp cho người nghiên cứu chọn lọc, đánh giá và sử dụng tài liệu
đúng với lãnh vực chuyên môn hay đối tượng muốn nghiên cứu. Có thể chia ra 2 loại tài
liệu: tài sơ cấp (hay tài liệu liệu gốc) và tài liệu thứ cấp.

• Tài liệu sơ cấp

Tài liệu sơ cấp là tài liệu mà người nghiên cứu tự thu thập, phỏng vấn trực tiếp, hoặc
nguồn tài liệu cơ bản, còn ít hoặc chưa được chú giải. Một số vấn đề nghiên cứu có rất
ít tài liệu, vì vậy cần phải điều tra để tìm và khám phá ra các nguồn tài liệu chưa được
biết. Người nghiên cứu cần phải tổ chức, thiết lập phương pháp để ghi chép, thu thập số
liệu.

• Tài liệu thứ cấp

Loại tài liệu nầy có nguồn gốc từ tài liệu sơ cấp đã được phân tích, giải thích và thảo
luận, diễn giải. Các nguồn tài liệu thứ cấp như: Sách giáo khoa, báo chí, bài báo, tập
san chuyên đề, tạp chí, biên bản hội nghị, báo cáo khoa học, internet, sách tham khảo,
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luận văn, luận án, thông tin thống kê, hình ảnh, video, băng cassette, tài liệu-văn thư,
bản thảo viết tay, …

Nguồn thu thập tài liệu

Thông tin thu thập để làm nghiên cứu được tìm thấy từ các nguồn tài liệu sau:

• Luận cứ khoa học, định lý, qui luật, định luật, khái niệm,… có thể thu thập
được từ sách giáo khoa, tài liệu chuyên nghành, sách chuyên khảo, ...

• Các số liệu, tài liệu đã công bố được tham khảo từ các bài báo trong tạp chí
khoa học, tập san, báo cáo chuyên đề khoa học, ….

• Số liệu thống kê được thu thập từ các Niên Giám Thống Kê: Chi cục thống kê,
Tổng cục thống kê, ….

• Tài liệu lưu trữ, văn kiện, hồ sơ, văn bản về luật, chính sách, … thu thập từ các
cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

• Thông tin trên truyền hình, truyền thanh, báo chí, … mang tính đại chúng cũng
được thu thập, và được xử lý để làm luận cứ khoa học chứng minh cho vấn đề
khoa học.

Giả thuyết

Định nghĩa giả thuyết

Giả thuyết là câu trả lời ướm thử hoặc là sự tiên đoán để trả lời cho câu hỏi hay “vấn
đề” nghiên cứu. Chú ý: giả thuyết không phải là sự quan sát, mô tả hiện tượng sự vật,
mà phải được kiểm chứng bằng các cơ sở lý luận hoặc thực nghiệm.

Các đặc tính của giả thuyết

Giả thuyết có những đặc tính sau:

• Giả thuyết phải theo một nguyên lý chung và không thay trong suốt quá trình
nghiên cứu.

• Giả thuyết phải phù hợp với điều kiện thực tế và cơ sở lý thuyết.
• Giả thuyết càng đơn giản càng tốt.
• Giả thuyết có thể được kiểm nghiệm và mang tính khả thi.

Một giả thuyết tốt phải thoả mãn các yêu cầu sau:

• Phải có tham khảo tài liệu, thu thập thông tin.
• Phải có mối quan hệ nhân - quả.
• Có thể thực nghiệm để thu thập số liệu.
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Mối quan hệ giữa giả thuyết và “vấn đề” khoa học

Sau khi xác định câu hỏi hay “vấn đề” nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu hình
thành ý tưởng khoa học, tìm ra câu trả lời hoặc sự giải thích tới vấn đề chưa biết (đặt
giả thuyết). Ý tưởng khoa học nầy còn gọi là sự tiên đoán khoa học hay giả thuyết giúp
cho người nghiên cứu có động cơ, hướng đi đúng hay tiếp cận tới mục tiêu cần nghiên
cứu. Trên cơ sở những quan sát bước đầu, những tình huống đặt ra (câu hỏi hay vấn đề),
những cơ sở lý thuyết (tham khảo tài liệu, kiến thức đã có,…), sự tiên đoán và những dự
kiến tiến hành thực nghiệm sẽ giúp cho người nghiên cứu hình thành một cơ sở lý luận
khoa học để xây dựng giả thuyết khoa học.

Thí dụ, khi quan sát thấy hiện tượng xoài rụng trái, một câu hỏi được đặt ra là làm thế
nào để giảm hiện tượng rụng trái nầy (vấn đề nghiên cứu). Người nghiên cứu sẽ xây
dựng giả thuyết dựa trên cơ sở các hiểu biết, nghiên cứu tài liệu, … như sau: Nếu giả
thuyết cho rằng NAA làm tăng sự đậu trái xoài Cát Hòa Lộc. Bởi vì NAA giống như
kích thích tố Auxin nội sinh, là chất có vai trò sinh lý trong cây giúp tăng sự đậu trái,
làm giảm hàm lượng ABA hay giảm sự tạo tầng rời. NAA đã làm tăng đậu trái trên một
số loài cây ăn trái như xoài Châu Hạng Võ, nhãn …, vậy thì việc phun NAA sẽ giúp cây
xoài Cát Hòa Lộc đậu trái nhiều hơn so với cây không phun NAA.

Cấu trúc của một “giả thuyết”

• Cấu trúc có mối quan hệ “nhân-quả”

Cần phân biệt cấu trúc của một “giả thuyết” với một số câu nói khác không phải là giả
thuyết. Thí dụ: khi nói: “Cây trồng thay đổi màu sắc khi gặp lạnh” hoặc “Tia ánh sáng
cực tím gây ra đột biến”, câu này như là một câu kết luận, không phải là câu giả thuyết.

Đôi khi giả thuyết đặt ra không thể hiện mối quan hệ ướm thử và không thể thực hiện
thí nghiệm để chứng minh. Thí dụ: “tôi chơi vé số, vậy thì tôi sẽ giàu” hoặc “nếu tôi giữ
ấm men bia, vậy thì nhiều hơi gas sẽ sinh ra”.

Cấu trúc của một giả thuyết có chứa quá nhiều “biến quan sát” và chúng có mối quan
hệ với nhau. Khi làm thay đổi một biến nào đó, kết quả sẽ làm thay đổi biến còn lại. Thí
dụ: Cây trồng quang hợp tốt sẽ cho năng suất cao. Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến
khả năng quang hợp của cây

Một cấu trúc “giả thuyết” tốt phải chứa đựng “mối quan hệ nhân-quả” và thường sử
dụng từ ướm thử “có thể”.

Thí dụ: giả thuyết “Phân bóncó thể làm gia tăng sự sinh trưởng hay năng suất cây
trồng”. Mối quan hệ trong giả thuyết là ảnh hưởng quan hệ giữa phân bón và sự sinh
trưởng hoặc năng suất cây trồng, còn nguyên nhân là phân bón và kết quả là sự sinh
trưởng hay năng suất cây trồng.
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• Cấu trúc “Nếu-vậy thì”

Một cấu trúc khác của giả thuyết “Nếu-vậy thì” cũng thường được sử dụng để đặt giả
thuyết như sau:

“Nếu” (hệ quả hoặc nguyên nhân) … có liên quan tới (nguyên nhân hoặc hệ quả) …,
“Vậy thì” nguyên nhân đó có thể hay ảnh hưởng đến hệ quả.

Thí dụ: “Nếu vỏ hạt đậu có liên quan tới sự nẩy mầm, vậy thì hạt đậu có vỏ nhăn có thể
không nẩy mầm”.

Một số nhà khoa học đặt cấu trúc này như là sự tiên đoán và dựa trên đó để xây dựng
thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết. Thí dụ: Nếu dưỡng chất N có ảnh hưởng đến sự sinh
trưởng của lúa, vậy thì bón phân N có thể làm gia tăng năng suất lúa.

Cách đặt giả thuyết

Điều quan trọng trong cách đặt giả thuyết là phải đặt như thế nào để có thể thực hiện thí
nghiệm kiểm chứng “đúng” hay “sai” giả thuyết đó. Vì vậy, trong việc xây dựng một
giả thuyết cần trả lời các câu hỏi sau:

1. Giả thuyết nầy có thể tiến hành thực nghiệm được không?
2. Các biến hay các yếu tố nào cần được nghiên cứu?
3. Phương pháp thí nghiệm nào (trong phòng, khảo sát, điều tra, bảng câu hỏi,

phỏng vấn, …) được sử dụng trong nghiên cứu?
4. Các chỉ tiêu nào cần đo đạt trong suốt thí nghiệm?
5. Phương pháp xử lý số liệu nào mà người nghiên cứu dùng để bác bỏ hay chấp

nhận giả thuyết?

Một giả thuyết hợp lý cần có các đặc điểm chính sau đây:

• Giả thuyết đặt ra phải phù hợp và dựa trên quan sát hay cơ sở lý thuyết hiện tại
(kiến thức vốn có, nguyên lý, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu tương tự trước
đây, hoặc dựa vào nguồn tài liệu tham khảo), nhưng ý tưởng trong giả thuyết là
phần lý thuyết chưa được chấp nhận.

• Giả thuyết đặt ra có thể làm sự tiên đoán để thể hiện khả năng đúng hay sai (thí
dụ, một tỷ lệ cao những người hút thuốc lá bị chết do ung thư phổi khi so sánh
với những người không hút thuốc lá. Điều này có thể tiên đoán qua kiểm
nghiệm).

• Giả thuyết đặt ra có thể làm thí nghiệm để thu thập số liệu, để kiểm chứng hay
chứng minh giả thuyết (đúng hay sai).

Tóm lại, giả thuyết đặt ra dựa trên sự quan sát, kiến thức vốn có, các nguyên lý, kinh
nghiệm trước đây hoặc dựa vào nguồn tài liệu tham khảo, kết quả nghiên cứu tương tự
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trước đây để phát triển nguyên lý chung hay bằng chứng để giải thích, chứng minh câu
hỏi nghiên cứu. Xét về bản chất logic, giả thuyết được đặt ra từ việc xem xét bản chất
riêng, chung của sự vật và mối quan hệ của chúng hay gọi là quá trình suy luận. Quá
trình suy luận là cơ sở hình thành giả thuyết khoa học.

Thí dụ: khi quan sát sự nẩy mầm của các hạt đậu hoặc dựa trên các tài liệu nghiên cứu
khoa học người nghiên cứu nhận thấy ở hạt đậu bình thường, hạt no, vỏ hạt bóng láng
thì nẩy mầm tốt và đều (đây là một kết quả được biết qua lý thuyết, tài liệu nghiên cứu
trước đây,…). Như vậy, người nghiên cứu có thể suy luận để đặt ra câu hỏi đối với các
hạt đậu có vỏ bị nhăn nheo thì nẩy mầm như thế nào? (Đây là câu hỏi). Giả thuyết được
đặt ra là “Nếu sự nẩy mầm của hạt đậu có liên quan tới vỏ hạt, vậy thì hạt đậu có vỏ
nhăn có thể không nẩy mầm”. Đây là một giả thuyết mà có thể dễ dàng làm thí nghiệm
để kiểm chứng.

Kiểm chứng giả thuyết qua so sánh giữa tiên đoán với kết quả thí nghiệm

Bên cạnh việc kiểm nghiệm, một yếu tố quan trọng là đánh giá sự tiên đoán. Nếu như sự
tiên đoán được tìm thấy là không đúng (dựa trên kết quả hay bằng chứng thí nghiệm),
người nghiên cứu kết luận rằng giả thuyết (một phần giả thuyết) “sai” (nghĩa là bác bỏ
hay chứng minh giả thuyết sai). Khi sự tiên đoán là đúng (dựa trên kết quả hay bằng
chứng thí nghiệm), kết luận giả thuyết là “đúng”.

Thường thì các nhà khoa học vận dụng kiến thức để tiên đoán mối quan hệ giữa biến
độc lập và biến phụ thuộc. Thí dụ: giả thuyết đặt ra trên sự tiên đoán là “Nếu gia tăng
phân bón, làm gia tăng năng suất, vậy thì các cây đậu được bón phân nhiều hơn sẽ cho
năng suất cao hơn”. Nếu sự tiên đoán không dựa vào kiến thức khoa học, tài liệu nghiên
cứu đã làm trước đây thì sự tiên đoán có thể vượt ra ngoài kết quả mong muốn như thí
dụ ở Hình 1: Đáp ứng của năng suất theo liều lượng phân N cung cấp ở cây đậu.
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Hình 1. Năng suất đậu theo lượng N bón (không dựa trên kiến thức khoa học hay thực
nghiệm)

Rõ ràng trong thực tế cho thấy, năng suất chỉ có thể gia tăng đến một mức độ cung cấp
phân N nào đó (Hình 2). Để xác định mức độ phân N cung cấp cho năng suất cao nhất
(gần chính xác), thì nhà nghiên cứu cần có hiểu biết về “qui luật cung cấp dinh dưỡng”
và một số tài liệu nghiên cứu trước đây về phân bón,… từ đó sẽ đưa ra một vài mức độ
có thể để kiểm chứng.

Hình 2. Sự đáp ứng năng suất theo cung cấp phân bón N
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Phương pháp thu thập số liệu
Phương pháp thu thập số liệu từ tham khảo tài liệu

Phương pháp nầy là dựa trên nguồn thông tin sơ cấp và thứ cấp thu thập được từ những
tài liệu nghiên cứu trước đây để xây dựng cơ sở luận cứ để chứng minh giả thuyết. Thí
dụ, để chứng minh giả thuyết “không thể loại bỏ cây bạch đàn ra khỏi cơ cấu cây trồng
rừng”, người ta đã dựa vào những nghiên cứu có trước như sau (Vũ Cao Đàm, 2003):

• Kết quả nghiên cứu tại Nga cho thấy, chỉ trong 15 năm bạch đàn có sức tăng
trưởng chiều cao gấp 5 lần so với cây dẻ và 10 lần so với cây sồi;

• Sản lượng bạch đàn trên 1 ha hàng năm rất cao, tới 20 đến 25 m3/ha/năm, trong
khi cây mỡ chỉ đạt 15-20 m3/ha/năm và cây bồ đề là 10-15 m3/ha/năm;

• Theo thống kê của FAO, từ năm 1.744 đến 1.975 đã có hơn 100 nước nhập
khẩu bạch đàn, trong đó có 78 nước đã trồng rừng bạch đàn thành rừng kinh tế
có sản lượng cao với qui mô lớn.

Phương pháp thu thập số liệu từ những thực nghiệm

Khái niệm

Trong phương pháp nầy, số liệu được thực hiện bằng cách quan sát, theo dõi, đo đạc
qua các thí nghiệm. Các thí nghiệm trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học,
kỹ thuật, nông nghiệp, kể cả xã hội thường được thực hiện trong phòng thí nghiệm, nhà
lưới, ngoài đồng và cộng đồng xã hội. Để thu thập số liệu, các nhà NCKH thường đặt ra
các biến để quan sát và đo đạc (thu thập số liệu). Các nghiệm thức trong thí nghiệm (có
những mức độ khác nhau) thường được lặp lại để làm giảm sai số trong thu thập số liệu.

Ví dụ: Người nghiên cứu muốn xem xét những mức độ phân bón (hay còn gọi nghiệm
thức phân bón) nào đó để làm tăng năng suất, trong cách bố trí thí nghiệm thì mỗi mức
độ phân bón thường được lặp lại nhiều lần. Kết quả thí nghiệm là các số liệu được đo từ
các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất ở những mức độ phân bón khác nhau.

Phương pháp khoa học trong thực nghiệm gồm các bước như: lập giả thuyết, xác định
biến, bố trí thí nghiệm, thu thập số liệu để kiểm chứng giả thuyết.

Định nghĩa các loại biến trong thí nghiệm

Trong nghiên cứu thực nghiệm, có 2 loại biến thường gặp trong thí nghiệm, đó là biến
độc lập (independent variable) và biến phụ thuộc (dependent variable).

19/81612



• Biến độc lập (còn gọi là nghiệm thức): là các yếu tố, điều kiện khi bị thay đổi
trên đối tượng nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. Như vậy, đối
tượng nghiên cứu chứa một hoặc nhiều yếu tố, điều kiện thay đổi. Nói cách
khác kết quả số liệu của biến phụ thuộc thu thập được thay đổi theo biến độc
lập.

Thí dụ:

Biến độc lập có thể là liều lượng phân bón, loại phân bón, lượng nước tưới, thời gian
chiếu sáng khác nhau,… (hay còn gọi là các nghiệm thức khác nhau).

Trong biến độc lập, thường có một mức độ đối chứng hay nghiệm thức đối chứng (chứa
các yếu tố, điều kiện ở mức độ thông thường) hoặc nghiệm thức đã được xác định mà
người nghiên cứu không cần tiên đoán ảnh hưởng của chúng. Các nghiệm thức còn lại
sẽ được so sánh với nghiệm thức đối chứng hoặc so sánh giữa các cặp nghiệm thức với
nhau .

• Biến phụ thuộc (còn gọi là chỉ tiêu thu thập): là những chỉ tiêu đo đạc và bị
ảnh hưởng trong suốt quá trình thí nghiệm, hay có thể nói kết quả đo đạc phụ
thuộc vào sự thay đổi của biến độc lập. Thí dụ: khi nghiên cứu sự sinh trưởng
của cây mía, các biến phụ thuộc ở đây có thể bao gồm: chiều cao cây, số lá,
trọng lượng cây,… và kết quả đo đạc của biến phụ thuộc ở các nghiệm thức
khác nhau có thể khác nhau.

Thí dụ:

Đề tài: “Ảnh hưởng của liều lượng phân N trên năng suất lúa Hè Thu” có các biến như
sau:

+ Biến độc lập: liều lượng phân N bón cho lúa khác nhau. Các nghiệm thức trong thí
nghiệm có thể là 0, 20, 40, 60 và 80 kgN/ha. Trong đó nghiệm thức “đối chứng” không
bón phân N.

+ Biến phụ thuộc: có thể là số bông/m2, hạt chắt/bông, trọng lượng hạt và năng suất hạt
(t/ha).

Xác định các biến trong thí nghiệm dựa trên mối quan hệ “nhân-quả” của giả
thuyết

Kết quả quan sát lệ thuộc vào nguyên nhân gây ảnh hưởng. Dựa vào mối quan hệ trong
giả thuyết đặt ra, người nghiên cứu dễ dàng xác định được yếu tố nào ảnh hưởng đến sự
kiện quan sát. Thí dụ, “Ảnh hưởng của nồng độ NAA trên sự đậu trái của xoài Cát Hòa
Lộc”. Ở đây, tỷ lệ đậu trái (kết quả) khác nhau là do ảnh hưởng của các nồng độ NAA
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(nguyên nhân) khác nhau. Như vậy, biến độc lập là biến mà người nghiên cứu có ý định
làm thay đổi (nồng độ NAA khác nhau) và biến phụ thuộc ở đây là sự đậu trái hay tỷ lệ
rụng trái ở các nghiệm thức có nồng độ NAA khác nhau.

Bố trí thí nghiệm để thu thập số liệu nghiên cứu

Đối tượng khảo sát

Để chọn đối tượng khảo sát trong thí nghiệm, công việc đầu tiên là phải xác định quần
thể (population) mà người nghiên cứu muốn đo đạc để thu thập kết quả. Một quần thể
bao gồm nhiều cá thể mang các thành phần và đặc điểm khác nhau mà ta muốn khảo sát.
Đối tượng khảo sát thường được chia làm hai nhóm:

a) Nhóm khảo sát: đối tượng được đặt ra trong giả thuyết.

b) Nhóm đối chứng: so sánh với nhóm khảo sát.

Khung mẫu (sample frame)

Để bố trí và thu thập số liệu thí nghiệm nghiên cứu thì công việc trước tiên là thiết
lập khung mẫu. Khung mẫu cần xác định các cá thể trong quần thể mục tiêu (target
population), cỡ mẫu và phương pháp lấy mẫu.

Trong trường hợp thiết lập khung mẫu sai thì mẫu chọn sẽ không đại diện cho quần thể
mục tiêu và số liệu thu thập sẽ không đại diện cho quần thể. Có ba trường hợp tạo ra
khung mẫu sai:

• Khung mẫu chứa quá nhiều cá thể, mà trong đó có cá thể không nằm trong
quần thể mục tiêu.

• Khung mẫu chứa quá ít cá thể, mà trong đó có cá thể nằm và không nằm trong
quần thể mục tiêu.

• Khung mẫu chứa tập hợp các cá thể không đúng hay khung mẫu không nằm
trong quần thể mục tiêu.

Hai giai đoạn tạo khung mẫu:

1. Xác định các cá thể trong quần thể mục tiêu và cỡ mẫu. Thí dụ, cỡ mẫu của 100
hộ gia đình ở thành phố và 150 gia đình ở nông thôn.

2. Chọn phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc không ngẫu nhiên. Thí dụ: trong
nghiên cứu điều tra, mẫu ngẫu nhiên thì vị trí chọn mẫu có thể dựa vào bản đồ
ranh giới giữa các vùng, lập danh sách hộ gia đình theo số nhà, danh bạ điện
thoại nếu có, … sau đó chọn phương pháp lấy mẫu.

21/81614



Phương pháp lấy mẫu

Trước khi đi vào chi tiết về phương pháp lấy mẫu, cần hiểu các định nghĩa có liên quan
đến phương pháp, trình bày trong Bảng 5.1.

Bảng 5.1 Các định nghĩa có liên quan đến phương pháp lấy mẫu

Quần thể
(population)

Một tập hợp các đối tượng khảo sát (người, cá thể, nhân vật, sinh
vật,…) và chứa các đặc tính cần nghiên cứu hay khảo sát.

Quần thể
mục
tiêu(target
population)

Mang đặc tính nào đó và được đánh giá qua mẫu; hoặc mang các đặc
tính cần nghiên cứu và đại diện cho toàn quần thể. Thí dụ, khi nghiên
cứu về việc sử dụng các bếp lò nấu ăn, thì quần thể mục tiêu hầu hết là
người phụ nữ.

Mẫu
(sample)

Một phần hoặc tập hợp nhỏ cá thể của quần thể mục tiêu được chọn
đại diện cho quần thể để khảo sát nghiên cứu.

Mẫu không
xác suất
(non-
probability
sample)

Phương pháp trong đó việc chọn mẫu không có xác suất đồng đều hay
các cá thể trong quần thể không có cơ hội được chọn như nhau.

Mẫu xác
suất
(probability
sample)

Phương pháp chọn mẫu trong đó mỗi cá thể có một xác suất đặc trưng
của mẫu và thường bằng nhau. Hầu hết việc lấy mẫu xác suất sử dụng
cách lấy mẫu ngẫu nhiên để tạo ra mỗi cá thể trong quần thể có cơ hội
được chọn như nhau.

Mục đích của tất cả các phương pháp lấy mẫu là đạt được mẫu đại diện cho cả quần thể
nghiên cứu. Khi chọn phương pháp lấy mẫu thì cần hiểu rõ các đặc tính của quần thể
nghiên cứu để xác định cỡ mẫu quan sát đại diện và để đánh giá tương đối chính xác
quần thể.

Trong nghiên cứu, không thể quan sát hết toàn bộ các cá thể trong quần thể, mà chỉ chọn
một số lượng đủ các cá thể đại diện hay còn gọi là mẫu thí nghiệm. Phương pháp chọn
mẫu thí nghiệm rất quan trọng, bởi vì có liên quan tới sự biến động hay độ đồng đều của
mẫu. Có hai phương pháp chọn mẫu: (1) Chọn mẫu không xác suất (không chú ý tới độ
đồng đều) và (2) chọn mẫu xác suất (đề cập tới độ đồng đều).

* Chọn mẫu không có xác suất

Phương pháp chọn mẫu không xác suất là cách lấy mẫu trong đó các cá thể của mẫu
được chọn không ngẫu nhiên hay không có xác suất lựa chọn giống nhau. Điều này thể
hiện trong cách chọn mẫu như sau:
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• Các đơn vị mẫu được tự lựa chọn mà không có phương pháp.
• Các đơn vị mẫu rất dễ dàng đạt được hoặc dễ dàng tiếp cận. Thí dụ chọn những

hộ trên những con đường dễ đi.
• Các đơn vị mẫu được chọn theo lý do kinh tế, thí dụ trả tiền cho sự tham dự.
• Các đơn vị mẫu được quan tâm bởi người nghiên cứu trong cách “điển hình”

của quần thể mục tiêu. Thí dụ người nghiên cứu chỉ quan tâm đến các nhân vật
điển hình trong quần thể nghiên cứu, để so sánh với các nhân vật khác.

• Các đơn vị mẫu được chọn mà không có sự thiết kế rõ ràng (thí dụ: chọn 50
người đầu tiên đến buổi sáng).

Phương pháp chọn mẫu không có xác suất thường có độ tin cậy thấp. Mức độ chính xác
của cách chọn mẫu không xác suất tùy thuộc vào sự phán đoán, cách nhìn, kinh nghiệm
của người nghiên cứu, sự may mắn hoặc dễ dàng và không có cơ sở thống kê trong việc
chọn mẫu.

* Chọn mẫu xác suất

Cơ bản của việc chọn mẫu xác suất là cách lấy mẫu trong đó việc chọn các cá thể của
mẫu sao cho mỗi cá thể có cơ hội lựa chọn như nhau, nếu như có một số cá thể có cơ
hội xuất hiện nhiều hơn thì sự lựa chọn không phải là ngẫu nhiên. Để tối ưu hóa mức độ
chính xác, người nghiên cứu thường sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên.

* Các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên

- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random)

Cách đơn giản nhất của việc chọn các cá thể của mẫu trong cách chọn mẫu ngẫu nhiên
là sử dụng xác suất. Việc lựa chọn n các cá thể từ một quần thể sao cho các cá thể có cơ
hội bằng nhau hay một xác suất bằng nhau trong phương pháp nầy. Thí dụ: Một trường
học có 1.000 sinh viên, người nghiên cứu muốn chọn ra 100 sinh viên để nghiên cứu
về tình trạng sức khỏe trong số 1.000 sinh viên. Theo cách chọn mẫu đơn giản thì chỉ
cần viết tên 1.000 sinh viên vào trong mẫu giấy nhỏ, sau đó bỏ tất cả vào trong một cái
thùng và rồi rút ngẫu nhiên ra 100 mẫu giấy. Như vậy, mỗi sinh viên có một cơ hội lựa
chọn như nhau và xác suất chọn ngẫu nhiên một sinh viên trên dễ dàng được tính. Thí
dụ trên ta có quần thể N = 1.000 sinh viên và cỡ mẫu n = 100 sinh viên. Như vậy, sinh
viên của trường được chọn trong cách lấy mẫu ngẫu nhiên sẽ có xác suất là n/(N x 100)
hay 100/(1000 x 100) = 10%.

Một cách chọn mẫu ngẫu nhiên khác là sử dụng bảng số ngẫu nhiên trong sách thống kê
phép thí nghiệm hoặc cách chọn số ngẫu nhiên bằng các chương trình thống kê trên máy
tính.

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong các thí nghiệm lấy mẫu trong thực tế được thể
hiện trong hình 5.1.
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Hình 5.1 Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong thực tế

- Chọn mẫu phân lớp (stratified samples)

Chọn mẫu phân lớp được thực hiện khi quần thể mục tiêu được chia thành các nhóm hay
phân lớp. Trong phương pháp lấy mẫu phân lớp, tổng quần thể (N) đầu tiên được chia
ra thành L lớp của các quần thể phụ N1, N2 … NL, như vậy:

Để áp dụng kỹ thuật chọn mẫu phân lớp thì trước tiên người nghiên cứu cần nắm các
thông tin và các số liệu nghiên cứu trước đây có liên quan đến cách lấy mẫu phân lớp.
Sau đó, người nghiên cứu sẽ xác định cỡ mẫu và chọn ngẫu nhiên các cá thể trong mỗi
lớp.

Thí dụ: khi nghiên cứu về mức độ giàu nghèo của một vùng nghiên cứu có 4 huyện
(4 phân lớp), mỗi huyện có số hộ gia đình khác nhau được biết trong Bảng 5.2. Người
nghiên cứu muốn thực hiện 200 cuộc phỏng vấn hộ gia đình trong vùng nghiên cứu, như
vậy cỡ mẫu của mỗi huyện sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm trong Bảng 5.2 như sau:

Bảng Thí dụ về cách chọn mẫu phân lớp

Huyện Số hộ trong mỗi
lớp

Tỷ lệ hộ trong mỗi lớp
(%)

Cỡ mẫu phỏng vấn ỡ mỗi
lớp

A 250 25 50

B 150 15 30

C 400 40 80

D 200 20 40

1000 100 200
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Nếu như số hộ của 4 huyện gần như nhau, người nghiên cứu chỉ cần chọn 50 cuộc phỏng
vấn trong mỗi huyện và sau đó chọn mẫu ngẫu nhiên trong mỗi lớp.

Cũng trong nghiên cứu trên, nếu người nghiên cứu không phân chia các huyện ra thành
các lớp, thì phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phỏng vấn hộ gia đình trong vùng nghiên
cứu sẽ sai và số liệu thu thập sẽ không đại diện cho vùng nghiên cứu, do mẫu có thể tập
trung ở một huyện nào đó.

Một số nghiên cứu thường được chia lớp trong quần thể mục tiêu gồm:

• Phân lớp quần thể mục tiêu là các thành phố, tỉnh, huyện;
• phân lớp theo vùng sinh thái khác nhau;
• phân lớp quần thể mục tiêu là các hộ gia đình theo mức độ giàu nghèo, trình độ

học vấn, …;
• …

Trong phương pháp chọn mẫu phân lớp, các quần thể phụ là các vùng chia phụ hay các
lô được chia trong Hình 5.2 khi đã xác định các yếu tố như loại đất, dạng đời sống thực
vật hoặc dạng địa hình, … Các điểm được chọn ngẫu nhiên trong mỗi vùng phụ được
thể hiện trong Hình 5.2.

Hình 5.2 Phương pháp chọn mẫu phân lớp

- Chọn mẫu hệ thống (systematic samples)

Đôi khi cách chọn đơn vị mẫu ngẫu nhiên không tốt hơn cách chọn mẫu hệ thống. Trong
chọn mẫu hệ thống, cỡ mẫu n được chọn (có phương pháp tính xác suất tương tự) từ một
quần thể N. Cách lấy mẫu hệ thống là khung mẫu giống như là 1 “hàng” của các đơn vị
mẫu, và mẫu như là một chuổi liên tiếp của các điểm số có khoảng cách bằng nhau theo
hàng dọc.

Thí dụ chọn mẫu hệ thống như sau: muốn nghiên cứu 1 thành viên trong mỗi nhóm có 10
cá thể, quần thể có 10 nhóm (tổng cá thể của quần thể là 100), đánh số cá thể từ 1-100.
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Lúc này nhóm 1 được đánh số từ 1-10; nhóm 2 từ 11-20; nhóm 3 từ 21-30; …nhóm 10
từ 91-100.

Trước tiên cần sắp xếp thứ tự các đơn vị mẫu (thí dụ theo thứ tự gia tăng trong trường
hợp này). Sau đó chọn điểm đầu tiên bất kỳ có giá trị < 10 (thí dụ chọn ngẫu nhiên một
số trong khoảng từ 1-10 là 7. Số cá thể tiếp theo sẽ cộng thêm là 10. Như vậy các thành
viên được chọn sẽ có số thứ tự là 7, 17, 27, 37, 47,… 97.

Nhóm 1:

1. 93535459

2. 93781078

3. 93732085

4. 93763450

5. 93763450

6. 94407382

7. 94409687 <== (cá thể được chọn có số thứ tự là 7)

8. 94552345

9. 94768091

10. 94556321

Nhóm 2 :

11. 94562119

12. 94127845

13. 94675420

14. 94562119

15. 94127846

16. 94675442
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17. 94675411 < ==== (cá thể được chọn có số thứ tự là 17)

18. 94675420

19. 94675422

20. 94675416

Phương pháp chọn mẫu hệ thống tạo ra các ô có các điểm có khoảng cách đều nhau với
các ô có cấu trúc khác nhau như hình vuông (Hình 5.3), chữ nhật, …

Hình 5.3 Phương pháp chọn mẫu hệ thống

- Chọn mẫu chỉ tiêu (quota sampling)

Trong cách chọn mẫu chỉ tiêu, quần thể nghiên cứu được phân nhóm hoặc phân lớp như
cách chọn mẫu phân lớp. Các đối tượng nghiên cứu trong mỗi nhóm được lấy mẫu theo
tỷ lệ đã biết và sau đó tiến hành phương pháp chọn mẫu không sác xuất. Để thiết lập
mẫu chỉ tiêu thì người nghiên cứu cần phải biết ít nhất các số liệu, thông tin trong quần
thể mục tiêu để phân chia các chỉ tiêu muốn kiểm soát. Thí dụ, một cuộc phỏng vấn để
biết được hoạt động hoặc lý do khách du lịch đến Cần thơ. Dựa trên số liệu nghiên cứu
trước đây hoặc số liệu điều tra dân số cho biết lý do khách du lịch tới Cần thơ như sau:
60% với lý do đi nghĩ mát, vui chơi; 20% lý do thăm bạn bè, gia đình; 15% lý do kinh
doanh và 5% lý do hội họp. Người nghiên cứu dự tính cỡ mẫu muốn phỏng vấn 500
khách du lịch, và chọn những nơi có nhiều khách du lịch như khách sạn, nơi hội họp,
khu vui chơi giải trí,… Như vậy tỷ lệ mẫu để muốn phỏng vấn đạt được cho mỗi lý do
(chỉ tiêu) nêu trên sẽ tương ứng tỷ lệ là 300, 100, 75 và 25 khách du lịch. Nếu như chỉ
tiêu 300 khách du lịch đến với lý do vui chơi, giải trí được trả lời chưa đủ thì phải tiếp
tục phỏng vấn cho tới khi đạt được đủ chỉ tiêu.

Thuận lợi của lấy mẫu chỉ tiêu áp dụng trong một vài nghiên cứu là chi phí thực hiện
nghiên cứu tương đối rẽ và dễ (do không cần phải thiết lập khung mẫu). Bất lợi của việc
chọn mẫu chỉ tiêu là không đại diện toàn bộ quần thể, do lấy mẫu không xác suất như
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chọn ưu tiên phỏng vấn khách du lịch đến trước, chọn nơi có nhiều khách lui tới, khách
ở khách sạn, ... và vì vậy mức độ tin cậy phụ thuộc vào kinh nghiệm hay sự phán đoán
của người nghiên cứu và sự nhiệt tình của người trả lời phỏng vấn.

Để tăng mức độ tin cậy, người nghiên cứu cần thực hiện cuộc phỏng vấn bước đầu để
kiểm tra người trả lời có rơi vào các chỉ tiêu hay không. Chọn mẫu chỉ tiêu ít được áp
dụng trong các nghiên cứu phát triển, nhưng đôi khi đựoc sử dụng trong một vài nghiên
cứu nhỏ mang các đặc tính quan sát.

* Chọn mẫu không gian (spatial sampling)

Người nghiên cứu có thể sử dụng cách lấy mẫu nầy khi hiện tượng, sự vật được quan
sát có sự phân bố mẫu theo không gian (các đối tượng khảo sát trong khung mẫu có vị
trí không gian 2 hoặc 3 chiều). Thí dụ lấy mẫu nước ở sông, đất ở sườn đồi, hoặc không
khí trong phòng. Cách chọn mẫu như vậy thường gặp trong các nghiên cứu sinh học, địa
chất, địa lý.

Lấy mẫu theo sự phân bố này yêu cầu có sự giống nhau về không gian qua các phương
pháp ngẫu nhiên, hệ thống và phân lớp. Kết quả của một mẫu chọn có thể được biểu
diễn như một loạt các điểm trong không gian hai chiều, giống như là bản đồ.

Xác định cỡ mẫu

Mục đích của việc xác định cỡ mẫu là để giảm đi công lao động và chi phí làm thí
nghiệm và điều quan trọng là chọn cỡ mẫu như thế nào mà không làm mất đi các đặc
tính của mẫu và độ tin cậy của số liệu đại diện cho quần thể.

Việc xác định cỡ mẫu là một cách lấy thống kê theo độ ý nghĩa, nhưng đôi khi quá trình
này cũng được bỏ qua và người nghiên cứu chỉ lấy cỡ mẫu có tỷ lệ ấn định (như cỡ mẫu
10% của quần thể mẫu). Dĩ nhiên, đối với quần thể tương đối lớn, thì việc chọn cỡ mẫu
có tỷ lệ như vậy tương đối chính xác đủ để đại diện cho quần thể. Việc tính toán là làm
sao xác định một kích cỡ mẫu tối thiểu mà vẫn đánh giá được tương đối chính xác quần
thể. Chọn cỡ mẫu quá lớn hoặc lớn hơn mức tối thiểu thì tốn kém còn chọn cở mẫu dưới
mức tối thiểu lại ít chính xác.

Trước khi xác định cỡ mẫu, phải thừa nhận mẫu cần xác định từ quần thể có sự phân
phối bình thường. Để xác định cỡ mẫu tối thiểu cần phải đánh giá trung bình quần thể
μ. Khi chúng ta thu thập số liệu từ mẫu và tính trung bình mẫu. Trung bình mẫu này thì
khác với trung bình quần thể μ. Sự khác nhau giữa mẫu và quần thể được xem là sai số.
Sai số biên (The margin of error) d thể hiện sự khác nhau giữa trung bình mẫu quan sát
và giá trị trung bình của quần thể μ được tính như sau:
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d : sai số biên mong muốn

Zα/2: giá trị ngưỡng của phân bố chuẩn

n : cỡ mẫu

σ: độ lệch chuẩn quần thể

Sau đó chúng ta có thể tính cỡ mẫu cần thiết dựa trên khoảng tin cậy và sai số biên. Cỡ
mẫu được tính qua chuyển đổi công thức trên là:

Để tính được n thì phải biết σ , xác định khoảng tin cậy

và giá trị trung bình μ trong khoảng ±d. Giá trị Zα/2 được tính qua Bảng 5.3.

Bảng Giá trị Zα/2

1- α 0,80 0,85 0,90 0,95 0,99

Z α /2 1,28 1,44 1,645 1,96 2,85

Theo qui luật, nếu như cỡ mẫu n < 30, chúng ta có thể tính σ từ độ lệch chuẩn mẫu S
theo công thức. Ngoài ra chúng ta củng có thể tính σ từ những quần thể tương tự hoặc
từ cuộc thử nghiệm thí điểm, hoặc phỏng đoán.
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Thí dụ: Một người nghiên cứu muốn đánh giá hàm lượng trung bình của phosphorus
trong một ao hồ. Một nghiên cứu trong nhiều năm trườc đây có một độ lệch chuẩn
quần thể σ có giá trị là 1,5 gram/lít. Bao nhiêu mẫu nước sẽ được lấy để đo hàm lượng
phosphorus chính xác mà 95% mẫu có có sai số không vượt quá 0,1 gram.

Áp dụng công thức tính cỡ mẫu:

Thay các tham số trên ta có:

Như vậy, người nghiên cứu chỉ cần lấy 10 mẫu nước để phân tích hàm lượng trung bình
của phosphorus trong ao hồ.

Đánh giá sự biến động của quần thể

Thậm chí khi chúng ta thật sự không biết sự biến động của quần thể, có một vài phương
pháp tìm giá trị biến động:

• Có thể ước lượng Sdựa trên các mẫu trước đây đã chọn có cùng quần thể
nghiên cứu giống nhau.

• Có thể phỏng đoán dựa trên các kinh nghiệm trước đây có cùng quần thể
nghiên cứu giống nhau.

• Tiến hành nghiên cứu thí điểm để tính giá trị của S.

Phương pháp phi thực nghiệm

Khái niệm

Phương pháp phi thực nghiệm là phương pháp thu thập số liệu dựa trên sự quan sát các
sự kiện, sự vật đã hay đang tồn tại, từ đó tìm ra qui luật của chúng. Phương pháp này
gồm các loại nghiên cứu kinh tế và xã hội, nghiên cứu nhân chủng học, …
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Loại số liệu thu thập trong phương pháp phi thực nghiệm gồm số liệu được thu thập
từ các câu hỏi có cấu trúc kín hoặc số liệu được thu thập từ các câu hỏi mở theo các
phương pháp thu thập số liệu.

+ Câu hỏi mở: là dạng câu hỏi có số liệu thu thập không có cấu trúc hay số liệu khó
được mã hóa. Câu hỏi cho phép câu trả lời mở và có các diễn tả, suy nghĩ khác nhau hơn
là ép hoặc định hướng cho người trả lời.

+ Câu hỏi kín: là dạng câu hỏi có số liệu thu thập có thể tương đối dễ dàng phân tích,
mã hóa nhưng nó giới hạn sự trả lời. Thí dụ, sinh viên các khóa học được đưa ra các câu
hỏi nhận xét về giáo trình, bài giảng, sách, … và được chỉ định trả lời theo thang đánh
giá 5 mức độ (rất hài lòng: +2; hài lòng: +1; trung bình: 0; không hài lòng: -1; rất không
hài lòng: -2) để biết sinh viên thỏa mãn hay không thỏa mãn. Đây là các câu hỏi kín thể
hiện sự mã hóa số liệu.

Phương pháp thu thập số liệu

Nhiều đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu trong các lãnh vực sản xuất, thương mại,
kinh doanh có liên quan tới nhiều nhóm người như chủ kinh doanh, đại lý, nhà khoa học,
người sản xuất, người tiêu thụ, hay tiềm năng, thị trường, kinh nghiệm, kiến thức hoặc
quan điểm. Việc thu thập các thông tin, số liệu trong mối quan hệ trên cần thiết phải
chọn phương pháp thu thập số liệu cho phù hợp. Trong đó, phương pháp phỏng vấn là
một cách được sử dụng chủ yếu để tìm hiểu những lý do và động cơ về quan điểm, thái
độ, sở thích hoặc hành vi của con người. Người phỏng vấn có thể thực hiện các cuộc
phỏng vấn là cá nhân hoặc nhóm người ở nơi làm việc, ở nhà, ngoài ruộng đồng, ngoài
đường, siêu thị hay ở một nơi nào đó đã thỏa thuận,… Trong phương pháp phỏng vấn,
trước khi bắt đầu đặt câu hỏi cho người trả lời thì người nghiên cứu nên xác định phạm
vi câu hỏi. Có hai quyết định cần phải làm:

1. Xác định ranh giới nghiên cứu: Bằng cách tự hỏi quần thể cộng đồng nào hay
quần chúng nào trong cộng đồng để nắm bắt được các kiến thức, ý kiến và
thông tin từ họ?

2. Chọn mẫu hay chọn đối tượng phỏng vấn: Theo nguyên tắc, chọn mẫu ngẫu
nhiên là tốt nhất. Nhưng thực tế cho thấy khó đạt được và khó thuyết phục
được người được chọn ngẫu nhiên để tham dự. Vì vậy, thường có nhiều cách
khác nhau trong việc lấy mẫu (xem phần phương pháp chọn mẫu trong phương
pháp thực nghiệm).

Một khi đã giải quyết xong hai câu hỏi trên, bước kế là xác định kiểu trả lời của người
được phỏng vấn. Có hai phương pháp phỏng vấn: Phương pháp phỏng vấn - trả lời và
phương pháp sử dụng bảng câu hỏi - trả lời bằng viết. Sự khác nhau quan trọng giữa hai
phương pháp này có liên quan tới khối lượng kiến thức và cơ sở lý thuyết để bắt đầu làm
cuộc điều tra, cũng như khối lượng số liệu cần thu thập. Đôi khi có một số mẫu khuyết
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các câu khó trả lời và một số lổ hổng lớn trong kiến thức. Đây là những trường hợp hay
những phương pháp khác nhau mà người nghiên cứu cần chú ý để chọn phương pháp
nào thích hợp trong việc điều tra.

Phương pháp phỏng vấn - trả lời

Phỏng vấn là một loạt các câu hỏi mà người nghiên cứu đưa ra để phỏng vấn người trả
lời. Phỏng vấn có thể được tổ chức có cấu trúc, nghĩa là người nghiên cứu hỏi các câu
hỏi được xác định rõ ràng; và phỏng vấn không theo cấu trúc, nghĩa là người nghiên cứu
cho phép một số các câu hỏi của họ được trả lời (hay dẫn dắt) theo ý muốn của người trả
lời. Đặc biệt, khi áp dụng cuộc phỏng vấn không cấu trúc, người nghiên cứu thường sử
dụng băng ghi chép thì tốt hơn nếu không muốn ảnh hưởng đến người được phỏng vấn.

Phương pháp phỏng vấn được áp dụng tốt trong trường hợp:

• Mục tiêu nghiên cứu chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Vấn đề và mục tiêu nghiên
cứu có thể sửa hoặc xem lại trong quá trình nghiên cứu.

• Một loạt các câu trả lời có khả năng chưa được biết trước. Một số người trả lời
có thể trình bày các quan điểm mới mà người nghiên cứu chưa biết tới.

• Người nghiên cứu cần có sự lựa chọn đề xuất hay trình bày thêm những câu hỏi
dựa trên thông tin từ người trả lời.

• Một số người trả lời có thể có thông tin chất lượng cao và người nghiên cứu
mong muốn tìm hiểu sâu hơn với họ về đề tài nghiên cứu.

• Các câu hỏi có liên quan tới kiến thức ẩn, không nói ra hoặc quan điểm cá nhân
(thái độ, giá trị, niềm tin, suy nghĩ, …).

• Người nghiên cứu có thể cung cấp thêm thời gian và chi phí cho phỏng vấn và
đi lại.

• Một số người trả lời có những khó khăn trong cách diễn đạt bằng cách viết.
• Chúng ta muốn công bố báo cáo có liên quan đến công bố chung.

Các cuộc phỏng vấn thường mất nhiều thời gian, có thể khoảng một ngày cho mỗi cuộc
phỏng vấn và kèm theo nhiều giấy tờ, nhưng người nghiên cứu có thể thu thập nhiều
bảng câu hỏi được phỏng vấn trong một ngày. Phương pháp phỏng vấn chủ đề là phỏng
vấn nhanh, thích hợp và giống như cuộc thảo luận thông thường. Người trả lời phỏng
vấn có quyền đưa ra bất kỳ sự bình luận nào mà họ thấy thích hợp, và nếu người phỏng
vấn tìm ra chủ đề mới thích thú thì họ có thể đưa ra thêm các câu hỏi dựa trên quan điểm
mới. Nhưng nếu như người phỏng vấn đi lạc đề thì sẽ thất bại và cần phải điều chỉnh lại
cuộc nói chuyện liên quan tới chủ đề ban đầu đã đưa ra.

Phỏng vấn là phương pháp đặc biệt thích hợp khi người nghiên cứu không có cơ sở lý
thuyết, lý luận hay suy nghĩ xác thực về vấn đề, trái lại mong muốn để học và biết về
quan điểm mới mà không nhìn thấy trước được. Nếu chọn phương pháp nầy, ngưởi trả
lời phỏng vấn thường sẽ đưa ra nhiều quan điểm mới hơn.
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* Phỏng vấn cá nhân

Đây là phương pháp trao đổi thông tin giữa người trả lời phỏng vấn và người phỏng vấn.
Phương pháp này có những thuận lợi và không thuận lợi sau:

Thuận lợi:

• Người trả lời cho các thông tin tốt hơn so với các điều tra gởi qua bưu điện
• Trao đổi thông tin giữa 2 người nhanh hơn
• Dễ khai thác các câu trả lời cho các câu hỏi chuyên sâu hơn
• Người phỏng vấn dễ điều khiển, kiểm soát nếu có vấn đề
• Tạo động cơ và cảm hứng
• Có thể sử dụng một số cách để ghi chép dễ dàng
• Đánh giá được tính cách, hành động … của người trả lời phỏng vấn
• Có thể sử dụng các sản phẩm hay đồ vật để minh họa
• Thường để làm thử nghiệm trước cho các phương pháp khác

Không thuận lợi:

• Mất thời gian hơn so với các điều tra gởi qua bưu điện
• Cần thiết để sắp đặt ra cuộc phỏng vấn
• Thông thường cần phải đặt ra một bộ câu hỏi trước
• Có thể sai số ở người trả lời phỏng vấn khi họ muốn làm hài lòng hoặc gây ấn

tượng, hoặc muốn trả lời nhanh, suông sẽ
• Phải phỏng vấn nhiều người ở nhiều nơi khác nhau
• Một số câu hỏi cá nhân, riêng tư có thể làm bối rối cho người trả lời
• Việc ghi chép và phân tích có thể gây ra vấn đề - nếu chủ quan

* Phỏng vấn nhóm

Lúc đầu thì hầu hết những người nghiên cứu nghĩ rằng, một người thứ 3 luôn hướng tới
sự trả lời và vì vậy những người không cần đến (người không liên quan) như các thành
viên khác trong gia đình hay các đồng nghiệp sẽ không bao giờ được phép tham gia
phỏng vấn. Nhiều người cho rằng, các giá trị và thái độ riêng của các thành viên được
sinh ra trong nhóm xã hội của họ và họ sẽ không tồn tại khi bị tách ra khỏi nhóm. Vì
vậy, phỏng vấn nhómlà việc thảo luận trong nhóm xã hội hiện tại như nhóm xã hội, gia
đình. Phỏng vấn đạt hiệu quả khi người nghiên cứu cần thu thập các thông tin về đời
sống, công việc và sự vui chơi giải trí, cũng như các thông tin phổ biến về sử dụng, đánh
giá và các phương tiện có liên quan tới các kết quả hay sản phẩm. Phỏng vấn không đề
cập tới sự khác nhau, chủ đề tranh chấp và các câu hỏi nhạy cảm, dễ bị xúc phạm. Hơn
nữa, trong một nhóm lớn thì một số các thành viên nói hết thời gian và những thành
viên khác bị hạn chế nói hơn. Nếu mục đích nghiên cứu là để mô tả động cơ thực sự của
nhóm thì người nghiên cứu có thể chọn để chấp nhận và ghi nhận tính không cân xứng
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này trong cuộc nói chuyện. Nếu mục đích để thu thập các quan điểm, thái độ về chủ đề
đã nêu ra thì nên hướng theo cuộc thảo luận, ngăn chặn khỏi bị lạc đề, và chú ý tất cả
những người tham dự đang lắng nghe.

* Phỏng vấn nhóm trung tâm

Đây là cuộc phỏng vấn nhóm bình thường, được sử dụng để đưa ra nền tảng, lý lẽ về sự
phát triển kết quả hay sản phẩm mới. Thường có từ 5-10 người tham dự tiên phong được
lựa chọn trong số các người hiểu biết về kết quả hay sản phẩm hoặc trong số các khách
hàng quan trọng trong tương laiđược mời để thảo luậnsự triển vọng của kết quả hay sản
phẩm tương lai hoặc những kinh nghiệm về việc sử dụng kết quả hay sản phẩm hiện tại.

Tiến trình phỏng vấn nhóm trung tâm có định hướng mạnh mẽ về mục đích mà có thể
chuẩn bị trước tài liệu, vật liệu cho công việc được thuận lợi qua cuộc nói chuyện về
mục đích và các công việc chương trình cần thực hiện trong cuộc họp, mẫu mã của các
kiểu sản phẩm, và sự mô tả kết quả hay sản phẩm qua tranh ảnh, đồ vật, hay bắt chước.

Nhóm trung tâm, giống như câu lạc bộ họp mặt thường ngày, có chương trình làm việc,
thư ký và người hướng dẫn thảo luận để động viên kích thích người tham dự cho ý kiến
của họ.

Cuộc thảo luận thường được ghi chép bằng ghi băng cassette hoặc video và người
nghiên cứu sẽ tóm tắt các ý kiến có giá trị sau đó. Sự tóm tắt sau đó có thể được thảo
luận bởi các người tham dự chính được chọn hoặc nhóm trung tâm mới.

* Sắp xếp, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngoài thực tế

- Cách bố trí cuộc phỏng vấn

Phỏng vấn cũng giống các nghiên cứu khác, tất cả sự chuẩn bị là nhằm mục đích tạo
điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu và điều kiện nơi phỏng vấn có thể ảnh hưởng đến
người trả lời phỏng vấn. Để giảm tối đa ảnh hưởng này thì người nghiên cứu nên chọn
một nơi quen thuộc với người trả lời phỏng vấn, thí dụ như phỏng vấn tại nhà, phòng
họp, quán cafe hoặc nơi yên tĩnh để có thể trò chuyện một cách thoải mái, không bị quấy
rầy và không hấp tấp, vội vã.

Cách ăn mặc, cư xử và hành động của người phỏng vấn cũng có ảnh hưởng đến người
trả lời phỏng vấn. Sự trả lời của người phỏng vấn có thể được ghi chép bởi người trợ lý,
thu băng hoặc video.

- Tài liệu, đồ vật, hình ảnh để minh họa

Khi câu hỏi gắn với kết quả hay sản phẩm đã đưa ra trong nghiên cứu, thì việc trả lời có
thể dễ dàng và đầy đủ hơn nếu kết quả hay sản phẩm sẵn có và hiện đang được sử dụng
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ngoài thực tế. Nếu như không có sản phẩm chứng minh thì người nghiên cứu có thể đưa
ra sản phẩm khác hoặc bắt chước sản phẩm qua các tài liệu, đồ vật, tranh ảnh,… minh
họa. Điều này sẽ giúp cho người trả lời hình dung, xác định rõ, chính xác và dễ dàng trả
lời các câu hỏi có liên quan tới sản phẩm nghiên cứu.

- Chương trình làm việc

Người phỏng vấn thường bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng cách trình bày tổ chức, mục đích
nghiên cứu và làm thế nào để sử dụng các kết quả. Các mẫu thông tin nhỏ hầu như có
thể ít ảnh hưởng đến quan điểm của người trả lời phỏng vấn. Thường cần thiết phải giải
thích mức độ nào mà sự thể hiện của người trả lời có thể được giữ kín đáo.

Câu hỏi đầu tiên đưa ra là phải diễn đạt trong thuật ngữ chung. Câu hỏi “kết thúc mỡ”
và thường kích thích người trả lời phỏng vấn để giải thích và mở rộng câu trả lời của
họ. Để tránh sự trả lời lệch lạc, người phỏng vấn phải không bao giờ tiết lộ ý kiến riêng
của mình về các chủ đề đã thảo luận. Thí dụ, người nghiên cứu có thể thể hiện sự đồng
ý với ý kiến của người trả lời bằng cách gật đầu, nhưng nên cẩn thận và tránh thể hiện
sự đồng ý với chỉ một vài ý kiến.

Khi người trả lời phỏng vấn trình bày vấn đề một cách kỹ lưỡng, họ không biết khái
niệm mới nào làm cho người nghiên cứu quan tâm. Vì vậy, người phỏng vấn phải dẫn
dắt người trả lời tới vấn đề. Nếu ngắt câu trả lời lệch lạc của người trả lời thì bất lịch sự,
vì vậy phải đợi cho người trả lời kết thúc. Người nghiên cứu phải tìm cách kích thích và
gợi ý tích cực tới người trả lời phỏng vấn hướng vào mục tiêu câu hỏi và gợi ý, gây cảm
hứng cho họ. Thí dụ, một số câu hỏi gợi ý:

• Anh có thể kể cho tôi nghe về điều đó không?
• Tại sao anh nghĩ điều đó xảy ra?
• Người ta có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào khi nghe về điều đó không?

Một kiểu gợi ý gây cảm hứng khác là khi người trả lời phỏng vấn nói điều gì cường điệu
quá (nói phóng đại) mà người nghiên cứu còn nghi ngờ, thì trong tình huống như vậy
nên hỏi một cách đơn giản: Anh muốn nói về điều đó … phải không?, anh thực sự muốn
nói về điều đó … phải không? và nói lại điều đó bằng cách khác hơn để làm rõ hơn.

Phương pháp sử dụng bảng câu hỏi - trả lời bằng viết

Bảng câu hỏi là một loạt các câu hỏi được viết hay thiết kế bởi người nghiên cứu để gởi
cho người trả lời phỏng vấn trả lời và gởi lại bảng trả lời câu hỏi qua thư bưu điện cho
người nghiên cứu.

Sử dụng bảng câu hỏi là phương pháp phổ biến để thu thập các thông tin từ người trả lời
các câu hỏi đơn giản. Các thông tin trả lời được gởi bằng thư từ giữa người trả lời phỏng
vấn ở xa với người nghiên cứu. Để thu thập các thông tin chính xác qua phương pháp
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này, cần nêu ra các câu hỏi và suy nghĩ chính xác về vấn đề muốn nghiên cứu trước khi
hoàn thành thiết kế bảng câu hỏi. Thường thì người nghiên cứu có các giả thuyết định
lượng với các biến số.

Bảng câu hỏi là phương pháp thu thập thông tin được sử dụng tốt nếu:

• Vấn đề được xác định rõ (giả thuyết tốt) và không thay đổi trong suốt quá trình
nghiên cứu.

• Tất cả các câu hỏi có câu trả lời được đoán biết trước.
• Một loạt các câu trả lời có thể được biết trước.
• Các câu hỏi có liên quan hầu hết tới các sự kiện, số lượng hoặc đồ vật.
• Có nhiều câu hỏi mà một số người trả lời phỏng vấn thích để trả lời một cách

ẩn danh hơn.
• Người nghiên cứu thích phân tích các con số.

Chú ý: khi sử dụng bảng câu hỏi, người nghiên cứu thu thập được những câu trả lời
trong bảng thiết kế mà không có những thông tin thêm vào như phương pháp phỏng vấn.
Vì vậy việc thiết kế xây dựng bảng câu hỏi cần phải xác định đầy đủ tất cả các câu hỏi
trước khi bắt đầu gởi và thu nhận thông tin.

Khi thiết kế bảng câu hỏi, phải tôn trọng quyền của người trả lời phỏng vấn. Vì vậy bắt
đầu của bảng câu hỏi, nên đặt lời giới thiệu và giải thích cách làm như thế nào cho người
trả lời câu hỏi biết. Cũng nên đưa ra thời gian giới hạn để nhận lại bảng câu hỏi, địa chỉ
kèm theo phong bì đã được trả cước hoặc tem. Không nên yêu cầu người trả lời ký tên
vào bảng câu hỏi. Tuy nhiên, có thể cho ký hiệu trên bao thư để có thể nhận ra có phải
là người trả lời phỏng vấn hay không.

* Cách thiết kế câu hỏi:

- Đặt câu hỏi về các sự kiện

Sự kiện là điều gì đó không bị ảnh hưởng bởi quan điểm hoặc ý kiến. Người nghiên cứu
có thể nói tới các câu hỏi thực sự trong phỏng vấn hoặc bảng câu hỏi. Bảo đảm không
nối kết hai chủ đề trong một câu hỏi, các câu hỏi thường được thiết kế các dạng như sau:

Năm sinh: ____________

Tình trạng hôn nhân:

độc thân

có gia đình
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ly dị

quả phụ

Khi trình bày các câu hỏi chọn lựa theo thiết kế, phải bảo đảm là tất cả sự lựa chọn có
thể được bao gồm. Để bảo đảm an toàn có thể thêm các hộp chọn:

khác ; hoặc những cái gì khác _____________

Các câu hỏi phải hoàn toàn không được mơ hồ, khó hiểu cho người trả lời. Vì vậy, nên
sử dụng câu đơn giản, các từ sử dụng thông thường, dễ hiểu. Đôi khi có thể làm rõ nghĩa
hơn bằng cách nhấn mạnh các từ quan trọng hoặc đưa ra các hình ảnh hoặc dùng viết
để vẽ hình minh họa. Các câu hỏi không rõ có thể làm cho người trả lời lúng túng, cảm
thấy bị bó buộc hay gượng ép để trả lời, như vậy sẽ không đạt được các câu trả lời đúng,
chính xác (số liệu sẽ không tin cậy).

Sau khi thiết kế xong bảng câu hỏi, nên làm cuộc thử nghiệm trước khi có cuộc điều tra
chính thức ngoài thực tế. Tốt nhất nên đưa cho một vài người nào đó điền vào bảng câu
hỏi và quan sát người trả lời viết ra hay phản ứng của người trả lời nhanh hay chậm,
các hành động, cử chỉ trong khi trả lời như thế nào (thể hiện khó khăn, suy nghĩ như thế
nào,…).

- Đặt câu hỏi về ý kiến và quan điểm

Khi hỏi về quan điểm, câu hỏi nên được trình bày trong các nguyên tắc sau đây:

• Câu hỏi, cách trình bày phải thu hút, lý thú và gây cho người trả lời thoải mái,
dễ chịu.

• Câu hỏi, cách trình bày phải ngắn gọn, đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu. Tránh các
mệnh đề phụ thuộc.

• Các từ như “tất cả”, “luôn luôn”, “không ai” và “không bao giờ” nên tránh sử
dụng trong câu ở quá khứ.

Khi hình thành sự trình bày và nhìn vào kết quả, nên quan tâm ảnh hưởng sai lệch của
câu hỏi. Hầu hết mọi người thích trả lời câu hỏi tích cực hơn tiêu cực (trả lời điều hay,
tốt, suông sẻ, … hơn là điều xấu, không tốt). Đặc biệt nếu họ biết hay đọc được suy nghĩ
và cách thể hiện chính người nghiên cứu muốn ủng hộ cách trình bày trả lời của họ. Vì
vậy, tốt nhất là người phỏng vấn nên chọn lựa cách thể hiện, trình bày câu hỏi theo một
cách để vừa phản ánh thể hiện quan điểm tiêu cực và tích cực cho người trả lời câu hỏi
(quan điểm trả lời ngang bằng nhau lúc đầu, hay không thiên vị).
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Các mẫu câu hỏi cho người trả lời phỏng vấn trong phương pháp sử dụng bảng câu hỏi
gồm:

a/Mẫu câu hỏi sắp xếp theo sự chia độ. Còn gọi là sự chênh lệch hay vi sai có ý nghĩa
được sử dụng trong bảng câu hỏi.

Làm thế nào đánh giá mẫu thiết kế điện thoại? (Vui lòng
đánh dấu x vào hộp ô lựa chọn trên mỗi dòng)

Nhẹ Nặng

Gây ấn tượng Đẹp mắt

Thuận tiện Không thuận
tiện (bất tiện)

Cổ điển Hiện đại

b/ Mẫu câu hỏi mở

Cấu trúc theo dạng này có một số các đường gạch (hoặc không gian trống) cho người
trả lời viết câu trả lời câu hỏi. Thí dụ sau:

1.
Nguyên nhân nào bạn nghĩ là quan trọng
về việc bùng nổ dân số ở Việt Nam trong
5 năm tới?

c/ Mẫu câu hỏi kín

Cấu trúc dạng câu hỏi này đưa ra một số lựa chọn như sau: Bạn đồng ý với các yêu cầu
điện thoại đẹp sau đây không? Vui lòng đánh dấu x vào hộp ô lựa chọn dưới đây.

Tôi hoàn toàn không đồng ý

Tôi khá không đồng ý

Tôi hơi không đồng ý
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Tôi hơi đồng ý

Tôi khá đồng ý

Tôi hoàn toàn đồng ý

Một cấu trúc giống như trên, nhưng có sự lựa chọn khác nữa mà không tìm thấy trong
hộp lựa chọn thì chúng ta có thể thiết kế sau:

4. Vấn đề nào bạn nghĩ là quan trọng về quan cảnh chính trị ở nước Úc trong 5 năm
tới? (vui lòng đánh dấu x vào 1 hộp ô hoặc hơn nếu chọn)

Ô nhiễm

Kiểm soát dân số

Tôn giáo

Sự nhập cư

Thu nhập người dân

Khác (vui lòng cho ý kiến):

c/ Các mẫu câu hỏi có cấu trúc khác

• Mẫu đánh dấu hộp lựa chọn

Đúng Sai Không chắc

• Mẫu đường thẳng chia độ
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Đời sống của
nông dân
ngày càng ổn
định hơn

Rất đồng ý

Hoàn
toàn
không
đồng
ý

• Mẫu bảng hệ thống chia mức độ

Thức uống Thích Bình thường Không thích

Coca Cola

Pepsi Cola

Fanta

Sprite

• Mẫu bảng

Dạng bảng này chứa các hạng mục có cấu trúc được sắp xếp theo hàng và cột trong
bảng.

Mức giáo dục

Nhóm tuổi Cấp II Cấp III Sau cấp III
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20-30

30-40

40-50

50-60

Trên 60

- Phương pháp đóng vai trò

Phương pháp này đôi khi được sử dụng để nghiên cứu các chỉ tiêu quan điểm và hành
vi. Người nghiên cứu trình bày câu chuyện dưới các sự kiện bằng cách vẽ ra các hình
tượng, tranh ảnh để hư cấu tình huống xã hội, sau đó tiếp tục hỏi người trả lời phỏng
vấn để tìm ra câu trả lời thích hợp. Người trả lời được hỏi sao cho họ tưởng tượng ra
câu hỏi và chọn lựa các sự kiện trong tranh ảnh đưa ra. Người nghiên cứu thường đưa ra
câu chuyện có các sự kiện dưới hai hay nhiều cách khác nhau và cơ bản hình thành khái
niệm cho người trả lời để trả lời đầy đủ. Điều cần thiết là đặt câu chuyện trong bảng câu
hỏi làm sao gây kích thích cho người trả lời.

Chú ý : không nên gởi loại bảng câu hỏi này qua thư bởi vì khó lòng kích thích người
trả lời để hoàn thành việc trả lời câu hỏi.
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Phương pháp sử dụng nhật ký ghi chép

Một phương pháp thu thập số liệu khá hấp dẫn, đặc biệt khi thực hiện nghiên cứu theo
chiều dọc, là phương pháp sử dụng nhật ký ghi chép. Việc ghi chép được theo dõi trong
nhiều ngày, nhiều tuần hoặc có thể hàng năm, nhiều năm. Người nghiên cứu phát sổ ghi
nhật ký cho người trả lời và thu lại sổ nhật ký sau một thời gian nghiên cứu nào đó.
Người trả lời tự ghi chép các số liệu của các sự kiện về công việc hay hoạt động đang
xảy ra, hoặc họ đang xem tivi, hoặc xem quảng cáo, mua bán điều gì đó,… Hiện tại, tất
cả việc đánh giá số liệu từ hoạt động tivi và nghe đài được áp dụng qua phương pháp
này và dễ dàng để quản lý. Phương pháp này tương đối ít tốn tiền và rẽ, nhưng có nhược
điểm bị giới hạn lớn về việc thu thập các loại thông tin về thái độ, hành vi, …

Vấn đề chính của việc sử dụng phương pháp này là rất khó đạt được bất kỳ xác nhận
hay bằng chứng độc lập được ghi chép trong nhật ký và chỉ có người trả lời biết chính
xác hay là không. Một số người ghi nhật ký cho các câu trả lời mà họ nghĩ muốn làm hài
lòng hoặc do họ sợ hoặc tôn trọng người hoặc tổ chức nghiên cứu. Trong khi đó, những
người khác cho thông tin không chính xác, đặc biệt khi họ không thích người hoặc tổ
chức nghiên cứu. Khi áp dụng phương pháp này, người nghiên cứu nên làm động cơ
thúc đẩy người trả lời để họ cung cấp các thông tin chính xác hơn.

Thu thập mẫu từ cuộc nói chuyện ở những nơi công cộng

Đây là một phương pháp đặc biệt nhằm mục đích để loại trừ hoàn toàn ảnh hưởng của
sự hiện diện của người nghiên cứu. Nghĩa là nghe lõm cuộc nói chuyện riêng tư ở những
nơi công cộng như công viên, cửa hiệu mua sắm,… Một số người nghiên cứu dùng
phương pháp này để thu thập các ý kiến chung của cộng đồng liên quan tới việc xây
dựng các nơi công cộng mới. Phương pháp nầy cũng được sử dụng để thu thập các quan
điểm về đồ đạc, hàng, vật phẩm,… buôn bán trong cửa hiệu. Điểm yếu của phương pháp
nầy là thường mất nhiều thời gian khi người nói không đề cặp tới vấn đề người nghiên
cứu quan tâm và không giới hạn nghiên cứu ở bất kỳ quần thể xác định nào.

Thu thập mẫu phỏng vấn qua tường thuật

Phỏng vấn tường thuật thường phức tạp, thậm chí khi câu trả lời được ghi băng. Đôi khi
cần phải nghe một vài lần và cố gắng hiểu nghĩa trả lời nói gì, sau đó mới ghi chép ra
ngoài. Đôi khi một số câu hỏi quan trọng cần được giải thích rõ thì có thể làm lại cuộc
phỏng vấn. Làm sao các ý kiến, suy nghĩ của người trả lời phỏng vấn được ghi chép một
cách càng trung thực càng tốt, nhưng thực sự đôi khi sự trả lời là một điều khác hơn.
Các sự kiện được trình bày từ người trả lời nên nhớ có thể xảy ra như:

• Sự sai lệch đích thực của người trả lời phỏng vấn: có thể là họ có lý do để
“thêm thắt” các sự kiện.
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• Khả năng thực sự của người trả lời phỏng vấn để kể toàn bộ sự thật: họ nằm
trong vị trí để trả lời chỉ một mặt hay toàn bộ?

Một số biện pháp để kích thích người trả lời phỏng vấn

Động cơ thúc đẩy sự tích cực của người trả lời phỏng vấn là cách hiệu quả nhất để hoàn
thành mục đích và rất quan trọng trong nghiên cứu trước khi đưa ra các câu hỏi nghiên
cứu chính thức. Người nghiên cứu có lẽ cũng nhấn mạnh sự kiện mà cuộc phỏng vấn
đem lại thông tin giá trị mình đạt được mà bất kỳ chỗ khác không có như vậy.

Cách khác trong việc thúc đẩy người khác là làm sao gây ra càng ít phiền toái càng tốt
cho người trả lời phỏng vấn trong bảng câu hỏi. Vì vậy, bảng câu hỏi và các câu hỏi
không nên thiết kế quá dài dòng, làm cho người trả lời sợ và cảm thấy không thỏa mái
để trả lời hay các câu hỏi nên cần trình bày ngắn gọn, rõ ý.

Một số cách để cải tiến mức độ trả lời câu hỏi qua nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi
được tóm tắt như sau:

Cách thực hiện Ảnh hưởng mức độ trả lời

Thông báo trước
qua thư Tăng nghiên cứu khách hàng (người tiêu dùng).

Thông báo trước
qua điện thoại Tăng mức độ trả lời

Kích thích bằng
tiền, quà Tăng mức độ trả lời

Bao thư gởi được
dán tem sẵn Tăng mức độ trả lời

Riêng tư cá nhân Ảnh hưởng thay đổi

Bảng câu hỏi dài Ảnh hưởng ít trên mức độ trả lời

Bảng câu hỏi màu Không ảnh hưởng mức độ trả lời

Sự gia hạn Không ảnh hưởng mức độ trả lời

Dạng câu hỏi Dạng câu hỏi kết thúc kín (Closed-ended) có mức độ trả lời cao
hơn dạng câu hỏi mở (open-ended)

Tiếp diễn tiếp theo Thư từ và điện thoại sau đó làm tăng mức độ trả lời

Chú ý: nếu một số người trả lời phỏng vấn không gởi lại bảng trả lời câu hỏi, người
nghiên cứu không nên tự động thay thế các câu hỏi đã đưa ra trong bảng câu hỏi bằng
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các câu hỏi khác. Nếu làm như vậy sẽ dễ dàng làm lệch kết quả, bởi vì người không
gởi lại bảng trả lời có thể có những suy nghĩ khác với người gởi bảng trả lời câu hỏi.
Patrick W. Jordan đưa ra thí dụ một về sự kiện xem xét như sau: Thí dụ, nhà sản xuất
software muốn nghiên cứu khách hàng của họ về mức độ mong muốn sử dụng sản phẩm
của mình. Một số người gặp trở ngại để trả lời (không gởi lại bảng trả lời hay vắng mặt)
và một số người cho ý kiến mạnh về việc này (gởi bảng câu hỏi lại), do đó kết quả số
liệu có thể bị sai lệch. Điều này cho thấy, khách hàng chia làm hai phe – phe người thích
sử dụng software và phe người không thích software.

Để chỉnh lại sự sai lệch do những người vắng mặt trả lời câu hỏi. Thực hiện các bước
sau đây :

1. Đầu tiên, người nghiên cứu tách riêng các câu trả lời gởi lại mà không có bất kỳ
yêu cầu trả lời nào (nhóm A, có tỷ lệ 50% trả lời trong thí dụ này), và các câu
trả lời gởi lại sau khi có yêu cầu trả lời (nhóm B, trả lời 30%). Nhóm không gởi
lại bảng trả lời (nhóm C chiếm 20%).

2. Sau đó, người nghiên cứu xem xét nhóm B có khác với nhóm A hay không
tương ứng với các biến, bằng phép thử thống kê t-test.

3. Nếu có sự khác biệt giữa nhóm A và B. Chúng ta thừa nhận nhóm không trả
lời, nhóm C sẽ có sự khác biệt với nhóm A và nhóm B. Từ đó các câu trả lời
được đưa ra ở nhóm B sẽ được tính bao gồm cho những người không trả lời ở
nhóm C hay gia tăng tỷ trọng của nhóm B để bằng với tổng số của nhóm B và
C cộng lại là 50% trong thí dụ này.

4. Nếu nhóm A và B được xem là không khác biệt nhau, chúng ta có thể mong
muốn rằng sự vắng mặt của nhóm C sẽ không ảnh hưởng lớn đến kết quả, và vì
vậy không cần thiết điều chỉnh lại. Nhóm A và B được kết hợp nhau, tổng kết
quả được thừa nhận là đúng cho toàn quần thể.
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Cách trình bày kết quả số liệu nghiên cứu
Trình bày dạng văn viết

Không phải tất cả các số liệu phân tích hay kết quả đều phải trình bày ở dạng bảng và
hình. Những số liệu đơn giản, tốt nhất nên trình bày, giải thích ở dạng câu văn viết và
các số liệu được cho vào trong ngoặc đơn. Thí dụ: Sản xuất hạt của cây mọc ngoài ánh
sáng (52.3 ± 6.8 hạt) cao hơn những cây mọc trong bóng râm (14,7 ± 3,2 hạt, t=11,8,
df=55, p<0,001).

Trình bày bảng

Cấu trúc bảng số liệu

Cấu trúc bảng chứa các thành phần sau đây (Bảng 6.1):

• Số và tựa bảng
• Tựa cột
• Tựa hàng
• Phần thân chính của bảng là vùng chứa số liệu
• Chú thích cuối bảng
• Các đường ranh giới giữa các phần .

Bảng dễ dàng được tạo ra bằng cách sử dụng chương trình Microsoft word hoặc bảng
tính Excel.
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Những tình huống được trình bày dạng bảng

• Có 3 đặc trưng thể hiện tốt khi sử dụng bảng để trình bày số liệu là:
• Số liệu thể hiện tính hệ thống, cấu trúc một cách ý nghĩa;
• Số liệu phải rõ ràng, chính xác;
• Số liệu trình bày cho đọc giả nhanh chóng dễ hiểu, thấy được sự khác nhau, so

sánh và rút ra nhiều kết luận lý thú về số liệu và mối quan hệ giữa các số liệu
với nhau.

• Loại số liệu thông tin mô tả như vật liệu thí nghiệm, yếu tố môi trường, các đặc
tính, các biến thí nghiệm (≥ 2 hai biến), số liệu thô, số liệu phân tích thống kê
trong phép thí nghiệm, sai số, số trung bình, … thường được trình bày ở dạng
bảng.

• Bảng được sử dụng khi muốn làm đơn giản hóa sự trình bày và thể hiện được
kết quả số liệu nghiên cứu có ý nghĩa hơn là trình bày kết quả bằng dạng văn
viết.

• Bảng thường không được sử dụng khi có ít số liệu (khoảng < 6), thay vì trình
bày ở dạng text; và cũng không được trình bày khi có quá nhiều số liệu (khoảng
> 40), thay vì trình bày bằng đồ thị.

Các dạng bảng số liệu

* Bảng số liệu mô tả:

Số liệu rời rạc,mô tả các đặc tính, các biến thí nghiệm, số liệu thô, trung bình, tỷ lệ, sai
số chuẩn, độ lệch chuẩn, … (Thí dụ Bảng 6.2, 6.3, 6.4)

Bảng 6.2 Cơ cấu công nghiệp (%) của Mã Lai năm 1992

Quốc doanh Tập thể Tư doanh Cá thể

1 Giá trị tổng sản lượng 70,6 2,8 2,8 23,8

2 Lao động 32,5 10,1 2,3 55,1

3 Vốn sản xuất 78,9 2,0 3,1 16,0

Table 6.3 Một số đặc tính lý hóa của lớp đất mặt trong thí nghiệm…

Đặc tính đất Đơn vị Trung bìnha

pHChất hữu cơN tổng sốP dễ tiêuK
trao đổiCa trao đổiKhả năng trao
đổi cation (CEC)

-%%ppmmeq/
100 gmeq/100
gmeq/100 g

5,8 ± 0,14,15 ± 0,010,31 ±
0,017,3 ± 1,01,46 ± 0,079,18
± 0,2773,3 ± 0,6
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a Trung bình của 8 mẫu ± sai số chuẩn

Bảng 6.4 Biến động về nở con (phần trăm) của trứng thụ tinh ở cá Rô Phi cái được lấy
mẫu từ nhiều nơi khác nhau trong năm 1997

Nơi lấy
mẫu Trung bình (%) Độ lệch chuẩn Dãy biến động N*

Sông An
ĐịnhSông
Bảy
NgãSông
Bình
ThànhSông
Đạt
ToạiSông
Bào
CátSông
Cái
SâuSông
Trà KiếtHồ
Bốn BểHồ
Hà
LoanHồ
Thanh
TếHồ
Ngọc
TrìHồ Tân
Thành

7,314,335,666,568,565,285,497,966,863,3110,737,36 13,957,8313,939,6414,278,2810,2514,547,844,1217,5812,93 0-53,10-25,40-77,80-46,50-57,30-30,90-45,70-67,60-32,40-16,10-41,60-63,3 15113864192845713643557

*N = số lượng cá cái được khảo sát.

* Bảng số liệu thống kê

+ Thí nghiệm một nhân tố

- Bảng với phép thử LSD: Trình bày bảng so sánh trung bình qua phép thử LSD nên theo
một vài qui luật như sau:

Qui luật 1: Chỉ sử dụng kiểm định LSD khi phân tích biến động qua kiểm định F có ý
nghĩa.
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Qui luật 2: Khi số nghiệm thức từ 5 trở xuống. Các trung bình nghiệm thức được so
sánh giữa nghiệm thức đối chứng với mỗi nghiệm thức khác qua phép thử LSD (Bảng
6.5). Trình bày giá trị LSD.05 ở cuối hàng.

Bảng 6.5 So sánh năng suất của 3 giống bắp có triển

vọng A, B và D với giống đối chứng C

Giống bắp Năng suất trung bình (t/haa)

Giống AGiống BGiống C (đối chứng)Giống DLSD.05 1,461,471,071,340,25

a trung bình của 4 lần lập lại

Qui luật 3: Chỉ sử dụng 1 phép kiểm định. Không trình bày cả hai phép thử LSD và
Duncan cho các trung bình nghiệm thức.

Qui luật 4: Khi phân tích nguồn biến động có chuyển đổi số liệu, kiểm định LSD có thể
trình bày khi nào các giá trị trung bình được trình bày ở dạng chuyển đổi.

Qui luật 5: Khi so sánh các cặp trung bình nghiệm thức, trình bày giá trị LSD ở cuối
hàng (Bảng 6.5) hoặc chú thích cuối bảng. Khi so sánh giữa nghiệm thức đối chứng với
mỗi nghiệm thức khác thì trình bày các dấu *, ** hoặc ns theo sau trung bình các nghiệm
thức để chỉ mức độ ý nghĩa qua phép kiểm định LSD (Bảng 6.6).

Bảng 6.6 So sánh năng suất trung bình của nghiệm thức đối chứng với 6 nghiệm thức
thuốc trừ sâu qua phép thử LSD

Nghiệm thức Năng suất trung bìnha (kg/ha)

Khác biệt
sovới đối
chứng(kg/
ha)

Dol-Mix (1 kg)Dol-Mix (2
kg)DDT + γ-
BHCAzodrinDimecron-
BoomDimecron-KnapĐối
chứng

2,1272,6782,5522,1281,7941,6811,316

811 **1,362
**1,236
**812 **480
*365 ns--

aTrung bình 4 lần lập lại

** khác biệt có ý nghĩa thống kê 1%, * khác biệt có ý nghĩa thống kê
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5%, ns không khác biệt có ý nghĩa thống kê

- Bảng với phép thử Duncan (DMRT): Việc sử dụng và trình bày chính xác các số liệu
bảng qua phép kiểm định Duncan nên theo một vài qui luật sau:

Qui luật 1: Việc so sánh các cặp của các nghiệm thức qua phép kiểm định Duncan khi
số nghiệm thức trên 5. Khi số liệu được chuyển đổi trong phân tích nguồn biến động và
trung bình các nghiệm thức được trình bày với số liệu gốc, thì cho phép sử dụng bảng
qua phép kiểm định Duncan không kể đến số lượng của nghiệm thức.

Qui luật 2: Sử dụng ký hiệu đường thẳng hoặc chữ theo sau các trung bình nghiệm thức
để so sánh sự khác biệt qua phép kiểm định Duncan (Bảng 6.7).

Bảng 6.7 Trình bày phép kiểm định Ducan để so sánh trị số trung bình các nghiệm thức

Nghiệm thức Năng suất trung bình (kg/haa)

T2 2,678 a

T3 2,552 b

T4 2,128 c

T1 2,127

T5 1,796

T6 1,681 d

T7 1,316

a Trung bình của 4 lần lập lại.

Bất kỳ 2 trung bình nối kết nhau cùng một

đường thẳng đứng thì khác biệt không ý nghĩa ở mức 5%.

Qui luật 3: Sử dụng các ký hiệu chữ (Bảng 6.8)

Bảng 6.8 So sánh hàm lượng N trung bìnha (%) của 8 nghiệm thức phân bón ở mỗi giai
đoạn sinh trưởng qua phép thử Duncan

Nghiệm thức
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Giai đoạn sinh
trưởng (ngày
sau khi cấy)

15 40 55

12345678

2,95 de3,51 a3,35
ab3,25 abcd3,30
abc3,17 bcd2,80 e3,04
cde

1,85 de1,96 cde2,36
b2,20 bc1,80 e2,14
bcd2,76 a2,40 b

1,33 b1,30 b1,44
ab1,37 ab1,24
b1,27 b1,64 a1,39
ab

a Trung bình của 4 lần lập lại. Trong cùng một cột, các chữ số có mẫu tự theo

sau giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.

Qui luật 4: Không trình bày bảng khi các nghiệm thức không khác biệt qua phép kiểm
định Duncan.

+ Thí nghiệm 2 nhân tố: Một vài qui luật sử dụng bảng để trình bày số liệu thí nghiệm
2 nhân tố như sau:

Qui luật 1: Sử dụng bảng khi tất cả các nhân tố có các số liệu cụ thể, nếu không thì sử
dụng đồ thị để minh họa.

Qui luật 2: Các nhân tố được trình bày toàn bộ trong 1 bảng khi các nhân tố đồng đều
nhau. Thường thì số nhân tố không nhiều hơn 3 và các mức độ trong mỗi nhân tố không
quá lớn (Bảng 6.9).

Bảng 6.9 So sánh sự khác nhau về năng suất trung bình (t/haa) giữa 2

mức độ trong mỗi 2 nhân tố

Manganese
Dioxide

IR26 IR43

Có bón vôi Không bón
vôi

Có bón
vôi

Không bón
vôi

Có bónKhông
bón 4,8 bcd4,3 cd 3,9 d3,6

d 6,2 a5,3 b 6,2 a4,0
cd
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Qui luật 3: Trình bày sự khác nhau trung bình giữa 2 mức độ. Đánh giá độ lớn, ảnh
hưởng khác biệt ý nghĩa của mỗi nhân tố (Bảng 6.10).

+ Ở giống IR26, ảnh hưởng hoặc của vôi hoặc của manganese dioxide không ý nghĩa.

+ Ở giống IR43, ảnh hưởng của manganese dioxide gia tăng khi không bón vôi, và ảnh
hưởng của vôi được tìm thấy khi manganese dioxide không bón.

Bảng 6.10 So sánh sự khác nhau về năng suất trung bình (t/haa) giữa 2 mức độ

trong mỗi 2 nhân tố.

Manganese
Dioxide

IR26 IR43

Có bón vôi Không bón
vôi Khác biệt

Có
bón
vôi

Không
bón vôi Khác biệt

Có
bónKhông
bónKhác
biệt

4,84,30,5ns 3,93,60,3ns 0,9ns0,7ns 6,25,30,9* 6,24,02,2* 0,01,3*

aTrung bình của 4 lần lập lại,

** khác biệt có ý nghĩa thống kê 1%, * khác biệt có ý nghĩa thống kê 5%,

ns không khác biệt có ý nghĩa thống kê

Qui luật 4: Thí nghiệm thiết kế theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD, RCB hoặc hình
vuông Latin) thì sử dụng ký hiệu chữ để so sánh sự khác nhau kết quả trung bình của tất
cả các nghiệm thức qua phép thử Duncan (Bảng 6.11).

Bảng 6.11 So sánh sự khác nhau về năng suất trung bình (t/haa) giữa 2

mức độ trong mỗi nhân tố bằng ký hiệu chữ

Phân hữu cơ

IR26 IR64
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Bón lân Không bón lân Bón lân Không bón lân

Có bónKhông bón 4,9bcd4,5 cd 4,2 d3,9 d 6,4 a5,3 b 6,3a4,6 cd

a Trung bình của 4 lần lập lại. Khác biệt các trị số trung bình qua phép thử Duncan ở

mức ý nghĩa 5%.

Qui luật 5: Để kiểm chứng nhân tố hàng khác với nhân tố cột. Nếu sự tương tác giữa
nhân tố A x B có ý nghĩa và mức độ của nhân tố A < 6 và nhân tố B > 6. Trình bày nhân
tố A theo cột và nhân tố B theo hàng (Bảng 6.12). Đặt mẫu tự sau các trị số trung bình
của nhân tố B để so sánh ở mỗi mức độ của nhân tố A qua phép thử Duncan. Để so sánh
trung bình của nhân tố A với mỗi mức độ của nhân tố B qua phép thử LSD thì trình bày
giá trị LSD để so sánh.

Bảng 6.12 Ảnh hưởng việc làm cỏ và làm đất trên năng suất (kg/haa)

của đậu xanh

Phương pháplàm cỏ

Phương pháp làm đất

Theo tập quán Bằng máy Không làm
đất

Thuốc TrifluarinThuốc ButralinThuốc
ButachlorThuốc AlachlorThuốc
PendimenthalinThuốc ThiobencarbLàm
cỏ tay (2 lần)Làm cỏ tay (1 lần)Không
làm cỏTrung bình

114 abc101
bcd26 d48
cd46 cd94
bcd182 a160
ab75 cd94

274 ab265
ab232 ab201
bc200 bc137
c289 a263
ab148 c223

104 b84
b37 b48
b58 b44
b230
a224 a54
b98

a Trung bình của 4 lần lập lại. Các trị số trung bình trong cùng một cột (phương pháp
làm cỏ) được so sánh qua phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5%. Trị số trung bình của
mỗi cột (phương pháp làm đất) được so sánh qua phép thử LSD0,05 có giá trị là 73 kg/
ha.

Trình bày hình

Sử dụng hình nhằm minh họa các kết quả và mối quan hệ giữa các biến cho đọc giả dễ
thấy hơn khi trình bày bằng bảng số liệu hoặc text. Sử dụng hình có thuận lợi là đọc giả
hiểu nhanh chóng các số liệu mà không mất nhiều thời gian khi nhìn bảng. Các dạng
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hình được sử dụng gồm biểu đồ cột (colume chart), biểu đồ thanh (bar chart), biểu đồ
tần suất (frequency histogram), biểu đồ phân tán (scatterplot), biểu đồ đường biểu diễn
(line chart), biểu đồ hình bánh (pie chart), biểu đồ diện tích (area chart), sơ đồ chuổi
(flow chart), sơ đồ phân cấp tổ chức (organization chart), hình ảnh (photos) ...

Biểu đồ cột và thanh

Biểu đồ cột và thanh được sử dụng để so sánh số liệu theo nhóm, hoặc số liệu được phân
nhóm, hoặc có thể so sánh phần trăm tổng của nhiều số liệu. Để minh họa số liệu bằng
biểu đồ cột và thanh cần tuân theo các hướng dẫn sau: Số liệu dạng nhóm, rời rạc (không
liên tục) như phân bố tần suất và phần trăm, số liệu thứ tự (ordinal) hoặc số liệu nhãn
(nominal), số liệu so sánh phân tích thống kê.

Biểu đồ sử dụng cho số liệu rời rạc

* Biểu đồ cột

Biểu đồ cột nên áp dụng cho số liệu rời rạc trong các hạng mục có chuỗi liên tục tự
nhiên về trình tự thời gian hoặc một dãy số liệu :

• Tháng 2, 3, 4, 5, 6, …
• Năm 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, …(Thí dụ: Hình 6.1a hoặc 6.1b)
• Dãy số liệu 0-10, 11-20, 21-30, 31-40, …

Thí dụ: Bảng tính Excel về số liệu xuất khẩu cà phê và ca cao

trong 5 năm qua.

Năm Cà phê Ca cao

1995 264 148

1996 315 182

1997 456 280

1998 290 320

1999 381 460
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Hình 6.1a Số lượng cà phê và ca cao xuất khẩu trong 5 năm (1995-1999)

Hình 6.1b Số lượng cà phê và ca cao xuất khẩu trong 5 năm (1995-1999)

Biểu đồ cột còn được sử dụng để trình bày so sánh các thành phần trong các hạng mục
(nghiệm thức) cho nhiều thí nghiệm phân tích (Hình 6.2).

Thí dụ: Bảng tính Excel về ảnh hưởng của liều lượng phân N đến trọng lượng khô (thân,
lá, hoa, vỏ hạt) của lúa trồng trong chậu.
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Nghiệm thức(gN/chậu)

Trọng lượng khô cây (g/chậu)

Thân Lá Hoa + vỏ + hạt

Đối chứng 1.9 0.8 2.7

0.9 1.95 1.5 3.5

1.9 2.0 1.6 5.2

* Biểu đồ thanh

Biểu đồ thanh được áp dụng cho số liệu trong các hạng mục không có chuỗi liên tục tự
nhiên như các mục sản phẩm, hàng hóa, vật liệu, thu nhập, … (Hình 6.3; 6.4).

Thí dụ: Bảng tính Excel về sản lượng lương thực năm 1992 của Việt Nam

Sản phẩm Triệu tấn/năm

Lúa 60.50
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Bắp 21.93

Khoai lang 10.16

Khoai mì 4.81

Đậu nành 2.60

Hình 6.3 Sản lượng lương thực năm 1992 của Việt Nam

Thí dụ: Bảng tính Excel về tổng thu (triệu đồng) từ sản xuất

cây trồng trong năm 2001 và 2002.

Sản phẩm

Tổng thu

2001 2002

Lúa 155 115

Cây ăn trái 100 140

Rau màu 55 100
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* Biểu đồ phối hợp giữa cột và đường biểu diễn (Hình 6.5)

Thí dụ: Bảng tính Excel về diễn biến lượng mưa và ẩm độ tương

đối của không khí ở Thành Phố Cần Thơ trong năm 2004

Tháng Lượng mưa(mm) Ẩm độ (%)

01/2004 98 78

02/2004 - 77

03/2004 - 75

04/2004 10 76

05/2004 120 81

06/2004 170 86

07/2004 175 84

08/2004 220 88

09/2004 230 87

10/2004 250 87

11/2004 145 80

12/2004 75 82
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Hình 6.5 Diễn biến lượng mưa và ẩm độ tương đối của không khí ở Thành Phố Cần Thơ
trong năm 2004 (Đài khí tượng thuỷ văn Thành Phố Cần Thơ, 2005)

Chú ý: Khi dãy số liệu có các giá trị số lớn hơn hai bậc (0-200), có thể áp dụng hàm
logaric để chuyển đổi số liệu nhỏ hơn cân xứng với tỷ lệ đồ thị minh họa ở trục y.

Biểu đồ sử dụng cho số liệu phân tích thống kê

Khi muốn so sánh giá trị của các biến đơn, riêng lẻ (thường là các giá trị trung bình)
trong số một vài nhóm như trong thí dụ 1 và 2 dưới đây.

Thí dụ 1: Mỗi cột trình bày giá trị phần trăm trung bình của trứng nở của cá rô Phi trong
2 năm (1996 và 1997) ở 3 môi trường sống khác nhau (Hình 6.6).

Thí dụ: Bảng tính Excel về phần trăm trứng nở của cá rô Phi ở 3 môi trường sống khác
nhau trong 2 năm 1996 và 1997

Môi trường Năm

1996 1997

A 7.8 5.9

B 3.8 6.2

C 3.9 6.5
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Hình 6.6 Ảnh hưởng của môi trường và thời gian (năm) đến khả năng trứng nở (trung
bình % trứng nở của trứng không thụ tinh) của cá rô Phi. Các trị trung bình có chữ theo
sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan (p < 0,05)

Chú ý :

• Hình 6.6 đặt trước phần chú thích.
• Số liệu được đo biểu diễn ở trục y.
• Nhân tố thứ nhất của nghiệm thức (môi trường sống) biểu diễn ở trục x, mỗi

nghiệm thức được trình bày riêng.
• Nhân tố thứ hai của nghiệm thức (năm) được được thể hiện bởi các cột khác

nhau (màu, độ cao cột).
• Thanh sai số biểu thị ngay trên cột.
• Sự khác nhau về thống kê được trình bày bởi các chữ trên thanh, kèm theo chú

thích bên dưới đồ thị phép kiểm định (test) và mức ý nghĩa.

Thí dụ 2: Hình cột trình bày sự khác nhau giữa các nghiệm thức có thanh biểu thị sự
khác biệt (Hình 6.7).

Thí dụ: Bảng tính Excel về ảnh hưởng của pH nước tưới đến chiều dài thân của cây con
đậu đũa

Nghiệm thức (pH) Chiều dài thân(mm)

5,3 6.20

3,5 7.10

2,0 2.40
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Chú ý :

• Hình 6.7 đặt trước phần chú thích.
• Số liệu được đo (chiều dài thân) biểu diễn ở trục y.
• Nghiệm thức (pH) biểu diễn ở trục x.
• Thanh sai số biểu thị ngay trên cột.
• Sự khác nhau thống kê được trình bày bởi đường thẳng phía trên thanh và được

chú thích bên dưới đồ thị phép kiểm định (test) và mức ý nghĩa.

Biểu đồ sử dụng trong thí nghiệm có các nghiệm thức rời rạc và tương đối ít

- Thí nghiệm một nhân tố

Một vài qui luật sử dụng đồ thị để trình bày các kết quả so sánh trung bình của các
nghiệm thức rời rạc như sau:

Qui luật 1: Sử dụng đồ thị minh họa khi có sự khác biệt nhau rõ ràng hoặc có sự thay
đổi tương đối của các dạng trình bày cần nhấn mạnh, và không cần thiết để minh họa
mức độ chính xác cao của các giá trị trung bình.
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Qui luật 2: Khi phân tích sự khác biệt giữa các nghiệm thức qua phép kiểm định Duncan,
sử dụng ký hiệu chữ trên các thanh cột của mỗi nghiệm thức (Hình 6.8).

Thí dụ: Bảng tính Excel về hàm lượng NH4-N hữu dụng trong 3 kiểu canh tác lúa.

Nghiệm thức NH4-N (ppm)

Đất ngập nước + đánh bùn 50.2

Đất ngập nước + không đánh bùn 30.1

Đất không ngập nước + không đánh bùn 4.5

Qui luật 3: Khi kiểm chứng khác biệt của mỗi nghiệm thức với nghiệm thức đối chứng
qua phép kiểm định LSD, trình bày ký hiệu LSD (Hình 6.9).

Thí dụ: Bảng tính Excel về năng suất của các giống lúa lai,

giống bố mẹ và giống thương mại IR36.

Nghiệm thức Năng suất hạt (g/m2)
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V20A (Giống bố mẹ) 290

IR28 (Giống bố mẹ) 395

IR28/V20A (Giống lai) 490

97A (Giống bố mẹ) 305

IR54 (Giống bố mẹ) 340

97A/IR54 (Giống lai) 580

IR36 (Giống thương mại) 525

Qui luật 4: Trên trục y, luôn bắt đầu mức độ 0 để chiều cao tương đối và tuyệt đối của
các cột được thể hiện một cách chính xác các trị số trung bình và sự khác biệt giữa các
nghiệm thức (Hình 6.10).

Thí dụ: Bảng tính Excel về mật số côn trùng

Nghiệm thức Mật số côn trùng(con/m2)

T1 170

T2 240

T3 190

T4 220
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- Thí nghiệm 2 nhân tố

Sử dụng hình trình bày thí nghiệm hai nhân tố cần lưu ý trình tự, nhóm các nhân tố và
mức độ mỗi nhân tố. Các cột được sắp thành hàng gần nhau được xem như các mức
độ của nhân tố chính và nhân tố còn lại thì không trình bày cột. Thí dụ, nếu như người
nghiên cứu muốn trình bày ảnh hưởng của manganese oxide là quan trọng thì nên trình
bày ở Hình 6.11a. Nếu muốn nhấn mạnh yếu tố giống là quan trọng thì nên trình bày ở
Hinh 6.11b thích hợp hơn.

Thí dụ: Bảng tính Excel về ảnh hưởng bón manganese oxide trên năng suất của 2 giống
luá IR26 và IR43

IR26 IR43 Không bón
MnO 2

Có bón
MnO 2

Có bón
MnO 2

Không bón
MnO 2

Có bón
MnO 2

Không bón
MnO 2 IR26 IR43 IR26 IR43

3.95 3.7 6.1 3.95 3.7 3.95 3.95 6.1
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Biểu đồ tần suất

Đồ thị tần suất (hay gọi sự phân bố tần suất) thể hiện số liệu đo của các cá thể phân bố
dọc theo trục của biến. Tần suất (trục y) có thể là trị số tuyệt đối (số đếm) hoặc tương
đối (phần trăm hoặc tỷ lệ của mẫu). Trình bày bằng đồ thị tần suất cần thiết khi mô tả
quần thể. Thí dụ về phân bố chiều cao cây và tuổi (Hình 6.12).

Thí dụ: Bảng tính Excel về sự phân bố chiều cao của các cây tràm trồng ở U Minh, tháng
1 năm 2001. N = 88 cây già và 123 cây con.

Chiều cao(m) Cây con (%) Cây già (%)

1 0 0

2 1 0

3 2.5 0

4 8 0

5 9 0

6 10 2.5

7 7 4.5

8 11.5 5

9 17 9.5

10 14.5 8.5

11 10 10.5

12 6.5 15

13 3 10.5

14 0 8.5

15 0 10

16 0 11.5

17 0 4
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Chú ý:

• Trục y thể hiện % tần suất tương đối, số, giá trị của cột.
• Số liệu đo (trục x) được chia làm hai hạng mục có chiều rộng cột thích hợp để

trình bày sự phân bố quần thể.
• Kích cỡ mẫu được trình bày rõ hoặc ở phần chú thích dưới đồ thị hoặc ở nơi

trình bày đồ thị.

Biểu đồ phân tán

Biểu đồ phân tán được sử dụng rộng rãi trong khoa học để trình bày sự phân bố các số
liệu và mối quan hệ giữa các số liệu. Trong đó, các giá trị là các chấm phân bố và mối
quan hệ được thể hiện bằng đường hồi qui tương quan (Hình 6.13). Biến phụ thuộc y có
trục thẳng đứng phụ thuộc vào giá trị của biến độc lập x là trục nằm ngang.

Nếu như dãy số liệu có hai hay nhiều số có giá trị lớn (thí dụ, 0-200) thì có thể sử dụng
hàm logaric (cơ số 10) để biến đổi số liệu có giá trị nhỏ hơn. Công việc này gọi là quá
trình chuyển đổi số liệu.

* Các qui luật cơ bản để trình bày biểu đồ phân tán:

• Có hai biến (2 dãy số liệu).
• Xác định rõ tên trục đồ thị cho các biến.
• Chia tỷ lệ mỗi trục thích hợp để trình bày toàn bộ dãy số liệu của biến.
• Nếu có mối quan hệ giữa các biến, biến độc lập nên chọn là trục x và biến phụ

thuộc là trục y. Thí dụ chiều cao cây phụ thuộc vào độ tuổi, như vậy chiều cao
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cây là biến độc lập được biểu diễn trên trục x và tuổi là biến phụ thuộc là trục y.
Đôi khi có trường hợp khó xác định được biến nào là biến phụ thuộc hay biến
độc lập. Trong trường hợp này, không xác định được ảnh hưởng của biến nào
đối với biến nào thì trình bày trong mối quan hệ tự chọn.

Thí dụ: Bảng tính Excel về mối quan hệ giữa trọng lượng khô (sinh khối) và năng suất
hạt của lúa

Số cây Trọng lượng khô (g) Số hạt

1 64 45

2 58 60

3 55 65

4 65 79

5 81 82

6 82 84

7 74 87

8 75 96

9 89 112

10 98 120

11 100 125

12 126 168

13 125 195

14 152 220

15 170 242

16 176 245

17 186 282

18 218 320

19 220 340

20 216 380
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Chú ý :

• Mỗi trục x, y có các vạch phụ và vạch chính có số để xác định giá trị.
• Kích cỡ mẫu được trình bày ở phần chú thích dưới hình hoặc ở trong hình.
• Nếu số liệu được phân tích thống kê và có mối quan hệ giữa các biến thì có thể

trình bày bằng đường hồi qui trên đồ thị, phương trình hồi qui và ý nghĩa thống
kê thể hiện trong tựa hình hoặc trong hình.

• Nên chọn tỷ lệ thích hợp ở hai trục để hình được cân đối và rõ ràng.

Biểu đồ đường biểu diễn

Biểu đồ đường biểu diễn được trình bày khi các giá trị của biến độc lập là chuỗi liên tục
như nhiệt độ, áp suất hoặc sự sinh trưởng,… Các giá trị là các điểm được nối với nhau
bởi đường thẳng hoặc đường cong diễn tả mối quan hệ của chiều hướng biến động và
chức năng. Có thể trình bày nhiều biến phụ thuộc là những đường biểu diễn trên cùng
một hình (Hình 6.14).

Biểu đồ đường biểu diễn thể hiện sự thay đổi của biến y theo x, so sánh một loạt các
giá trị theo thời gian. Thí dụ, đường cong sinh trưởng và năng suất của cây trồng đáp
ứng theo sự cung cấp phân bón (Hình 6.15), thí dụ về cách trình bày ở Hình 6.16, hoặc
đường cong biểu diễn sự sinh trưởng của các cá thể hay quần thể theo thời gian (Hình
6.17).

Thí dụ” Bảng tính Excel về số hộ nông dân và diện tích đất canh tác
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Năm Số hộ nông dân Diện tích đất canh tác (ha)

1995 600 250

1996 700 400

1997 1400 500

1998 1500 1000

1999 1800 1500

2000 1900 1600

2001 2000 1700

2002 1850 1550

Thí dụ: Bảng tính Excel về đáp ứng năng suất do cung cấp N

Mức độ cung cấp N(kg/ha) Năng suất (t/ha)

0 4.80

25 6.00

50 6.90

75 7.60

100 8.10
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125 8.20

150 8.25

175 8.15

200 7.10
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Thí dụ: Bảng tính Excel về quần thể của 2 loài tôm và cua

trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo

Ngày Cua Tôm

0 18 30

1 20 48

2 30 78

3 32 130

4 41 178

5 43 230

6 62 252

7 90 268

8 115 284

9 160 280
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Chú ý :

• Có nhiều cách biểu thị các ký hiệu của nhóm (cua hay tôm).
• Mỗi chấm đại diện cho một giá trị trung bình và được chú thích phía bên trong

đồ thị. Sai số thanh được thể hiện ở mỗi điểm giá trị và được chú thích dưới đồ
thị.

• Do các giá trị được lấy trên mỗi nhóm độc lập (hai loài khác nhau), nên các
đốm chấm không có liên hệ với nhau.

Biểu đồ hình bánh

Biểu đồ hình bánh được sử dụng để trình bày mối quan hệ tỷ lệ so sánh phần trăm tổng
của các số liệu khác nhau (Hình 6.18a hoặc 6.18b). Khi trình bày các số liệu bằng biểu
đồ hình bánh nên tuân theo các qui luật sau:

• Tổng số các số liệu có giá trị tổng không đổi (thường 100%).
• Các giá trị có sự khác biệt tương đối lớn (có ý nghĩa), và các giá trị bằng nhau

thì không nên trình bày bằng đồ thị này (thí dụ, 7 giá trị bằng nhau).
• Mỗi phần chia của hình (mỗi phần tương ứng với một giá trị) nên được chú

thích.
• Số phần chia tương đối nhỏ (thông thường là từ 3-7 phần) và không vượt quá 7.

Thí dụ: Bảng tính Excel về ảnh hưởng đóng góp
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của các yếu tố đến năng suất rau màu

Thành phần %

Phân bón 34

Nước tưới 24

Giống 18

Kiểm soát dịch hại 12

Kiểm soát cỏ dại 8

Khác 4

Tổng 100

Hình 6.18a Ảnh hưởng đóng góp của các yếu tố đến năng suất rau màu
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Hình 6.18b Ảnh hưởng đóng góp của các yếu tố đến năng suất rau màu.

Biểu đồ diện tích

Loại đồ thị này tương tự như biểu đồ đường biểu diễn, nhưng áp dụng khi có một số
biến số liệu độc lập. Cách nầy thường sử dụng khi các biến phụ thuộc hay các hạng mục
có chiều hướng biến động, có tổng tích lũy, hoặc tỷ lệ phần trăm theo thời gian. Thí dụ
như sự biến động của các loại hạng mục khác nhau (Hình 6.19a hoặc 6.19b). Độ lớn của
các biến là các hạng mục được thể hiện phần diện tích bên dưới các đường thẳng tương
ứng với các biến hạng mục.

Thí dụ: Bảng tính Excel về Sự biến động của mặt hàng trái cây (kg) bán tại siêu thị

Trái cây Cam Bưởi Xoài Chôm chôm

Thứ 2 460 360 210 120

Thứ 3 610 440 380 140

Thứ 4 400 310 160 90

Thứ 5 480 320 180 70

Thứ 6 400 320 170 120

Thứ 7 460 330 160 80

Chủ nhật 460 370 310 220
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Biểu đồ tam giác

Biểu đồ tam giác được áp dụng cho các số liệu rời rạc. Mỗi chấm nhận 3 giá trị có tổng
là một hằng số (thường tính bằng %). Thí dụ ba thành phần thịt-cát-sét trong mẫu đất,
phù sa hay mẫu trầm tích (Hình 6.20).
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Hình 6.20 Thành phần cát, thịt, sét của 25 mẫu phù sa ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Sơ đồ chuỗi

Sơ đồ thường được sử dụng để trình bày cách tổ chức các chương trình, mối quan hệ
giữa các bước hoặc các bước trong một quá trình, trình bày chuỗi liên tiếp của các sự
kiện, quá trình, hệ thống, … Các thông tin, vật liệu, số liệu có thể chú giải trong cấu trúc
biểu đồ và trình bày đường mũi tên để thể hiện mối quan hệ. Thí dụ, sơ đồ sản xuất phân
phối trái Thanh long (Hình 6.21).
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Hình 6.21 Sản xuất phân phối trái Thanh long

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Đây là loại sơ đồ đặc biệt được sử dụng để trình bày cấu trúc, cơ cấu tổ chức bên trong
theo trình tự hay cấp bậc. Loại sơ đồ này cũng thể hiện mối quan hệ tổ chức, các bộ
phận, sự điều khiển các mệnh lệnh chỉ đạo, mối quan hệ gián tiếp và trực tiếp (Hình
6.22).

Hình 6.22 Cơ cấu tổ chức trung tâm thông tin khoa học và công nghệ
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LỜI NÓI ĐẦU 

Nhằm mục đích đối mới và nâng cao chất lượng đào tạo để thực hiện mục tiêu gắn 

đào tạo với nhu cầu thực tiễn, từ năm học 20112012 trường Đại học Luật TP. Hồ Chí 

Minh đưa vào giảng dạy môn học Kỹ năng nghiên cứu và lập luận để bổ 

sung những kiến thức thuộc về nhóm “kỹ năng  mềm”,  đó là kỹ  năng  nghiên cứu 

khoa học, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lập luận, kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng 

tranh luận. Mục tiêu của môn học nhằm giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng ngôn 

ngữ, tư duy logic và khả năng lập luận, hùng biện để có thể  nghĩ một cách   sâu sắc, 

viết một cách chính xác, nói một cách thuyết phục. Đây là những kỹ năng   rất cần thiết 

để đem lại cho mỗi người sự thành công trong các công việc học tập, nghiên cứu cũng 

như các hoạt động giao tiếp xã hội và các ngành nghề chuyên môn đặc thù, đặc biệt là 

đối với nghề Luật  nơi mà các năng lực tư duy, ngôn ngữ và “tài ăn nói” có vai trò tiên 

quyết đối với sự thành bại của công việc và sự nghiệp. 

Với mục tiêu ấy, nội dung của Tập bài giảng Kỹ năng nghiên cứu và lập luận 

được biên soạn gồm các chương: 

Chương 1: Kỹ năng nghiên cứu khoa học 

Chương 2: Kỹ năng thuyết trình 

Chương 3: Kỹ năng lập luận 

Chương 4: Kỹ năng tranh luận – phản biện 

Các chương được phân công biên soạn cụ thể như sau: 

Chương 1, 2, 4: TS. Lê Thị Hồng Vân 

Chương 3: TS. Lê Thị Hồng Vân và Ths. Phạm Thị Ngọc Thủy. 

Mỗi chương tuy có nhiệm vụ rèn luyện những kỹ năng khác nhau để hướng đến 

những mục tiêu cụ thể và tương đối độc lập, nhưng giữa chúng đều có sự kết nối, liên 

thông trên nền tảng của các kỹ năng tư duy và ngôn ngữ, đó là suy nghĩ – nói – viết. 

Nội dung của các chương được biên soạn dựa trên sự vận dụng tích hợp kiến thức của 

nhiều môn khoa học như: Ngôn ngữ học, Tiếng Việt thực hành, Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học, Logic học, Tư duy phản biện, Tâm lý học, Văn hóa Việt Nam, 

cùng với các kỹ năng giao tiếp – sư phạm, kỹ năng lập luận, tranh luận, phản biện. Các 

kiến thức và kỹ năng ấy đã được vận dụng, chuyển hóa thành các nhóm kỹ năng cụ thể 

trong mỗi chương. 
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Việc nắm vững và thực hành vận dụng tốt các kỹ năng này trong thực tiễn sẽ phục 

vụ thiết thực trước hết cho các hoạt động học tập, nghiên cứu của sinh viên, giúp thực 

hiện tốt các bài thảo luận, thuyết trình, tranh luận, viết tiểu luận, luận    văn tốt nghiệp, 

thực hiện các đề tài khoa học cũng như quá trình tự học, tự nghiên cứu lâu dài. 

Đối  với  các  ngành nghề đặc  thù như nghề báo, nghề giáo, nghề ngoại giao, 

chính khách… thì việc nắm vững và thực hành tốt các kỹ năng này là điều kiện tiên 

quyết  để đem lại sự thành  công trong sự nghiệp  và cuộc  sống, nhất  là trong xã hội 

hiện đại, khi mà sự 

mọi lĩnh vực. 

cạnh tranh đang ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt trong 

Đặc  biệt  đối  với  nghề Luật,  khi  mà  công  việc  chuyên  môn  phải  thực hiện 

thường ngày là các cuộc đấu trí, đấu khẩu để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp giữa 

phải/ trái, đúng / sai liên quan đến số phận, thậm chí quyết định cả vận mạng con người 

thì việc nắm vững và vận dụng thuần thục các kỹ năng lập luận, tranh luận, phản biện 

để có được khả năng lập luận sắc sảo và tài hùng biện thuyết phục là những đòi hỏi tối 

cần thiết để có thể tồn tại và khẳng định chỗ đứng trong nghề. 

Vì được biên soạn lần đầu, lại phải tổng hợp, bao quát nhiều lĩnh vực chuyên môn 

với nhiều nhóm kỹ năng khác nhau, do đó Tập bài giảng Kỹ năng nghiên cứu   và lập 

luận chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. 

Rất mong được các nhà chuyên môn và bạn đọc quan tâm đóng góp ý kiến để  lần 

xuất bản sau, Tập bài giảng được bổ sung, chỉnh lý hoàn thiện  hơn. 

Thư từ, ý kiến đóng góp xin được gửi tới: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật 

TP. Hồ Chí Minh – Số 2, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 

08.39400.723 – 08.37266.333 

TÁC GIẢ 
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Mục đích yêu cầu: 

CHƯƠNG 1 

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

+ Về nội dung kiến thức: 

 Hiểu được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và các kiến thức tổng quan về 

nghiên cứu khoa học. 

 Nắm được yêu cầu và các bước thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. 

 Nắm được các thao tác cụ thể để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. 

+ Về kỹ năng: 

 Rèn luyện phương pháp và kỹ năng tư duy khoa học. 

 Rèn luyện các kỹ năng thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. 

 Giúp sinh viên hình thành thói quen và kỹ năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao 

chất lượng của việc học ở đại học, đồng thời khơi nguồn niềm đam mê nghiên cứu, 

giúp họ tạo lập thói quen tự nghiên cứu lâu dài. 

 

NỘI DUNG BÀI HỌC 
 
 

Khác với việc học ở phổ thông, việc học ở bậc đại học với đúng nghĩa phải là quá 

trình tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi kiến thức để đáp ứng được các yêu cầu nhận thức 

bậc cao. Nếu yêu cầu nhận thức ở bậc học phổ thông chỉ cần dừng lại ở cấp độ bậc 1: 

biết và hiểu, thì ở bậc đại học không chỉ dừng lại ở đó mà còn cần phải tiến đến các 

nấc thang nhận thức cao hơn, đó là nhận thức bậc 2: phân tích, tổng hợp, lý giải; và bậc 

3: đánh giá, phê phán, liên hệ và vận dụng vào thực tiễn. 

Để đạt được các mức độ nhận thức bậc 2 và 3 đòi hỏi việc học ở đại học phải gắn 

liền với các hoạt động nghiên cứu khoa học để rèn luyện tư duy khoa học cũng như các 

kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, đó là những kỹ năng mà bất cứ sinh viên đại 
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học nào cũng cần phải có. Sẽ không có những  nhà khoa  học, cũng  như không có 

những khám phá, những phát minh khoa học trong tương lai, nếu không có sự khởi đầu 

bằng việc trang bị những kỹ năng nền tảng cũng như khơi gợi niềm say mê với công 

việc tìm tòi nghiên cứu từ lúc còn là sinh viên trên giảng đường. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học, vì vậy là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, 

được thực hiện thường xuyên, liên tục và xuyên suốt, gắn liền với nhiệm vụ học  tập 

của mỗi sinh viên trong quá trình thực hiện các môn học. Các bài tập thực hành nghiên 

cứu khoa học ở đại học thường được thực hiện dưới các dạng như: viết bài tham luận 

về một vấn đề để trình bày trong một buổi thảo luận nhóm, lớp; viết tóm tắt nội dung 

một bài báo khoa học hay một cuốn sách; viết một bài tiểu luận cho bài tập tháng. Ở 

cấp độ cao hơn, đó là việc tập làm một đề tài nghiên cứu theo nhóm, viết bài tập niên 

luận, khoá luận tốt  nghiệp... 

Tuy nhiên, phần đông sinh viên còn chưa có được những kiến thức cơ bản về 

nghiên cứu khoa học. Vì vậy nội dung chương này sẽ trang bị các kiến thức tổng quan 

về nghiên cứu khoa học cũng như qui trình và các kỹ năng  để thực  hiện một đề tài 

nghiên cứu khoa học. 

1. Tổng quan về nghiên cứu khoa học 

1.1. Khái niệm về nghiên cứu khoa  học 

1.1.1. Khái niệm khoa học 

Từ điển Tiếng Việt định nghĩa khoa học là “hệ thống tri thức tích lũy trong quá 

trình lịch sử và được thực tiễn chứng minh, phản ánh những quy luật khách quan  của 

thế giới bên ngoài cũng như của hoạt động tinh thần của con người, giúp con người có 

khả năng cải tạo thế giới hiện thực”.1 

Theo Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam, khoa học là: “hệ thống tri thức về  tự 

nhiên, xã hội và tư duy, được tích luỹ trong quá trình nhận thức trên cơ sở thực tiễn, 

được thể hiện bằng những khái niệm, phán đoán, học thuyết. Nhiệm vụ của khoa học 

là phát hiện ra bản chất, tính quy luật của các hiện tượng, sự vật, quá trình, từ đó mà 

dự báo về sự vận động, phát triển của chúng, định hướng cho hoạt 

động của con người. Khoa học giúp cho con người ngày càng có khả năng chinh 
 

 

 
 

1  Viện Ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, Nxb Đà Nẵng – Trung tâm Từ điển học, 2002. 
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phục tự nhiên và xã hội. Khoa học vừa là một hình thái ý thức xã hội vừa là một  dạng 

hoạt động, một công cụ nhận  thức”.2
 

Như vậy, trong khái niệm khoa học bao gồm hai phương diện: hoạt động khoa 

học  và tri  thức khoa  học.  Hoạt  động khoa học là  quá  trình áp  dụng các  ý tưởng, 

nguyên lý và phương pháp khoa học để nghiên cứu, tìm tòi để khám phá ra những tri 

thức mới về tự nhiên và xã hội, để mô tả, giải thích hay dự báo về các sự vật, hiện 

tượng trong thế giới khách quan. 

Sản phẩm của các hoạt động nghiên cứu khoa học là các tri thức khoa học. Tri thức 

khoa học là những hiểu biết về bản chất và qui luật của tự nhiên, xã hội mà  con người 

có được thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, được khái quát dưới dạng lý thuyết, 

đó là các khái niệm, phán đoán, học thuyết. Như vậy, trong kho tàng tri thức của nhân 

loại gồm hai hệ thống tri thức: tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học. 

 Tri thức kinh nghiệm là những hiểu biết được tích lũy bằng con đường nhận 

thức cảm tính, trực tiếp qua các hoạt động thực tiễn hàng ngày nên thường rời rạc, tản 

mạn, chỉ nhận diện đối tượng ở những biểu hiện bề ngoài, không có khả năng tiếp cận 

sâu vào bản chất, cũng như chưa khái quát được các thuộc tính, các qui luật cũng như 

các mối quan hệ bên trong của đối tượng. 

 Tri thức khoa học mặc dù có cơ sở từ các tri thức kinh nghiệm, dựa trên các kết 

quả quan sát, thu thập các thông tin từ các sự kiện, hiện tượng xảy ra ngẫu nhiên trong 

thực tế, nhưng bằng tư duy khoa học và bằng các phương pháp khoa học, các thông tin 

ấy được tổ chức thành hệ thống, được lý giải từ bản chất, được khái quát và đúc kết 

thành các qui luật dưới dạng các công thức, khái niệm, định lý, định luật, 

phạm trù, học thuyết khoa học…. từ 

nhiên và xã hội. 

1.1.2. Khái niệm tư duy khoa học 

đó hình thành nên các bộ môn  khoa  học tự 

Mọi hoạt động của con người đều được điều khiển bởi tư duy. Để đáp ứng 

những hoạt động thực tiễn với những đặc trưng khác nhau, tư duy của con người cũng 

tồn tại với 3 kiểu dạng với những đặc điểm ưu trội khác nhau: 
 

 

 
2 http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn 
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+ Tư duy hành động trực quan (còn gọi là tư duy cảm tính hay tư duy thực tiễn 

hàng ngày): là dạng thức tư duy gắn liền với các đối tượng cụ thể, trực tiếp, giúp ta 

nhận thức được từng mặt, từng khía cạnh riêng rẽ gắn liền với những hình ảnh bề ngoài 

về đối tượng mà không thấy được bản chất và các qui luật phát triển của nó. Dạng thức 

tư duy này điều khiển các hoạt động thực tiễn hàng ngày của con người. 

+ Tư duy hình tượng  cảm tính (còn  gọi  là tư duy nghệ thuật   tư duy hình 

tượng): là dạng thức tư duy trong đó sự nhận thức về đối tượng không tách rời giữa 

những  biểu  hiện cụ thể  cảm tính, ngẫu nhiên, cá biệt, của đối tượng với tính 

chỉnh thể, toàn vẹn, tính phổ biến, cái khái quát về đối tượng, trên cơ sở của sự 

thống nhất, hòa quyện giữa lý trí và tình cảm. Đây là dạng thức tư duy điều khiển lĩnh 

vực hoạt động nghệ thuật của con người. 

+ Tư duy khái niệm  lôgic (còn gọi là tư duy logic/ tư duy khoa học): là dạng thức 

tư duy có khả năng phản ánh gián tiếp thực tại khách quan trên cơ sở của sự 

trừu tượng hóa, khái quát hóa về đối tượng thông qua các khái niệm, công thức, 

phạm trù, phán đoán, suy luận, lý thuyết, giả thuyết…, nhờ đó  có thể khám phá 

được những mối liên hệ bên trong có tính bản chất cũng như những qui luật tồn tại và 

phát triển tất yếu của hiện thực khách quan. 

Ba dạng thức tư duy này đều có ở mỗi người với những mức độ biểu hiện ưu trội 

khác nhau, chúng không tồn tại biệt lập mà có mối quan hệ biện chứng, bổ sung cho 

nhau để đem lại cho con người có khả năng nhận thức, khám phá toàn diện về thực tại 

khách quan, trong đó tư duy khoa học là cơ sở để thực hiện các hoạt động nghiên cứu 

khoa học, nhằm giúp con người tiếp cận sâu vào bản chất của thế giới để khái quát các 

qui luật phổ quát và tất yếu của các đối tượng. 

1.1.3. Khái niệm nghiên cứu khoa học 

 Khái niệm nghiên cứu (research): là “xem xét, tìm hiểu kĩ lưỡng để nắm vững vấn 

đề, giải quyết vấn đề hay để rút ra những hiểu biết mới”.1
 

 Tác giả Vũ Cao Đàm trong Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

định nghĩa: “Nghiên cứu khoa học là sự phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức 

khoa học về thế giới; hoặc là sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kĩ thuật mới 

để làm biến đối sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con người” 2
 

 

1  Từ điển Tiếng Việt, sđd. 
2  Vũ cao Đàm, Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb. GD, 2009 tr. 35 
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Từ các định nghĩa trên, có thể xác định đối tượng, nội dung và mục đích của 

nghiên cứu khoa học: 

 Đối tượng của nghiên cứu khoa học là thế giới khách quan (tự nhiên và xã hội) và 

phương pháp nhận thức thế giới khách quan ấy. 

 Nội dung của nghiên cứu khoa học là hoạt động của tư duy khoa học kết hợp với 

việc vận dụng các phương pháp, phương tiện khoa học để thu thập thông tin,  xử lý 

thông tin trên cơ sở của các phán đoán, phân tích, tổng hợp, khái quát, suy luận để 

khám phá, phát hiện và chứng minh sự tồn tại của một chân lý khoa học. 

 Mục đích của nghiên cứu khoa học nhằm phát hiện ra những tri thức mới, sáng tạo 

những giá trị mới, đề xuất những giải pháp mới để vượt lên những tri thức cũ, bổ sung 

hoặc thay thế những giá trị không còn phù hợp, làm thay đổi nhận thức của 

con người theo hướng tiến bộ hơn, giúp con người ngày càng tiệm cận hơn với 

chân lý về đối tượng. Từ các kết quả nghiên cứu của khoa học để vận dụng vào  việc 

cải tạo thực tiễn,  đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao hơn của cuộc sống  con người. 

1.2. Phân loại khoa học và nghiên cứu khoa học 

1.2.1. Phân loại khoa học 

Hiện nay, có nhiều cách phân loại khoa học dựa trên những tiêu chí khác nhau, 

trong đó cách phân loại phổ biến nhất là chia các lĩnh vực khoa học thành ba nhóm  cơ 

bản như sau: 

+ Khoa học xã hội và nhân văn: nghiên cứu về bản chất, các quy luật, sự vận động 

và phát triển của xã hội và tư duy như triết học, chính trị học, kinh tế học, văn học, văn 

hóa học, mỹ học, tâm lý học, đạo đức học, luật học, giáo dục học, xã hội học, khảo cổ 

học, sử học,… 

+ Khoa học tự nhiên: nghiên cứu về bản chất, các quy luật về sự vận động và phát 

triển của thế giới tự nhiên như toán học, vật lý học, hoá học, thiên văn học,  sinh vật 

học, sinh lý học... 

+ Khoa học kĩ thuật và công nghệ: nghiên cứu để ứng dụng các thành tựu của khoa 

học tự nhiên vào trong lĩnh vực kĩ thuật  công nghệ nhằm phát minh ra các quy trình 

công nghệ mới, chế tạo ra các loại máy móc, thiết bị mới, sản xuất ra các loại sản phẩm 

vật chất… 
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Tuy nhiên, cần phải lưu ý là các cách phân loại trên chỉ có tính chất tương đối, bởi 

vì các ngành khoa học thường không tồn tại biệt lập, riêng rẽ mà luôn có mối  liên hệ 

với nhau, tiếp thu và vận dụng thành quả nghiên cứu của nhau. 

1.2.2. Phân loại nghiên cứu khoa học 

Dựa theo những tiêu chí khác nhau, người ta cũng có nhiều cách phân loại nghiên 

cứu khoa học khác nhau. Sau đây là các tiêu chí phân loại chủ yếu: 

1.2.2.1. Phân loại theo chức năng nghiên cứu 

Dựa trên tiêu chí về chức năng nghiên cứu, nghiên cứu khoa học được chia thành 4 

loại: 

 Nghiên cứu mô tả: là những nghiên cứu nhằm đưa ra một hệ thống tri thức về 

nhận dạng một sự vật, đánh giá một sự vật, hiện tượng. 

 Nghiên cứu giải thích: là những nghiên cứu nhằm giải thích nguồn gốc, cấu  trúc, 

quy luật chi phối quá trình vận động của sự vật. 

 Nghiên cứu giải pháp: là những nghiên cứu nhằm tìm kiếm, sáng tạo các giải 

pháp để khắc phục, nâng cao, phát triển sự vật, sự việc. 

 Nghiên cứu dự báo: là những nghiên cứu nhằm nhận dạng trạng thái của sự vật 

trong tương lai. 

1.2.2.2. Phân loại theo phương thức thu thập thông tin 

Theo tiêu chí này, nghiên cứu khoa học được chia thành 3 loại: 

 Nghiên cứu thư viện: là loại nghiên cứu được thực hiện từ  nguồn thông tin, tư 

liệu chủ yếu thu thập được từ các loại sách, báo trong đó công bố 

nghiên cứu, bài viết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

các  công trình 

 Nghiên cứu điền dã: là loại nghiên cứu được thực hiện chủ yếu dựa vào sự 

quan sát, thu thập thông tin qua thực tế, tại hiện trường, thông qua các phương tiện đo 

đạc, ghi âm, ghi hình, hoặc trò chuyện, phỏng vấn trực  tiếp… 

 Nghiên cứu labô (nghiên cứu thực nghiệm): là loại nghiên cứu được thực hiện chủ 

yếu trong phòng thí nghiệm với các máy móc và phương tiện thực nghiệm để mô 

phỏng các đối tượng và các quan hệ tương tác giữa chúng, từ đó rút ra các kết luận. 

1.2.2.3. Phân loại theo mục tiêu ứng dụng 

Theo tiêu chí này thì nghiên cứu khoa học được phân ra 4 loại: 
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 Nghiên cứu cơ bản: loại hình nghiên cứu này có mục tiêu là tìm tòi, sáng tạo ra 

những tri thức mới, những giá trị mới,  đi sâu khám phá bản chất và quy luật vận 

động và phát triển của thế giới nên sản phẩm của loại nghiên cứu này không có khả 

năng ứng dụng trực tiếp vào một lĩnh vực của đời sống mà có vai trò làm nền tảng tri 

thức cho các quá trình nghiên cứu và ứng dụng tiếp theo. 

  Nghiên cứu ứng dụng: loại hình nghiên cứu này dựa trên những thành tựu của 

nghiên  cứu cơ bản để vận  dụng vào  trong  các  lĩnh vực  của khoa  học nhằm phát 

hiện ra những nguyên lý, những qui luật mới, tìm ra những giải pháp hữu ích, những 

quy trình công nghệ và những sáng chế mới để thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. 

 Nghiên cứu triển khai: loại hình nghiên cứu này có mục tiêu là tìm khả năng áp 

dụng đại trà các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tế sản xuất và đời sống xã hội 

nhằm đem lại những thành quả trực tiếp làm thay đổi các hiện trạng của đời sống xã 

hội. 

 Nghiên cứu dự báo: là loại nghiên cứu mà mục đích không phải là đưa đến 

những kết quả trực tiếp, hữu dụng tại thời điểm nghiên cứu mà chỉ là dự báo xu thế phát 

triển của đối tượng trong tương lai. 

Tuy nhiên, sự phân loại theo các tiêu chí trên đây chỉ hoàn toàn là tương đối dựa 

trên tính ưu trội của mỗi tiêu chí, còn trong thực tế thường luôn có sự kết hợp, vận 

dụng các dạng thức nghiên cứu khác nhau ngay trong một công trình nghiên cứu nhằm 

đạt được những hiệu quả tối ưu. 

1.3. Yêu cầu của nghiên cứu khoa  học 

1.3.1. Yêu cầu đối với người nghiên cứu 

 Có kiến thức đối với lĩnh vực cần nghiên cứu. 

 Có tư duy khoa học, có tinh thần khách quan, khoa học khi xem xét, đánh giá đối 

tượng, tránh thiên kiến chủ quan. 

 Có tư 

chiều. 

duy  phản biện,  tức  có khả năng  xem xét  vấn đề từ  nhiều  phía, nhiều 

 Có tư duy sáng tạo: nghiên cứu khoa học nhằm mục đích để tìm ra cái mới, bởi 

vậy một trong những yêu cầu quan trọng đối với người nghiên cứu khoa học là phải có 

khả năng sáng tạo, tìm tòi, phát hiện cái mới, không chấp nhận, không bằng lòng, an 

phận với những gì đã có, đã biết. 

685



 Có niềm đam mê nghiên cứu tìm tòi, khám phá cái mới; có đức tính kiên trì, chịu 

khó, dám dấn thân, dám chấp nhận rủi ro, bởi nghiên cứu khoa học là công việc đầy 

cam go, thử thách chứ không phải là con đường “rải thảm đỏ”. 

 Có bản lĩnh khoa học và chính kiến cá nhân để bảo vệ quan điểm và lập trường 

khoa học của mình một khi đã có những cơ sở khách quan và niềm tin vào các cơ sở 

ấy. 

 Có đạo đức khoa học, đó là phẩm chất trung thực và lòng tự trọng để không  đạo 

văn, không lợi dụng thành quả lao động của người khác. 

1.3.2. Yêu cầu đối với sản phẩm khoa  học 

Một sản phẩm nghiên cứu khoa học chỉ có giá trị khi nó đáp ứng được các yêu cầu 

cơ bản sau đây: 

 Tính sáng tạo: giá trị của một sản phẩm nghiên cứu khoa học được đánh giá trước 

hết phục thuộc vào những tri thức mới, những sáng tạo, phát minh mới mà nó đem lại. 

Mục đích của nghiên cứu khoa học là khám phá, phát hiện bản chất, quy 

luật  của thế giới tự nhiên và xã hội mà trước đó con người chưa biết hoặc biết 

chưa toàn diện và thấu đáo, là sự bổ sung thêm những tri thức mới để làm giàu có thêm 

kho tàng tri thức của nhân loại, cho nên, ở những mức độ khác nhau, dù ít dù 

nhiều,  một  công  trình nghiên  cứu  khoa học chỉ có  giá trị thực sự khi  nó  đem lại 

những thông tin mới, góp phần thúc đẩy nhận thức của con người tiến thêm một bước, 

làm thay đổi nhận thức và hành động của con người. 

 Tính khách quan, chính xác: thông tin trong khoa học phải có tính khách quan, 

tính chính xác, tức là phải phản ánh đúng bản chất và qui luật khách quan của đối 

tượng thì mới có giá trị và độ tin cậy. Tiêu chí để đánh giá, kiểm chứng tính chính xác 

và độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu tùy thuộc vào tính chất đặc thù của   mỗi 

ngành khoa học cũng như mỗi đối tượng nghiên cứu cụ thể (khoa học xã hội, khoa học 

tự nhiên, khoa học công nghệ là không giống nhau), tuy nhiên nó đều được phản ánh 

trước hết thông qua việc vận dụng các phương pháp, qui trình, thao tác nghiên cứu đảm 

bảo tính khách quan và phù hợp. Vì vậy, để chứng minh tính khách quan, khoa học và 

chính xác của kết quả nghiên cứu, khi báo cáo, công bố kết quả nghiên cứu đòi hỏi 

người nghiên cứu cũng phải trình bày cả quá trình tiến hành công việc của mình 

(phương pháp, qui trình, thao tác nghiên cứu) để đưa đến kết quả  ấy, 
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bởi nếu những yếu tố này không đảm bảo tính khách quan, khoa học thì kết quả nghiên 

cứu sẽ không có độ tin cậy. 

 Tính lý luận và thực tiễn: sản phẩm nghiên cứu khoa học phải có ý nghĩa lý  luận 

và thực tiễn (hoặc chí ít cũng là một trong hai phương diện ấy). Điều này có nghĩa là, 

một sản phẩm của nghiên cứu khoa học phải đem lại, hoặc là những nhận thức mới về 

mặt lý luận để thúc đẩy các nhận thức lý luận tiến thêm một bước, hoặc là phải giải 

quyết được một (hay một số) vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt  ra, hoặc là cả hai 

phương diện lý luận và thực tiễn để làm thay đổi nhận thức và hành động của xã hội 

theo hướng tích cực hơn. 

2. Các bước thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa  học 

Do mỗi ngành khoa học có đối tượng nghiên cứu khác nhau, và do đó các phương 

pháp nghiên cứu cũng như các bước tiến hành cụ thể cũng không giống nhau. Trong 

phạm vi nội dung chương trình môn học này chỉ hướng đến mục tiêu cụ thể là cung cấp 

các kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học cho đối tượng là sinh viên ngành Luật 

nên chúng tôi chỉ giới hạn trình bày qui trình cũng như các thao tác cụ thể cho việc 

thực hiện một đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. 

2.1. Cách tìm kiếm, lựa chọn đề tài và đặt tên đề tài nghiên cứu 

2.1.1. Khái niệm đề tài khoa học và cách tìm kiếm, lựa chọn đề tài 

 Đề  tài khoa học là một vấn đề có ý nghĩa khoa học mà cho đến thời điểm được 

lựa  chọn để nghiên cứu thì đó vẫn là một câu hỏi đang bỏ ngỏ chưa  được giải 

quyết,  tức  chưa  có công  trình nào  làm sáng  tỏ. Đó  là  vấn  đề khoa học mà người 

nghiên cứu quan tâm và tìm cách giải đáp trong phạm vi công trình nghiên cứu của 

mình, và khi giải đáp được vấn đề đó thì khoa học sẽ tiến thêm một bước. 

+ Cách tìm đề tài nghiên cứu: 

 Đối với các nhà khoa học: một đề tài nghiên cứu chỉ có thể nảy sinh trong quá 

trình tiếp cận nhiều tài liệu khoa học liên quan, là kết  quả của sự tìm  tòi, suy 

ngẫm, phân tích, liên hệ, khái quát, … thì mới tìm đến được cái điểm mà khoa học còn 

dừng lại; đề tài cũng có thể nảy sinh từ các cuộc hội thảo khoa học, khi phát 

hiện được  những  vấn đề có ý nghĩa quan trọng còn bỏ ngỏ,  những  vấn đề chưa 

được giải quyết thấu đáo, những tranh luận chưa đi đến thống nhất; với kinh nghiệm và 

sự nhạy cảm khoa học, các nhà khoa học cũng có thể tìm thấy những  gợi 
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ý cho một đề tài nghiên cứu từ một tình huống có vấn đề trong hoạt động thực tiễn, khi 

gặp những vướng mắc chưa được tháo gỡ, hay từ việc phát hiện những bất ổn trong các 

quan niệm và cách giải quyết đã có v.v… 

 Trong trường đại học, việc làm các bài tập dưới dạng tiểu luận, đề tài nghiên cứu 

khoa học sinh viên, khóa luận hay luận văn cao học chỉ là công việc tập nghiên 

cứu  khoa học dưới sự hướng  dẫn  của giảng  viên,  cho  nên  việc tìm  kiếm đề tài 

thuận lợi hơn nhiều. Đó thường là các đề tài gắn với nội dung kiến thức của các môn 

học  qua sự gợi ý, định hướng của giảng viên. 

Tóm lại, tìm đề tài nghiên cứu tức là tìm ra cái điểm nằm trên ranh giới giữa cái đã 

biết và cái chưa biết của khoa học. 

+ Cách lựa chọn đề tài nghiên cứu: việc lựa chọn được một đề tài nghiên cứu phù 

hợp là yếu tố có ý nghĩa tiên quyết đối với sự thành công của một công trình 

nghiên cứu. Bởi vậy, việc lựa chọn đề tài nghiên cứu có ý nghĩa rất quan trọng, 

trong đó có rất nhiều tiêu chí cần phải đáp ứng đó là: 

 Tính mới và tính kế thừa: khái niệm về tính mới của đề tài cần được hiểu rằng, 

đó không nhất thiết phải là một vấn đề hoàn toàn mới mẻ, một lĩnh vực chưa ai 

từng khai phá, mà ngay ở những vấn đề đã được nhiều người “cày xới” vẫn có thể còn 

những phương diện có ý nghĩa nhưng lại chưa được quan tâm hoặc chưa được giải 

quyết một cách rốt ráo. Thông thường, các đề tài nghiên cứu hay được lựa chọn là 

những vấn đề nằm ở ranh giới giữa cái đã biết (đã được giải quyết) và cái chưa biết 

(chưa được giải quyết); nghĩa là, một mặt nó phải vừa không trùng lặp hoàn toàn với 

các công trình nghiên cứu  trước  đó, nhưng  đồng thời lại cũng không  phải 

bắt đầu từ mảnh đất trống, từ con số không, mà trên cơ sở kế thừa những thành 

quả của người đi trước, nó phải tiếp cận vấn đề từ một phương diện mới để từ đó thể 

hiện rằng công trình của mình là một bước tiến mới so với các công trình trước đó. Đó 

cũng là giá trị khoa học của đề tài. 

Trong trường hợp đối với đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở dạng tiểu 

luận, khóa luận thì việc đòi hỏi cái mới chỉ rất khiêm tốn, chủ yếu chỉ ở các mức   độ: 

mô tả, nhận diện, hệ thống hóa, tổng hợp, sắp xếp, phân tích các kết quả đã có, đề xuất 

kiến nghị, giải pháp… 

Ví dụ: 
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 Mô tả, nhận diện đặc điểm, thực  trạng: 

* Quyền được chết – Lý luận và thực tiễn 

* Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp 

* Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã 

(qua thực tiễn ở một địa phương ) 

* Pháp luật lao động Việt Nam về lao động nữ  Thực trạng áp dụng tại các 

doanh nghiệp 

 Hệ thống hóa, tổng hợp, sắp xếp lại, phân tích những kết quả nghiên cứu đã có 

trước đó về cùng một vấn đề, trên cơ sở đó để khẳng định lại một cách có hệ thống các 

kết quả nghiên cứu đã có: 

* Hình thức Nhà nước ở các quốc gia phương Đông cổ đại 

* Hình thức pháp luật phong kiến Việt Nam 

 Đề xuất kiến nghị, giải pháp: 

* Ngôn ngữ pháp lý trong văn bản Nhà nước – thực trạng và kiến nghị 

* Chế độ pháp lý về cho thuê hàng hoá thương mại – thực trạng và hướng hoàn 

thiện 

* Những biện pháp chống phá giá hàng nhập khẩu vào Việt Nam – thực trạng và 

kiến nghị 

* Quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam – thực trạng và hướng hoàn thiện 

* “Quy hoạch treo” – thực trạng và hướng giải quyết 1
 

Bởi mục đích quan trọng nhất đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

chưa phải là khám phá ra cái mới, mà chỉ là tập dượt các thao tác tư duy khoa học, nắm 

được các bước thực hiện một công trình khoa học  cũng như qui củ của một luận văn 

khoa học. 

 Tính thời sự và tính thực tiễn: một đề tài nghiên cứu thực sự có ý nghĩa (tính cấp 

thiết) phải là một vấn đề mà hiện thời xã hội đang quan tâm, có ý nghĩa thiết thực đối 

với việc giải quyết một vấn đề để đáp ứng được một nhu cầu, đòi hỏi của xã hội (ở 

phạm vi một địa phương, ở tầm quốc gia hoặc thậm chí có thể là một vấn đề có tính 

quốc tế). 
 

1 
Các đề tài có đánh dấu * được lấy từ danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của các khoa tại trường Đại  học 

Luật TP. HCM. 
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 Tính phù hợp và tính khả thi: để một đề tài có tính khả thi thì việc lựa chọn đề 

tài nghiên cứu phải phù hợp với điều kiện tư liệu hiện có, phù hợp với số trang 

được hạn định, với thời gian thực hiện, điều kiện tài chính, phương  tiện nghiên  cứu, 

địa bàn khảo sát, phương thức và đối tượng điều tra, phỏng vấn, phù hợp với 

mục đích nghiên cứu (luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp đại 

học; đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ hay cấp cơ sở; bài đăng báo, tạp chí hay tham  luận 

hội thảo v.v...), và đặc biệt là phải phù hợp, vừa sức với năng lực và trình độ của người 

thực hiện đề tài. 

Ví dụ: Đây là một đề tài nghiên cứu mà phạm vi bao quát quá rộng, không phù hợp 

với năng lực và điều kiện nghiên cứu của sinh viên: 

* Kinh tế Việt Nam và kinh tế Trung Quốc: những điểm tương đồng và khác  biệt 

* Xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia cho Việt Nam và kế hoạch truyền 

thông cho thương hiệu quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 

 Tính hấp dẫn và hữu ích đối với bản thân: việc lựa chọn đề tài còn phụ thuộc vào 

sở thích và sở trường cũng như cần liên quan đến phạm vi công việc mà người nghiên 

cứu đang thực hiện. Đối với sinh viên, nên chọn các đề tài liên quan đến nội dung các 

môn học để có thể vận dụng các kiến thức đã học cũng như để mở rộng  và đào sâu 

thêm kiến thức đã học. 

Tóm lại, việc tìm kiếm và lựa chọn đề tài nghiên cứu là việc phát hiện ra một  vấn 

đề có ý nghĩa mà khoa học chưa giải quyết nhưng mình thấy có thể (có điều kiện và 

khả năng) giải quyết được. Trong thực tế, có không ít trường hợp, trong quá 

trình triển khai  nghiên cứu,  đề tài phải điều chỉnh lại vì vượt quá khả năng của 

người nghiên cứu. Thậm chí, có công trình khoa học chỉ có thể tìm cho nó một cái  

tên chính xác khi công trình đã hoàn thành. 

2.1.2. Cách đặt tên đề tài nghiên cứu 

 Việc đặt tên đề tài một cách chuẩn xác là rất quan trọng, vì ngay ở tên đề tài đã 

cần phải chỉ rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu trả lời cho 

câu hỏi nghiên cứu cái gì, còn phạm vi nghiên cứu chỉ 

gian, thời gian và quy mô của vấn đề nghiên cứu. 

Ví dụ: 

rõ  giới  hạn về mặt không 

+ Đề tài xác định rõ thời gian, không gian, phạm vi vấn đề nghiên cứu: 
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* So sánh luật Hồng Đức thời Lê thế kỷ 

Quốc thời Minh 

XV với pháp Luật phong kiến Trung 

* Pháp luật nhà Lê thế kỷ XV trong việc phát triển kinh tế  nông nghiệp 

* Văn hóa pháp luật Việt Nam hiện nay nhìn từ mối quan hệ với văn hóa truyền 

thống 

* Pháp luật thời Lê Sơ (thế kỷ XV) với việc bảo vệ quyền của người phụ nữ  

Những điểm tiến bộ cần kế thừa 

+ Đề tài xác định rõ không gian, phạm vi vấn đề nghiên cứu mà không xác định 

thời gian: 

* Quyền tự do tôn giáo ở Mỹ và một số giá trị tham khảo  đối với Việt Nam 

* Quyền con người và quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam 

* Các vấn đề pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử của Tòa 

án và Trọng tài thương mại tại Việt Nam 

+ Đề tài chỉ xác định phạm vi vấn  đề nghiên cứu  mà không xác  định giới hạn 

thời gian, không gian: 

* Đại lý thương mại – lý luận và thực tiễn 

* Môi giới thương mại – lý luận và thực tiễn 

 Tên đề tài phải ngắn gọn, súc tích, ít chữ nhất nhưng chứa đựng nhiều thông tin 

nhất.  Ngôn ngữ dùng  trong  tên đề tài  phải  rõ  ràng, chuẩn  xác để chỉ có thể được 

hiểu theo một nghĩa duy nhất, tuyệt đối không được tạo khả năng để có thể hiểu thành 

nhiều nghĩa. 

Ví dụ: 

* Thủ tục hành chính và vấn đề bảo đảm quyền công dân 

* Văn hóa pháp Luật Việt Nam hiện nay nhìn từ mối quan hệ với văn hóa truyền 

thống 

* Pháp luật về thị trường quyền sử  dụng đất – thực trạng và hướng hoàn thiện. 

 Không nên đặt tên các đề tài dài dòng quá: 

Ví dụ: 

* Những giá trị pháp lý truyền thống cần kế thừa phát triển, những hạn chế cần 

nhận diện, phê phán, loại bỏ 

Việt Nam 

về tổ chức chính quyền của Nhà nước phong kiến 

691



* Phân tích và đề nghị các chiến lược để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển 

được trong  bối cảnh khủng hoảng kinh tế 

* Phân tích vai trò của kế toán quản trị trong việc giúp các doanh nghiệp thực hiện 

tốt các thay đổi mang tính chiến lược 

 Không nên đặt tên đề tài nghiên cứu bằng những cụm từ có tính xác định không 

cao về thông tin, như: Vài suy nghĩ về …; Thử bàn về …; Về vấn đề …; Góp phần vào 

v.v… 

Cách đặt tên đề tài với tính mục đích không thật xác định như trên đây chỉ thích hợp 

cho một bài báo chứ không thích hợp cho một công trình khoa học đòi hỏi sự nghiên 

cứu thật sự nghiêm túc và công phu như luận văn, luận án cũng như các công trình 

khoa học khác 1. 

2.2. Thu thập và xử lý tài liệu 

2.2.1. Thu thập tài liệu nghiên cứu 

2.2.1.1. Mục đích thu thập tài liệu 

Thu thập và nghiên cứu, xử lý tài liệu là một công việc quan trọng và cần thiết 

cho bất kỳ hoạt động nghiên cứu khoa học nào. Mục đích của việc thu thập và 

nghiên cứu tài liệu nhằm: 

 Có được các luận cứ lý thuyết và thực tiễn để chứng minh cho tính đúng đắn của 

các luận điểm khoa học mà đề tài cần khẳng định. 

 Trang bị  nền tảng kiến thức rộng, sâu về lĩnh vực đang nghiên cứu, giúp người 

nghiên cứu có một cái nhìn bao quát, toàn diện về vấn đề nghiên cứu  với những 
 

 

1 
GS. Nguyễn Văn Tuấn (nghiên cứu viên cao cấp Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan – Úc), đưa ra một số nguyên tắc  khi 

đặt tựa đề cho bài báo khoa học như sau: 

1) Nên cố gắng đặt tựa đề với một thông điệp mới. Làm được như thế rất dễ gây sự chú ý của người đọc. Ví dụ: “A novel 

relationship between osteocalcin and diabetes mellitus”, ở đây chữ novel có tác dụng gợi ra một cái mới và làm cho người 

đọc thấy thích thú. 

2) Không nên viết tựa đề theo kiểu phát biểu (statement). Khoa học không có gì là bất biến và “sự thật” hôm nay có  thể 

sai trong tương lai. Do đó những tựa đề như “Smoking causes cancer” nó chẳng những cho thấy sự ấu trĩ hay ngây thơ 

trong khoa học của tác giả mà còn làm cho người đọc cảm thấy rất khó chịu. 

3) Không bao giờ sử dụng viết tắt trong tựa đề bài báo. Mỗi công trình nghiên cứu thường tập trung vào một vấn đề 

chuyên sâu nào đó, và nếu chúng ta sử dụng viết tắt thì chỉ những người trong ngành mới hiểu, còn người ngoài ngành 

không hiểu và đó là một thiệt thòi cho nghiên cứu của mình. 

4) Không nên viết tựa đề theo kiểu nghịch lí. Những tựa đề nghịch lí là “Yếu A ảnh hưởng xấu đến X, nhưng tác  động tốt 

đến Y”. Những tựa đề kiểu này có thể làm cho người đọc khó chịu, và có khi làm lẫn lộn vấn đề của nghiên cứu. 

5) Tựa đề không nên quá dài hay nhiều chữ. Tựa đề có nhiều chữ làm khó đọc và làm cho người đọc… dễ quên. Thông 

thường, tác giả nên cố gắng đặt tựa đề dưới 20 chữ. Có nhiều bài báo mà tựa đề có khi chỉ một chữ! (Nguyễn Văn Tuấn, 

Kỹ năng mềm cho nhà khoa học, Bản tin ĐHQG Hà Nội, số 216,  2009. 
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thành tựu và hạn chế để xác định rõ hơn mục đích và nhiệm vụ nghiên  cứu của 

mình, tránh sự trùng lặp với các công trình đã có. 

 Giúp người nghiên cứu nắm được phương pháp tiếp cận mà các công trình nghiên 

cứu trước đó đã thực hiện để tiếp thu và rút kinh nghiệm. 

 Tiếp thu các kết quả nghiên cứu  của người  đi trước  làm tiền đề giúp người 

nghiên cứu xây dựng các luận cứ để chứng minh các luận điểm khoa học. 

Có thể nói, tư liệu đối với người nghiên cứu có thể ví như nước  đối với cá. 

Không có tư liệu thì người nghiên cứu dù tài giỏi đến mấy cũng đành bó tay. Bởi vậy, 

ngay ở khâu thu thập tài liệu, nếu người nghiên cứu xét thấy không có điều kiện sưu 

tầm đầy đủ các tài liệu hay không có điều kiện thực hiện các hoạt động điều tra, khảo 

sát thực tế để phục vụ cho đề tài thì cần phải cân nhắc lại việc có   nên tiếp tục đề tài 

nghiên cứu hay không. 

2.2.1.2. Nguồn thu thập tài liệu 

Trong bối cảnh của sự bùng nổ thông tin hiện nay, có rất nhiều kênh để người 

nghiên cứu có thể thu thập tài liệu cũng như nhiều phương tiện kỹ thuật hỗ trợ như 

máy ghi âm, ghi hình, photocopy, bởi vậy việc thu thập thông tin có nhiều thuận lợi. 

Thông thường, có thể thu thập tài liệu nghiên cứu từ các nguồn sau: 

 Các tài liệu khoa học chuyên ngành: sách kinh điển, sách giáo khoa, giáo trình, 

sách chuyên khảo, tạp chí khoa học chuyên ngành, tập san, luận văn, luận án, các công 

trình khoa học, báo cáo chuyên đề khoa học, kỷ yếu hội thảo trong nước và nước 

ngoài… 

 Các số liệu, thông tin thống kê được thu thập từ các Niên giám thống kê, Chi cục 

thống kê… 

 Các tài liệu lưu trữ, văn kiện, hồ sơ, văn bản luật pháp,… thu thập từ các cơ quan 

quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị  xã hội,… 

 Các thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng như: 

truyền hình, truyền thanh, báo chí, Internet,… 

 Đối với các đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn cao thường không thể thiếu 

các  luận cứ thực tế, vì vậy cần phải khảo sát thực tế các đối tượng nghiên  cứu 

bằng cách khảo sát đối tượng ngay tại nơi diễn ra những sự việc; thực hiện các trắc 

nghiệm trên đối tượng khảo sát để thu thập thông tin phản hồi; phỏng vấn người 
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am hiểu hoặc liên quan đến đề tài; phát phiếu điều tra để thu thập thông tin; tổ chức hội 

thảo khoa học để  tham khảo ý kiến các nhà khoa học và chuyên môn… 

Để tránh việc thu thập tài liệu bị phân tán, tản mạn thì người nghiên cứu cần có 

định hướng cho việc tìm kiếm tài liệu theo nguyên tắc ưu tiên từ hẹp đến rộng, từ các 

tài liệu liên quan trực tiếp  đến gián tiếp, từ các nguồn thông tin có độ tin cậy  cao hơn 

đến thấp hơn… Cụ thể là, hãy bắt đầu từ việc thu thập các thông tin được 

công bố trong các loại sách như: giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí, tập san 

chuyên ngành trong và ngoài nước, các báo cáo khoa học, luận văn, luận án và các loại 

sách tham khảo khác, rồi sau đó mới đến các nguồn thông tin, tư liệu thu thập  từ báo 

chí, internet, các băng đĩa ghi âm ghi hình, bản thảo viết tay,… 

2.2.2. Phân loại và xử lý tài liệu 

2.2.2.1. Phân loại tài liệu 

Mối đề tài nghiên cứu đòi hỏi các nguồn tư liệu khác nhau, nhiều loại tư liệu khác 

nhau. Sau khi thu thập đủ tài liệu nghiên cứu thì phải phân loại tài liệu để giúp cho 

người nghiên cứu chọn lọc, đánh giá, xử lý và sử dụng tài liệu cho phù hợp với các yêu 

cầu nghiên cứu. Có thể phân ra 2 dạng tài liệu: tài liệu sơ cấp và tài liệu thứ cấp. 

+ Tài liệu sơ cấp: là loại tài liệu “thô” được người nghiên cứu tự thu thập qua điều 

tra, phỏng vấn, ghi chép trực tiếp mà chưa qua xử lý, chưa được phân tích chú giải, 

khái quát. 

+ Tài liệu thứ cấp: là các thông tin, tri thức đã được phân tích, giải thích, bình 

luận, diễn giải qua những nghiên cứu của người khác, đó là các thông tin trong các 

sách chuyên khảo, báo chí, bài viết trên các tập san chuyên  đề, tạp chí khoa học,  biên 

bản hội nghị, báo cáo khoa học, internet, sách tham khảo, luận văn, luận án, thông tin 

thống kê, hình ảnh, băng đĩa ghi âm ghi hình, các tài liệu  văn thư, bản   thảo viết 

tay,… 

 Để việc tìm kiếm, thu thập tý liệu thực hiện nhanh, ngýời nghiên cứu cần lập 

thý mục sõ bộ 

kiếm. 

liệt kê các loại sách, báo, tý liệu cần thiết rồi mới tiến hành tìm 

 Đặc thù của việc nghiên cứu trong khoa học pháp lý thường thiên về định tính, 

thêm nữa, các số liệu, các thông tin trong thực tiễn đời sống pháp luật thường gắn 
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với những tình huống cụ thể, đa dạng, thậm chí là cá biệt, vì vậy, việc thu thập 

thông tin cũng như việc thống kê, phân loại và xử lý thông tin đòi hỏi sự công phu và tỉ 

mỉ hơn nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác. 

2.2.2.2. Xử lý tài liệu nghiên cứu 

 Sau khi đã phân loại các nguồn tài liệu đã thu thập được, người nghiên cứu  phải 

tiến hành đọc, phân tích, tổng hợp thông tin, hệ thống hóa và sắp xếp chúng 

theo từng vấn đề  hoặc nhóm vấn đề, ghi chép cẩn thận vào sổ tay (hoặc lưu trong 

các tệp tin trong máy tính) gọi là phiếu dữ liệu để làm luận cứ chứng minh cho các luận 

điểm khoa học. 

 Nội dung phiếu dữ liệu bao gồm việc tóm tắt các luận điểm trong tài liệu đã  đọc 

kèm theo việc trích dẫn nguyên văn những ý kiến tiêu biểu, xác đáng và những nhận 

xét, đánh giá của mình về luận điểm  đó. 

 Các thông tin trong phiếu dữ liệu phải được ghi rõ nguồn gốc dữ liệu bao gồm: tên 

tác giả, dịch giả, tên sách hoặc bài báo, tên báo, tạp chí đã đăng, số báo, ngày tháng 

xuất bản, nơi xuất bản, số trang để sau này đưa vào chú thích cũng như lập danh mục 

tài liệu tham khảo được dễ dàng …; với các số liệu điều tra, phỏng vần  từ thực tế cũng 

cần phải ghi nguồn cụ thể (đối tượng khảo sát, địa điểm, thời gian điều tra, khảo 

sát…). 

+ Một số điểm hạn chế  của sinh viên trong việc thu thập và xử lý thông tin: 

 Do chưa có kinh nghiệm nghiên cứu nên nếu không có sự định hướng, chỉ 

đường của giáo viên hướng dẫn thì sinh viên thường bị “ngộp” giữa một “rừng” tài 

liệu, bị mất phương hướng giữa các “mê lộ” thông tin mà không biết cách chọn lọc, thu 

thập những gì cần thiết cho mình. 

 Với đại đa số sinh viên, các kỹ năng xử lý, phân loại, hệ thống hóa cũng như các 

kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá tài liệu và còn nhiều hạn chế. Bởi vậy, thường 

gặp trong các công trình nghiên cứu của sinh viên là sự liệt kê các  tư liệu còn ở dạng 

“thô” mà chưa có sự phân tích, đánh giá, luận giải thấu đáo bằng quan điểm riêng của 

mình. 

2.3. Xây dựng đề cương nghiên cứu 

Việc lập đề cương cho một công trình nghiên cứu là một công việc vô cùng quan 

trọng, phải gồm hai giai đoạn: đề cương sơ lược và đề cương chi tiết. 
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2.3.1. Đề cương sơ lược 

Đề cương sơ lược là bộ khung, là bản thiết kế sơ lược, dựa trên trực giác khoa học 

và kinh nghiệm để phác thảo ra các chương với các luận điểm được dự kiến. Đây chỉ là 

đề cương có tính chất định hướng cho kế hoạch nghiên cứu cũng như làm cơ sở để thu 

thập các nguồn tư liệu, vì vậy đề cương dự kiến này có thể bị thay  đổi, điều chỉnh sau 

khi công việc thu thập và xử lý tư liệu đã cơ bản hoàn thành.   Tuy nhiên, với các nhà 

khoa học tài năng và giàu kinh nghiệm thì đề cương dự kiến này thường là gần đúng 

với đề cương chính thức. 

2.3.2. Đề cương chi tiết 

 Đề cương chi tiết là đề cương chính thức, được lập sau khi công việc thu thập và 

xử lý thông tin đã cơ bản hoàn thành, còn gọi là đề cương để chứng minh. Đề 

cương  này  đã thể hiện  đầy đủ nội  dung của  công trình nghiên  cứu  với  các luận 

điểm lớn, nhỏ, được sắp xếp theo một hệ thống logic chặt chẽ, có lớp lang, tầng bậc, 

bao gồm các luận điểm bậc 1, bậc 2, bậc 3… cùng với các luận cứ đi kèm. 

 Từ đề cương phác thảo dự kiến đến đề cương chính thức, người nghiên cứu phải 

trải qua quá trình lao động khoa học thật sự công phu và nghiêm túc với sự thay đổi, 

điều chỉnh, bổ sung nhiều lần trên cơ sở của việc nghiên cứu, xử lý tài liệu,   với các 

thao tác phân tích, tổng hợp hệ thống hóa thì mới hoàn thiện được. Bởi vậy, đề cương 

chi tiết phản ánh độ rộng, độ sâu của kiến thức cũng như năng lực tư duy khoa học của 

người nghiên cứu. 

 Một đề cương chi tiết được xây dựng một cách khoa học, hợp lý sẽ quyết định về 

cơ bản sự thành công của công trình nghiên cứu. Vì vậy, có người cho rằng khi 

đã hoàn thiện đề 

được về căn bản. 

cương chi tiết thì xem như công trình nghiên cứu  đã hoàn  thành 

 Thông thường, đề cương của một công trình nghiên cứu (khóa luận tốt nghiệp, 

luận văn, luận án) có cấu trúc phổ biến gồm 3 chương (cũng có khi là 2 hoặc 4, 5 

chương), trong đó thường được kết cấu theo hai kiểu: 

a. Kiểu kết cấu theo chiều ngang: 

 Chương 1: Các vấn đề lý luận chung có tính chất nền tảng, làm cơ sở lý luận 

cho các vấn đề nghiên cứu 

của vấn đề nghiên cứu… 

như: khái niệm, vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng 
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 Chương 2: Phân tích tình hình, nhận diện 

cứu… 

thực  trạng của đối tượng nghiên 

 Chương 3: Lý giải nguyên nhân, đề xuất các kiến nghị, giải pháp để giải quyết vấn 

đề, chỉ ra phương hướng, mục tiêu hay dự báo tình hình phát triển của vấn đề trong 

tương lai. 

Đây là kiểu kết cấu truyền thống rất quen thuộc đối với các công trình nghiên  cứu. 

Tuy không mới mẻ, độc đáo nhưng đây là kiểu kết cấu dễ trình bày, đồng thời dễ tạo 

nên sự kết nối chặt chẽ và logic giữa các chương. 

b. Kiểu kết cấu bổ dọc: 

 Là kiểu kết cấu trong đó mỗi chương giải quyết một vấn đề tương đối trọn vẹn, 

với sự sắp xếp các luận điểm theo trình tự logic: 1) Cơ sở lý luận; 2) Thực trạng; 3) 

Nguyên nhân và giải pháp. 

 So với kiểu kết cấu theo chiều ngang thì phương thức kết cấu bổ dọc có ưu điểm 

là mỗi vấn đề được giải quyết gọn ghẽ, dứt điểm trong một chương, nhưng nếu người 

viết “non tay” thì sẽ khó tạo sự liên kết logic giữa các chương. Vì vậy, lựa chọn kiểu 

kết cấu này đòi hỏi người nghiên cứu phải có bề dày kinh nghiệm cùng với việc nắm 

vững và vận dụng kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt mối quan    hệ giữa lý luận với thực 

tiễn trong từng vấn đề. 

 Dù là kiểu kết cấu nào thì trong đề cương  chi tiết, ở mỗi  chương  đều phải 

phản  ánh sự tổ  chức hệ thống luận  điểm theo trình  tự quan hệ logic với các  lớp 

lang, tầng bậc từ luận điểm bậc 1 đến luận điểm bậc 2, bậc 3 để sao cho chúng không 

bị trùng lặp, chồng chéo, dẫm đạp lên nhau. 

2.4. Viết thành văn bản 

Trên cơ sở đề cương chi tiết đã hoàn thiện, tư liệu chuẩn bị đã  đầy  đủ, công 

việc tiếp theo là viết thành văn bản, tức là “bồi da đắp thịt” cho đề cương để nó 

thành một “cơ thể” hoàn chỉnh, sống động. Đây là phần thể hiện các kỹ năng ngôn ngữ 

và tư duy của người viết, đó là các kỹ năng diễn đạt và lập luận logic, như: kỹ năng 

dùng từ, viết câu, liên kết luận điểm, chuyển ý, chuyển đoạn… để văn bản thành một 

chỉnh thể thống nhất, logic và mạch  lạc. 

2.5. Lập danh mục tài liệu tham khảo 
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 Danh mục tài liệu tham khảo là một phần không thể thiếu được của một công trình 

nghiên cứu khoa học, dù ở qui mô lớn hay nhỏ. Đó là một danh sách tập hợp, liệt kê tất 

cả các tài liệu có liên quan đến đề tài mà người nghiên cứu đã đọc tham khảo phục vụ 

cho việc nghiên cứu, bao gồm cả nguồn tài liệu trong nước và nước ngoài (nếu có). 

Nhìn vào danh mục tài liệu tham khảo có đầy đủ, phong phú, có xác đáng hay không 

người ta có thể đánh giá được tính khoa học cũng như sự công phu, nghiêm túc của 

người thực hiện đề tài. 

 Danh mục tài liệu tham khảo phải được lập ngay từ khi bắt đầu thu thập tư 

liệu nghiên cứu  và được  bổ sung trong suốt quá trình nghiên cứu. Vì vậy, chỉ khi 

công trình nghiên cứu đã viết xong thì mới nên hoàn thiện danh mục tài liệu tham khảo 

với việc sắp xếp và đánh số thứ tự cố định để hoàn thiện phần chú thích cho các trích 

dẫn trong luận văn. 

2.6. Sửa chữa, hoàn thiện 

 Thông thường, trong quá trình viết, khi xong mỗi đoạn, mỗi phần, người viết 

bao giờ cũng phải đọc đi đọc lại  để phát hiện và sửa chữa các sai sót cả về nội 

dung và hình thức. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất công trình nghiên cứu, việc rà soát lại 

lần cuối để sửa chữa các sai sót là một khâu tất yếu không thể thiếu, bởi khoa học đòi 

hỏi tính chính xác và sự chuẩn mực cao. 

3. Cách trình bày nội dung một luận văn khoa  học 

3.1. Phần mở đầu 

3.1.1. Lý do chọn đề tài 

Lý do chọn đề tài hay còn gọi là ý nghĩa của đề tài, hoặc  tính cấp thiết  của đề  tài. 

Một đề tài nghiên cứu phải có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, vì vậy trong phần   mở đầu 

của công trình nghiên cứu, người nghiên cứu phải thuyết minh được ý nghĩa quan trọng 

(ít hoặc nhiều) của vấn đề mà mình lựa chọn nghiên  cứu. 

 Ý nghĩa lý luận (ý nghĩa khoa học) của vấn đề nghiên cứu: đề tài góp phần soi 

sáng hay lý giải một vấn đề có tính lý luận nào? 

 Ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu: đề tài nhằm giải quyết vấn đề nào của 

thực tiễn đời sống? Có đóng góp gì cho thực tiễn đời sống? 

Trình bày lý do chọn đề tài chính là việc người nghiên cứu phải trả lời câu hỏi: 

Vì sao tôi chọn đề tài này? 
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3.1.2. Lịch sử vấn đề 

 Ngay khi quyết định có lựa chọn một đề 
 
tài nào đó hay không, người nghiên 

cứu đã phải thu thập các thông tin về các  công trình khoa học  đã công  bố có liên 

quan đến vấn đề nghiên cứu mà mình định lựa chọn. Nếu đã có công trình nào đó giải 

quyết được vấn đề ấy rồi mà mình cũng không có quan điểm nào khác hơn thì phải từ 

bỏ đề tài ấy (vì vấn đề đã được giải quyết). 

 Để thuyết minh rằng, đề tài này là một vấn đề chưa được khoa học giải quyết, luận 

văn phải trình bày lịch sử vấn đề nghiên cứu để trả lời các câu hỏi: Những ai  đã 

nghiên cứu vấn đề này? Nghiên cứu đến đâu? Còn vấn đề nào cần nghiên cứu tiếp? 

Để trả lời các câu hỏi trên, người nghiên cứu cần: 

 Duyệt  lại  một  cách  có hệ thống  tất cả những công trình khoa học lớn, nhỏ 

trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài. 

 Đánh giá thành tựu và hạn chế của các công trình nghiên cứu có liên quan trên  cơ 

sở của sự phân tích, phê phán, đánh giá chứ không đơn thuần chỉ là liệt kê ra tên của 

các tài liệu đó (đây là lỗi mà các công trình nghiên cứu  của sinh  viên rất hay  mắc 

phải). 

 Xác định vấn đề mà những người đi trước còn dừng lại, và đó cũng là chỗ mà đề 

tài sẽ giải quyết tiếp để lấp một chỗ trống mà khoa học còn bỏ ngỏ. Chỗ mà  khoa học 

còn bỏ ngỏ cần được hiểu là: 

a) Cho đến nay chưa có công trình nào đề cập đến theo đúng như yêu cầu mà đề tài 

đặt ra. 

b) Tuy có đề cập đến nhưng là ở khía cạnh khác. 

c) Dù đã giải quyết nhưng chưa thỏa đáng, hoặc chưa rốt ráo đến nơi đến chốn. 

 Có những đề tài có lịch sử vấn đề rất phong phú, vì vấn đề nghiên cứu đã có  rất 

nhiều người bàn đến. Tuy nhiên (dù rất ít khi), cũng có đề tài mà lịch sử vấn đề còn là 

một khoảng trống, vì cho đến thời điểm đó chưa có ai nghiên cứu. Đó là một đề tài 

không có lịch sử vấn đề. 

 Phần tổng thuật lịch sử vấn đề thường được trình bày theo các trình tự logic: 

a) Theo trình tự thời gian: từ công trình sớm nhất đến công trình gần đây nhất (có 

thể phân theo giai đoạn, thời kì). 
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b) Theo trình tự các công trình trong nước, ngoài nước (hoặc ngược lại). 

c) Theo trình tự tính chất quan trọng của vấn đề. 

 Khi điểm lại các công trình, không nên cào bằng mà cần phải dừng lại phân  tích, 

đánh giá kĩ hơn đối với những công trình quan trọng, có dấu ấn, còn những bài viết, 

những công trình nào không quan trọng thì chỉ cần điểm lướt qua. 

3.1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

 Trình bày đối tượng, phạm vi nghiên cứu cũng tức là nêu giới hạn nghiên cứu mà 

đề tài sẽ thực hiện. Thông thường ngay ở tên đề tài ở những mức độ khác nhau đều đã 

thể hiện điều này, nhưng khi trình bày phần mở đầu cũng cần xác định lại một cách cụ 

thể  hơn, đặc biệt là với những đề tài mà tên gọi chưa minh định thật rõ 

đối tượng và phạm vi nghiên cứu thì phần này cần được giới thuyết thật cụ  mới 

tránh được sự bắt bẻ. 

thể 

+ Đối với các đề tài đã xác định rõ thời gian, không gian, phạm vi vấn đề nghiên cứu 

ngay từ tên đề tài thì chỉ cần nêu lại và cụ thể hóa hơn. 

Ví dụ: 

* Đề tài: So sánh luật Hồng Đức thời Lê thế kỷ XV với pháp luật phong kiến 

Trung Quốc thời Minh 

 Giới hạn đối tượng nghiên cứu: so sánh luật Hồng Đức với pháp luật phong kiến 

Trung Quốc. 

 Thời gian khảo sát: thời Lê ở Việt Nam và thời Minh ở Trung quốc. 

 Phạm vi khảo sát: các điều luật. 

* Đề tài: Pháp luật nhà Lê thế kỷ XV trong việc phát triển kinh tế  nông nghiệp 

 Giới hạn đối tượng nghiên cứu: pháp luật nhà Lê. 

 Giới hạn thời gian khảo sát: thế kỉ XV. 

 Phạm vi khảo sát: lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp. 

* Đề tài: Văn hóa pháp luật Việt Nam hiện nay nhìn từ mối quan hệ với văn hóa 

truyền thống 

 Giới hạn đối tượng nghiên cứu: a) Khảo sát thực trạng văn hóa ứng xử với 

pháp luật ở Việt Nam hiện nay; b) Lý giải nguyên nhân từ nền tảng văn hóa truyền 

thống. 

 Thời gian khảo sát: giai đoạn hiện nay. 
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 Phạm vi khảo sát: những bài báo được đăng tải trên các tờ báo có uy tín viết về 

những hiện tượng tiêu cực trong ứng xử với pháp luật ở Việt Nam hiện nay. 

* Đề tài: Pháp luật thời Lê Sơ (thế kỷ XV) với việc bảo vệ quyền của người phụ nữ  

những điểm tiến bộ cần kế thừa 

 Giới hạn đối tượng nghiên cứu: pháp luật với việc bảo vệ quyền của người phụ 

nữ. 

 Thời gian khảo sát: thời Lê Sơ (TK XV). 

 Phạm vi khảo sát: những điểm tiến bộ cần kế thừa. 

+ Đối với những đề tài chỉ xác định phạm vi vấn đề nghiên cứu mà không xác định 

giới hạn thời gian, không gian (ví dụ như: Đại lý thương mại – lý luận và thực tiễn; 

hoặc Môi giới thương mại – lý luận và thực tiễn) thì trong phần giới hạn đối tượng và 

phạm vi nghiên cứu cần xác định thật cụ thể  để tránh bị bắt bẻ. 

3.1.4. Nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu 

Việc chỉ rõ nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu cũng là một yêu cầu không thể 

thiếu khi thực hiện một đề tài nghiên cứu. Nêu nhiệm vụ nghiên cứu tức là chỉ rõ 

những nhiệm vụ cụ thể mà người nghiên cứu phải thực hiện khi nghiên cứu đề tài. Nêu 

mục đích nghiên cứu của đề tài tức là trả lời câu hỏi: Nghiên cứu đề tài này sẽ thu được 

kết quả gì, để làm gì? 

Ví dụ: 

* Đề tài: Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể ở Việt Nam: 

kinh nghiệm từ các nước có nền kinh tế thị trường phát triển và các nước trong khu 

vực.1
 

+ Nhiệm vụ nghiên cứu: 

 Nghiên  cứu  những  vấn  đề lý luận cơ bản  về tranh  chấp lao  động tập thể và 

giải quyết tranh chấp lao động tập thể và những lý thuyết về so sánh luật trong lĩnh vực 

pháp luật lao động. 

 Khảo sát và đánh giá cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể ở những quốc 

gia có nền kinh tế thị trường phát triển và những quốc gia đang phát triển trong khu 

vực. 
 

 

 
1  

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của PGS,TS. Trần Hoàng Hải, ĐH Luật TP. HCM. 
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 Khảo  sát  và phân  tích  thực  trạng  tranh  chấp lao  động tập thể và  giải  quyết 

tranh chấp lao động tập thể ở Việt Nam kể từ khi có Bộ luật Lao động 1994. 

+ Mục đích nghiên cứu: 

 Đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế giải quyết  tranh  chấp lao 

động tập thể ở Việt Nam để áp dụng cho cơ quan xây dựng pháp luật lao động, cơ quan 

quản lý lao động ở địa phương, các tổ chức đại diện của người lao  động và  các doanh 

nghiệp. 

* Đề tài: Áp dụng phương pháp giảng dạy bằng tình huống trong đào tạo luật (qua 

thực tiễn tại trường ĐH Luật TP. HCM).1
 

+ Nhiệm vụ nghiên cứu: 

 Nghiên cứu, hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phương pháp giảng dạy bằng tình 

huống và thiết lập những nguyên tắc xây dựng tình huống trong các môn học luật. 

 Đề xuất cụ thể về việc áp dụng phương pháp sử dụng tình huống trong dạy và học 

luật ở hệ đại học. 

 Xác định những điều kiện cần thiết và khả năng ứng dụng tình huống trong quá 

trình đào tạo luật. 

+ Mục đích nghiên cứu: 

 Xây dựng mô hình giảng dạy tình huống và một số tình huống điển hình để tham 

khảo trong quá trình dạy và học áp dụng cho việc giảng dạy các ngành luật cơ bản ở 

trường Đại học Luật TP. HCM và các cơ sở có đào tạo luật trong cả nước. 

* Đề tài: Văn hóa pháp luật Việt Nam hiện nay nhìn từ mối quan hệ với văn hóa 

truyền thống.2
 

+ Nhiệm vụ nghiên cứu: 

 Chỉ ra mối quan hệ giữa văn hóa với pháp luật và xác định khái niệm văn hóa 

pháp luật với tư cách là một phương diện biểu hiện của văn hóa. 

 Chỉ ra thực trạng tiêu cực của văn hóa pháp luật Việt Nam hiện nay 

 Phân tích nguyên nhân từ sự chi phối của nền tảng văn hóa truyền thống. 
 

 

 

 
1  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Th.S Trần Kim Liễu, ĐH Luật TP.HCM. 
2  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của TS. Lê Thị Hồng Vân, ĐH Luật TP.HCM. 
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 Từ góc nhìn văn hóa để đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng môi trường văn hóa 

pháp luật tích cực, lành mạnh, làm nền tảng cho công cuộc xây dựng Nhà nước pháp 

quyền ở nước ta hiện nay. 

+ Mục đích nghiên cứu: 

a. Đối với nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Luật: 

 Đề tài nghiên cứu sẽ tạo sự gắn kết giữa một môn học thuộc khối kiến thức   cơ sở 

ngành với kiến thức chuyên ngành Luật, để việc giảng dạy môn Đại cương Văn hóa 

Việt Nam thể hiện đặc thù riêng của trường Luật, qua đó nhằm nâng cao  tính ứng dụng 

và hiệu quả thực tiễn của môn học. 

 Bổ sung thêm những kiến thức về văn hóa pháp luật – một mảng kiến thức xã hội 

rất cần thiết trong việc hành nghề Luật nhưng hiện chưa được giảng dạy trong chương 

trình đào tạo cử nhân Luật, cụ thể là: 

1 Trang bị cho sinh viên những tri thức về văn hóa pháp luật cũng như ý thức 

một cách sâu sắc về vai trò của văn hóa pháp luật trong việc xây dựng nhà nước 

pháp quyền ở nước ta hiện nay. 

2 Nhận diện được thực trạng văn hóa pháp luật Việt Nam hiện nay và lý giải được 

những căn nguyên của thực trạng ấy từ góc nhìn văn hóa, giúp sinh viên biết vận dụng 

những kiến thức văn hóa Việt Nam vào việc lý giải những vấn đề trong thực tiễn ứng 

xử với pháp luật. 

3 Việc bổ sung những kiến thức về văn hóa pháp luật nhằm góp phần nâng cao 

chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Luật, nâng cao chất lượng văn hóa trong 

hành xử với pháp luật cho những người hành nghề luật tương lai, để họ góp phần tích 

cực vào việc xây dựng một xã hội có nền văn hóa pháp luật cao. 

b. Đối với thực tiễn pháp luật: 

Đề tài sau khi hoàn thành sẽ là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm tìm hiểu 

về thực trạng văn hóa pháp luậtmối quan hệ giữa văn hóa truyền thống với văn hóa ứng 

xử với pháp luật. 

3.1.5. Phương pháp nghiên cứu 

 Có rất nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau để thực hiện các đề tài 

nghiên cứu, trong đó có các phương pháp chung cho mọi khoa học và có những 

phương pháp riêng cho mỗi ngành khoa học (khoa học tự nhiên, khoa học kỹ  thuật  
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công nghệ, khoa học xã hội nhân văn); đồng thời cũng có những phương pháp đặc thù 

cho mỗi loại hình nghiên cứu, thậm chí cho mỗi đề tài  cụ thể. 

 Đối với lĩnh vực nghiên cứu về khoa học xã hội nhân văn, các phương pháp 

nghiên cứu thường được sử dụng phổ biến bao gồm: 

+ Các phương pháp chung: 

 Phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử 

 Phương pháp logic – hệ thống 

 Phương pháp phân tích, so sánh 

 Phương pháp đồng đại, lịch đại 

 Phương pháp diễn dịch, qui nạp 

+ Các phương pháp cụ thể: 

 Phương pháp phỏng vấn, điều tra, khảo sát 

 Phương pháp thống kê, phân loại 

Mỗi công trình nghiên cứu đều phải sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau 

để xử lý các đối tượng nghiên cứu. Việc sử dụng kết hợp những phương pháp 

nghiên cứu chung và riêng nào trong số các phương pháp trên đây cho mỗi đề tài 

nghiên cứu là tùy thuộc vào mục đích, nội dung và tính chất của vấn đề nghiên cứu. 

Tóm lại, trên đây là những nội dung thuộc về phần mở đầu (phần đặt vấn đề) 

cho một công trình nghiên cứu. Đây là phần rất quan trọng trong kết cấu của một công 

trình nghiên cứu, bởi vì qua đây sẽ chứng tỏ người viết có thật sự nắm vững đề tài và 

làm chủ vấn đề nghiên cứu hay không. 

3.2. Trình bày nội dung nghiên cứu 

Đây là phần trình bày nội dung các chương, phần dựa trên đề cương chi tiết đã lập 

với các luận điểm cấp 1, cấp 2, cấp 3 đã được tổ chức, sắp xếp theo các lớp lang, tầng 

bậc với mô hình cấu trúc chung như sau: 

Chương 1: … 

1.1…. 

1.1.1…. 

1.1.2…. 

1.2…. 

1.2.1…. 
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1.2.2…. 

… 

Sơ kết: 

Chương 2: … 

2.1…. 

2.1.1…. 

2.1.2…. 

2.2…. 

2.2.1…. 

2.2.2…. 

… 

Sơ kết: 

Chương 3: … 

3.1…. 

3.1.1…. 

3.1.2…. 

3.2…. 

3.2.1…. 

3.2.2…. 

… 

Sơ kết: 

 Để trình bày các nội dung trong từng chương, mục đòi hỏi người viết phải sử dụng 

các luận cứ (lý thuyết và thực tiễn) xác đáng cùng với lý lẽ có sức thuyết phục để lập 

luận nhằm chứng minh cho các luận điểm đã được xác định. Bởi vậy phần trình bày 

nội dung đòi hỏi ở người nghiên cứu các kỹ năng lập luận chặt chẽ, logic và kỹ năng 

diễn đạt mạch lạc để kết nối giữa luận cứ với luận cứ, giữa luận cứ   với luận điểm, 

giữa các luận điểm cùng tầng bậc (đồng hạng) với nhau cũng như giữa luận điểm bậc 

dưới với luận điểm bậc trên để văn bản thành một thể thống nhất hoàn chỉnh, logic và 

mạch lạc. (Sẽ được trình bày kỹ ở chương 3: Kỹ năng lập luận, bài 2: Các cấp độ của 

tổ chức lập  luận). 
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 Dung lượng số trang của các chương phải không được quá chênh lệch để đảm bảo 

tính cân đối của luận văn. 

 Các tiêu đề, mục lớn, mục nhỏ phải được đánh số nhất quán, rõ ràng, phản ánh 

được tính tầng bậc của các luận điểm; tránh sử dụng các ký hiệu một cách tùy tiện (dấu 

#, *…) khiến cho việc nhận diện trình tự các luận điểm bị rối, không thể hiện được các 

quan hệ logic giữa chúng. Việc đánh số các tiểu mục chỉ nên dừng lại ở cấp độ bậc 4 

(ví dụ: 1.2.2.3.), nếu không người đọc sẽ rất khó theo  dõi. 

 Kết thúc mỗi chương phải có phần sơ kết để tóm lược kết quả nghiên cứu của 

chương đó, được diễn đạt bằng các cụm từ, như: Tóm lại, Nhìn chung,… Qua phân 

tích trên có thể rút ra các kết luận (nhận xét) sau… Đoạn kết của mỗi chương cũng 

đồng thời làm tiền đề để chuyển tiếp sang chương sau. 

3.3. Phần kết luận 

 Phần kết luận của một công trình khoa học phải để ở một trang riêng, đó là sự 

tổng hợp tất cả các kết quả nghiên cứu chủ yếu mà công trình đã đạt được. Các kết quả 

nghiên cứu ấy phải được trình bày một cách ngắn gọn, cô đúc để khẳng định những 

đóng góp khoa học của công trình. 

 Các kết luận phải được đánh số thứ tự 1, 2, 3 … hoặc các gạch đầu dòng ()  mà 

không kèm theo bất kỳ một lời bình luận nào. 

 Những kết luận này là phần rất quan trọng của luận văn, do vậy, tác giả phải 

dành nhiều thì giờ, đầu tư suy nghĩ để 

đọng, súc tích. 

viết thật chính  xác,  cụ thể nhưng  phải cô 

4. Kỹ năng tóm tắt, tổng thuật tài liệu khoa học 

4.1. Tóm tắt một văn bản khoa học 

Tóm tắt văn bản là rút gọn nội dung của văn bản, chỉ giữ lại nội dung cốt yếu nhất 

mà văn bản muốn chuyển  tải. 

4.1.1. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản khoa học 

+ Mục đích của việc tóm tắt: 

Việc tóm tắt văn bản có thể xuất phát từ nhiều mục đích khác  nhau: 

 Giới thiệu công trình khoa học trên báo chí hoặc trong từ điển. 

 Báo cáo ở hội nghị, hội thảo khoa học. 
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 Tóm tắt công trình nghiên  cứu  để trình bày trong hội đồng bảo vệ luận văn, 

luận án hoặc hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học. 

 Tóm tắt một chương, phần trong giáo trình hoặc các sách chuyên khảo sau khi đã 

học xong, đã đọc để hệ thống hóa và nắm vững các nội dung tri thức. 

 Tóm tắt để rèn luyện các thao tác tư duy khoa học. 

+ Yêu cầu của việc tóm tắt: 

 Tóm lược được những nội dung chính của văn bản. 

 Trình bày ngắn gọn, cô đọng, mạch lạc, sáng  rõ. 

 Phù hợp với mục đích của việc tóm tắt. 

4.1.2. Các cách tóm tắt văn bản khoa học 

Thông thường có hai cách tóm tắt tài liệu khoa học: tóm tắt ở dạng đề cương và tóm 

tắt ở dạng văn bản rút gọn. 

4.1.2.1. Tóm tắt dạng đề cương 

 Là cách tóm lược, rút gọn văn bản dưới dạng khung sườn, dàn ý trong đó phản 

ánh được các luận điểm, luận cứ và quan hệ về cấp độ giữa các luận điểm, luận cứ ấy 

theo cấu trúc có lớp lang, tầng bậc, có trật tự trên / dưới, trước / sau. 

 Thông thường, văn bản khoa học chuyên sâu triển khai hệ thống luận điểm, 

luận cứ thông qua hệ thống các đề mục với nhiều tầng bậc khác nhau. Người tóm tắt 

chỉ cần ghi lại các đề mục đó theo hệ thống đã có cùng với nội dung chính của mỗi 

mục. 

 Trường hợp văn bản không có các đề mục thì người tóm tắt phải tự tìm ra đề mục 

nhờ vào các câu chủ đề của đoạn văn. Các đề mục phải dùng các kí hiệu (I, II, III,…; 

A, B, C…; a, b, c…; 1,2,3,…; 1.1., 1.2., 1.3.;…; các dấu +;  ) để phản ánh các quan hệ 

cấu trúc tầng bậc giữa các luận điểm (ý lớn, ý nhỏ). 

4.1.2.2. Tóm tắt dạng văn bản rút gọn 

Đó là việc dùng ngôn ngữ và  cách diễn  đạt của người  tóm tắt  để chuyển nội 

dung văn bản chính thành một văn bản khác tinh gọn cả  về độ dài và nội dung. 

Việc tóm tắt phải bám sát 3 phần chính theo bố cục của văn bản: 

 Phần mở  đầu: cần tóm lược chủ đề của văn bản bằng vài câu ngắn gọn. 

 Phần khai triển: lần lượt tóm tắt theo trình tự các luận điểm và luận cứ được trình 

bày trong văn bản. Nếu đoạn văn có câu chủ đề thì bám sát các câu chủ đề để 
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tóm tắt các ý chính. Nếu đoạn văn không có câu chủ đề thì phải khái quát ý chính  của 

cả đoạn và diễn đạt lại một cách ngắn gọn. Để đảm bảo tính khách quan, chính xác thì 

cần trích dẫn nguyên văn một số  câu quan trọng của văn bản chính. 

 Phần kết luận: rút gọn theo cách diễn đạt của người tóm tắt kết hợp với trích dẫn 

nguyên văn những câu kết luận quan trọng. 

4.2. Tổng thuật tài liệu khoa học 

4.2.1. Mục đích, yêu cầu của việc tổng thuật tài liệu khoa học 

4.2.1.1. Mục đích của tổng thuật 

Trong nghiên cứu khoa học, việc tổng thuật tài liệu khoa học là công việc mà người 

nghiên cứu phải làm thường xuyên với các mục đích: 

 Giới thiệu về một lĩnh vực nghiên cứu, một khuynh hướng nghiên cứu để giúp 

người đọc có một cái nhìn bao quát và có hệ thống về lĩnh vực nghiên cứu đó. 

 Trong các bước thực hiện một đề tài khoa học, không thể thiếu việc duyệt lại lịch 

sử nghiên cứu vấn đề, đó chính là việc tổng thuật các công trình nghiên cứu của những 

người đi trước để đánh giá các kết quả nghiên cứu đã có, đồng thời phát hiện những 

vấn đề mà lĩnh vực nghiên cứu đó còn bỏ ngỏ, hoặc chưa được giải quyết triệt để, cần 

được tiếp tục nghiên cứu. 

4.2.1.2. Yêu cầu của tổng thuật 

Tổng thuật được thực hiện trên cơ sở của việc tóm tắt văn bản nhưng với yêu cầu 

cao hơn, cụ thể là: 

 Phải tóm tắt từng văn bản trong quan hệ xâu chuỗi nhiều văn bản, không chỉ  của 

cùng một tác giả mà còn của nhiều tác  giả. 

 Người tổng thuật phải có năng lực khái quát và hệ 

trình độ cao. 

thống  hóa  vấn đề ở một 

 Có năng lực phân tích, so sánh, đối chiếu giữa nhiều quan điểm, nhiều trường phái 

để từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá một cách khách quan, chính xác. 

4.2.2. Cách tổng thuật tài liệu khoa học 

Việc tổng thuật tài liệu khoa học cần thực hiện với các bước sau đây: 

 Đọc kĩ để nắm vững nội dung cơ bản của các tài liệu cần tổng thuật. 
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 Sắp xếp các tài liệu cần tổng thuật theo hệ thống logic (trình tự thời gian tài 

liệu được công bố, mức độ 

đề…). 

quan trọng của tài liệu, nội dung, tính chất của vấn 

 Lần lượt tổng thuật nội dung các tài liệu theo nhóm vấn đề, theo các trường phái 

quan điểm (có giới thiệu tên tác giả, tên văn bản); so sánh, đối chiếu, phân tích, 

nhận  xét để ch

ỉ 

ra những điểm giống nhau, khác nhau giữa các quan điểm, các 

trường phái, những thành tựu và hạn chế của mỗi công trình nghiên cứu được tổng thuật 

cũng như của cả nhóm, cả trường phái. 

 Sau khi tổng thuật phải tóm lược lại một cách khái quát những ý chính và nêu 

nhận xét, đánh giá chung. 

 Người tổng thuật phải dùng ngôn ngữ của mình để diễn đạt nhưng cần lựa 

chọn trích dẫn những từ, cụm từ hoặc câu,  đoạn quan trọng theo nguyên văn của  

văn bản gốc để tăng tính thuyết  phục. 

5. Qui chuẩn hình thức của một luận văn khoa học 

Khoa học đòi hỏi sự nghiêm túc và tính chuẩn mực cao, không chỉ ở nội dung mà 

còn ở cả hình thức trình bày. Sau đây là các yêu cầu về qui chuẩn hình thức trình bày 

một luận văn khoa học. 

5.1. Yêu cầu của văn phong khoa  học 

 Khoa học thuyết phục người đọc, người nghe bằng luận cứ, lập luận chính  xác 

và logic, vì vậy văn phong khoa học phải chính xác, rành mạch, sáng sủa, chặt chẽ, 

chuẩn mực trong cách dùng từ, diễn đạt. Tránh lối viết văn hoa, cầu kỳ, sáo rỗng 

nhưng cũng không được dùng lối văn khẩu ngữ suồng sã. 

Tránh lối diễn đạt tuyệt đối hóa một cách cực đoan những gì không có giá trị tuyệt 

đối, (ví dụ nếu chưa phải là tất cả thì chỉ nên nói: “phần lớn”, “phần nhiều” hay “hầu 

hết”; nếu chưa phải là hoàn toàn thì nên nói: “về cơ bản”, “căn bản là”;  nếu cảm thấy 

chưa chắc chắn thì nên nói: “dường như”, “hình như”…). Đồng thời, 

văn phong khoa học cũng không chấp nhận cách diễn đạt mơ hồ, đa nghĩa. Văn 

phong khoa học cũng tránh dùng nhiều tính từ, và càng không nên sử 

biện pháp tu từ như ẩn dụ, ví von. 

dụng những 

 Trong luận văn, người nghiên cứu chủ yếu đưa ra, trình bày các sự kiện, những 

luận cứ một cách khách quan, rồi dùng lý lẽ để phân tích, lập luận, chứng minh để 
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rút ra những kết luận có sức thuyết phục, vì vậy để thể hiện tính khách quan, văn 

phong khoa học cần tránh thể hiện tình cảm và những đánh giá chủ quan đối với đối 

tượng nghiên cứu. 

 Cấu trúc câu trong luận văn khoa học chủ yếu được dùng ở thể bị động, nên tránh 

dùng đại từ nhân xưng, như tôi, chúng tôi, em… mà thay vào đó là các từ xưng 

hô bình đẳng và trung tính về sắc  thái  biểu  cảm như: tác giả công  trình, người 

nghiên cứu, người viết luận văn này … 

5.2. Cách trích dẫn và chú thích 

Trong nghiên cứu khoa học không thể thiếu việc trích dẫn ý kiến của người  khác 

để so  sánh  hoặc  làm  luận cứ trong lập luận để chứng  minh  cho  luận  điểm của 

mình. Tuy nhiên, việc trích dẫn trong nghiên cứu khoa học không được tùy tiện mà phải 

tuân thủ các yêu cầu sau đây: 

 Phải ghi rõ xuất xứ của tài liệu đã trích dẫn. Việc ghi rõ nguồn gốc các trích  dẫn 

nhằm thể hiện tính chính xác và tính khách quan khoa học của công trình nghiên cứu; 

thể hiện sự tôn trọng đạo đức khoa học của người nghiên cứu; thể hiện ý thức tôn trọng 

pháp luật về quyền tác giả và đồng thời buộc người đã nêu ra luận điểm được trích dẫn 

phải chịu trách nhiệm về nội dung của phần trích dẫn. 

 Một nguyên tắc quan trọng của việc trích dẫn trong khoa học là cần phải trích dẫn 

từ bản gốc của tài liệu tham khảo, cần hạn chế tối  đa việc trích từ các nguồn  tư liệu 

thứ phát (trừ trường hợp tài liệu ấy không có ở trong nước). Ví dụ: muốn trích dẫn Hồ 

Chí Minh thì tác giả phải đọc chính gốc tác phẩm của Hồ Chí Minh,  chứ không phải 

trích dẫn lại từ một tác giả khác, vì trích dẫn từ nguồn thứ phát sẽ  có thể dẫn đến hệ 

quả sai dây chuyền. Trong khoa học có không ít trường hợp sự trích dẫn bị sai theo dây 

chuyền như thế. 

 Không nên trích dẫn quá nhiều (4 đến 5 trích dẫn trong một trang), vì như thế  sẽ 

khiến cho người đọc có cảm giác người viết chỉ dùng ý tưởng của người khác mà 

không có quan điểm riêng. 

 Không nên trích dẫn từ các tài liệu trên internet quá nhiều, vì đó là những tài liệu 

có độ tin cậy không cao và ít tính học thuật. 

 Cách ghi chú thích cho trích dẫn phải căn cứ theo số thứ tự của tài liệu ở danh 

mục tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, ngay sau phần trích dẫn, 
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gồm các thông tin: số thứ tự tài liệu trong danh mục, số trang có chứa phần trích  

dẫn, ví dụ: [7, tr.118119]. 

 Nếu không có điều kiện tiếp cận được tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một 

tài liệu khác thì phải nêu rõ nguồn dẫn từ tài liệu thứ cấp, ví dụ: [Dẫn lại: 8, tr.19], 

đồng thời tài liệu gốc đó sẽ không được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo của 

công trình khoa học (vì người nghiên cứu không đọc trực tiếp). 

 Đối với các bài báo khoa học, giáo trình, tập bài giảng, sách chuyên khảo, sách 

tham khảo thì phần chú thích các trích dẫn thường ghi 

trang sách (footnote). 

5.3. Trình bày danh mục tài liệu tham  khảo 

ở cuối sách hay dưới  mỗi 

 Tài liệu tham khảo bao gồm tất cả các tác phẩm kinh điển, giáo trình, sách tham 

khảo, văn bản pháp luật, nghị quyết, thông tư, báo cáo, các bài báo… bằng các thứ 

tiếng khác nhau mà tác giả đã  tham  khảo khi  nghiên cứu  (kể cả có  trích  dẫn hay 

không trích dẫn trong công trình nghiên cứu). 

Danh mục tài liệu tham khảo phải được sắp xếp theo đúng quy định sau  đây: 

 Xếp theo từng ngôn ngữ, với thứ tự: Việt, Anh, Pháp, Nga (được đánh số liên 

tục). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn. 

 Tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt phải xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả; tài 

liệu bằng tiếng nước ngoài xếp theo ABC của họ tác giả. Nếu tài liệu không có 

tên tác giả 

phẩm đó. 

thì xếp theo  chữ cái  đầu  tiên của cơ quan  ban hành hay  phát  hành ấn 

 Mỗi tài liệu phải có đầy đủ các thông tin: tên tác giả hoặc cơ quan phát hành; năm 

xuất bản (để trong ngoặc đơn); tên sách (in nghiêng) hoặc tên bài báo (đặt trong ngoặc 

kép, không in nghiêng); nhà xuất bản, nơi xuất bản (đối với sách); tên tạp chí (in 

nghiêng), số tạp chí (trong ngoặc), trang … (nếu là bài báo). 

Ví dụ: 

1. Phạm Trọng Hoàn (2001), “Văn chương  “năng lượng của sự có mặt” và việc 

xác định đối tượng tiếp nhận thẩm mỹ trong nhà trường”, Tạp chí Văn học (7), tr. 

75  80. 

2. Nguyễn Thanh Hùng (2002), Đọc và tiếp nhận văn chương, Nxb. Giáo  dục. 
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3. Vương  Trí  Nhàn (2004), “Tỉnh lại nhìn lại mình để tìm  cách  đổi khác...”, 

Nghiên cứu Văn học (7), tr. 73  77. 

4. Nhiều  tác giả (1983), Nhà  văn  bàn về nghề văn,  Hội  Văn  học Nghệ thuật 

Quảng Nam Đà Nẵng. 

5. F.Nietzsche (1999), Zarathustra đã nói như thế, (Trần Xuân Kiêm dịch), Nxb. 

Văn học. 

5.4. Các yêu cầu khác về hình thức 

 Nếu công trình nghiên cứu có phần phụ 

khảo. 

lục thì đặt trước phần tài liệu tham 

 Phần trình bày kỹ thuật phải đúng qui chuẩn về cỡ chữ, font chữ, căn lề phải/ trái, 

trên/dưới; không được chạy các tiêu đề ở phần trên hoặc dưới mỗi trang; không được 

trang trí hoa văn hoặc kẻ đóng khung mỗi trang; không được gạch chân hoặc viết chữ 

in hoa tùy tiện ở các mục hoặc các câu, từ; không đặt dấu chấm hoặc dấu hỏi sau các 

tiêu đề. 

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH: 

1. Thực hành sửa chữa, hoàn thiện tên một số 

của giáo viên). 

 
đề tài  nghiên cứu  (theo  yêu cầu 

2. Tự chọn một đề tài nghiên cứu và xây dựng đề cương sơ lược cho đề tài đó. 

3. Thực hành tóm tắt văn bản khoa học (theo yêu cầu của giáo viên) 
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CHƯƠNG 2 

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 

 Mục đích của bài học: 

+ Về kiến thức: 

 Giúp sinh viên thấy được tầm quan trọng của thuyết trình. 

 Nắm được các bước và các thao tác cụ thể để thực hiện một bài thuyết trình. 

+ Về kỹ năng: 

 Nắm được các kỹ năng để thực hiện một bài thuyết trình hiệu  quả. 

 Biết vận dụng các kỹ năng đã học để thực hiện một bài thuyết trình ấn tượng. 

+ Về phương pháp: 

 Chú trọng rèn luyện kỹ năng qua thực hành thuyết trình theo nhóm. 
 
 

NỘI DUNG BÀI HỌC 

1. Khái quát về thuyết trình 

1.1. Khái niệm 

Thuyêt́ triǹ h làtriǹ h baỳ một vấn đềnào đóđể truyền đạt thông tin đến người 

nghe nhăm̀   mục đích giúp người nghe hiểu, thuyêt́ phuc họ nghe theo hoặc làm theo. 

Trong tiếng Việt có hai từ gần nghĩa: diễn thuyết và thuyết trình đều chỉ hành 

động nói trước đông người để trình bày về một vấn đề nào đó giúp người ta hiểu, từ đó 

thuyết phục người ta nghe theo, làm theo. Tuy nhiên, cũng cần có một vài sự phân biệt 

giữa diễn thuyết và thuyết trình. 

 Khái niệm diễn thuyết thường dùng trong trường hợp nói trước đối tượng công 

chúng đông đảo, thành phần có tính mở, đề tài thường là những vấn đề thuộc về 

lĩnh vực chính trị  xã hội, có ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trong xã hội (ví dụ diễn 

thuyết  để tranh cử;  diễn thuyết về chủ đề chống chiến tranh hay  lên  án  phân 
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biệt chủng tộc…). Địa điểm diễn thuyết thường diễn ra ở những không gian rộng (ngoài 

trời, nơi công cộng…). 

 Khái niệm thuyết trình thường dùng trong trường hợp nói về một đề tài thuộc một 

lĩnh vực cụ thể của đời sống như: kinh kế, khoa học, giáo dục,… cho một đối tượng 

người nghe giới hạn về số lượng, xác định về thành phần. Địa điểm tổ chức thường 

trong những không gian hẹp hơn (hội trường, lớp học…), thường dùng các phương tiện 

hỗ trợ (máy chiếu…). 

Ví dụ: thuyết trình về một đề án mở rộng sản xuất, kinh doanh, một đề án phát triển 

kinh tế;  giáo viên thuyết trình bài giảng trên lớp; nhà nghiên cứu thuyết trình 

về một đề tài khoa học; một công ty quảng cáo, tiếp thị thuyết trình về một sản 

phẩm mới… 

1.2. Vai trò của thuyết trình 

 Hiện nay, cho dù bạn làm trong bất kỳ lĩnh vực nào thì thuyết trình cũng là một 

trong những kỹ năng vô cùng cần thiết. Trong công việc và sinh hoạt thường ngày,  ở 

những mức độ khác nhau, mỗi người đều phải thực hiện các hoạt động giao tiếp dưới 

hình thức thuyết trình. Đó là khi nói chuyện trước đám đông; khi trình bày với cấp trên 

về một kế hoạch, một dự án; khi thuyết phục khách hàng hay đối tác thực hiện ý định, 

mục đích của mình; thậm chí đơn giản hơn là khi nói chuyện với bạn   bè về một vấn 

đề nào đó… 

 Trong nhà trường, đặc biệt ở bậc đại học, việc thuyết trình cá nhân (hay 

nhóm) trước  lớp về các vấn đề liên quan đến bài  học là một phương  pháp  học rất 

hiệu quả  giúp người học nắm vững kiến thức và qua đó rèn luyện các kỹ năng trình 

bày vấn đề trước đám đông. 

 Người có tài “ăn nói”, tức có kỹ năng thuyết trình tốt sẽ thu hút được sự chú ý 

của  người  nghe, dễ dàng  truyền  tải được ý tưởng và mong muốn của mình đến 

người  nghe, từ đó  cũng sẽ dễ dàng  thuyết  phục  được  các  đối  tác để đạt được 

những mục đích của mình, đồng thời tạo được ấn tượng cho người khác về khả 

năng  tư duy  cũng như các  năng lực  làm việc  của  mình. Dù  bạn là  người  làm rất 

được việc nhưng nếu không có tài “ăn nói”, không biết trình bày vấn đề một cách 

lưu  loát,  mạch  lạc để thuyết phục người khác thì sẽ hạn chế rất  nhiều  đến sự 

thành công trên con đường sự nghiệp. Khả  năng thuyết trình vì vậy đóng một vai trò 
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vô cùng quan trọng trên con đường dẫn tới thành công của mỗi người. Đó cũng là lý do 

khiến cho kỹ năng thuyết trình được xếp vào nhóm đầu tiên trong số các kỹ năng cần 

có của người lãnh đạo, quản lý. 

 Tuy nhiên, để thuyết trình trước đám đông là điều không dễ dàng đối với số đông 

mọi người, bởi một bài thuyết trình thành công đó vừa là khoa học, vừa là  nghệ thuật. 

Do vậy, ngay cả những người thông minh, giỏi giang thường cũng khó tránh khỏi tâm 

lý e dè hoặc hồi hộp, lo lắng, mất tự tin khi phải thuyết trình trước đám đông nếu 

không được trang bị những kỹ năng cần thiết. 

Vì vậy, để có được sự tự tin và tính chuyên nghiệp khi thực hiện một bài thuyết 

trình, đòi hỏi người thuyết trình phải được đào tạo các kỹ năng và phải rèn luyện một 

cách nghiêm túc, công phu. 

2. Kỹ năng thuyết trình 

2.1. Giai đoạn chuẩn bị 

Các khâu chuẩn bị cho một bài thuyết trình là vô cùng quan trọng. Với sự chuẩn 

bị chu đáo về nội dung, hình thức, các phương tiện hỗ trợ cũng như dự trù được 

những  tình  huống  có thể xảy ra, bài thuyết trình đã có thể cầm  chắc  được 80% 

thành công. Sau đây là các bước chuẩn bị một bài thuyết trình. 

2.1.1. Chọn đề tài thuyết trình 

Việc chọn đề tài thuyết trình sẽ không phải đặt ra trong trường hợp bạn được đặt 

hàng hoặc được phân công một đề tài cụ thể. Trong trường hợp được lựa chọn tự do thì 

việc chọn đề tài thuyết trình là công việc đầu tiên trong các bước chuẩn bị cho một bài 

thuyết trình, và cũng là một công việc không đơn giản, bởi đó là yếu tố đầu tiên quyết 

định sự thành công của bài thuyết trình. Việc chọn đề tài thuyết trình cần dựa trên các 

tiêu chí sau đây: 

a. Sự am hiểu: 

Một bài thuyết trình chỉ có thể thành công khi đề tài thuyết trình thuộc lĩnh vực mà 

bạn thực sự am hiểu, nếu không sẽ khó tránh khỏi sự lúng túng, bị động, và tất nhiên là 

nội dung thuyết trình sẽ hời hợt, nghèo nàn, đơn điệu, không có sức thuyết phục. 

Thuyết trình về một vấn đề mà mình không thực sự am hiểu sâu sắc cũng có thể coi là 

một hành vi thiếu tôn trọng người nghe. 

b. Sự hứng thú: 
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Chỉ nên chọn đề tài mà mình có hứng thú, đam mê thực sự, bởi nếu người thuyết 

trình không có hứng thú và tâm huyết đối với vấn đề mình trình bày thì hiển nhiên là 

cũng không thể nào truyền được cảm hứng cho người nghe. Khi đó buổi thuyết trình sẽ 

diễn ra một cách  nhạt nhẽo và buồn tẻ. 

c. Sự phù hợp: 

Đề tài được lựa chọn thuyết trình phải phù hợp với đối tượng người nghe (tuổi tác, 

nghề nghiệp, trình độ văn hóa, sở thích và các vấn đề mà họ quan tâm…), cũng có 

nghĩa là vấn đề thuyết trình phải cần thiết, có ý nghĩa đối với người nghe, gắn với các 

thời điểm và hoàn cảnh cụ thể (bởi cùng một đối tượng nhưng ở vào những không gian 

và thời gian khác nhau sẽ có những vấn đề quan tâm khác nhau). 

2.1.2. Xác định các thông tin về buổi thuyết trình 

Để chuẩn bị tốt một bài thuyết trình, bạn cần phải nắm được các thông tin về buổi 

thuyết trình qua việc trả lời các câu hỏi sau đây: 

 Mục đích thuyết trình để làm gì? 

 Nội dung sẽ thuyết trình là gì? 

 Đối tượng sẽ nghe thuyết trình là ai? 

 Địa điểm sẽ thuyết trình ở đâu? 

 Thời gian thực hiện bài thuyết trình là bao nhiêu? 

2.1.2.1. Xác định mục đích và nội dung của bài thuyết  trình 

Xác định được mục đić h thuyết triǹ h tức là phải trả lời được các câu hoi: 

 Mục đích của buổi thuyết trình? Những mục tiêu nào cần đạt được sau buổi thuyết 

trình? 

Ví dụ: quảng cáo một sản phẩm hàng hóa, một dịch vụ mới…; thuyết trình về   

tác hại của thuốc lá, ô nhiễm môi trường… 

 Việc xác định rõ mục đích thuyết trình sẽ quyết định việc lựa chọn các nội 

dung thông tin cũng như 

người nghe. 

những  hình thức phù hợp   để chuyển  tải  thông  tin đến 

2.1.2.2. Tìm hiểu đối tượng tham dự 

 Để lên kế hoạch chuẩn  bị một bài thuyết trình, trước tiên cần tìm hiểu các 

thông tin về đối tượng sẽ tham dự buổi thuyết trình, như: số lượng người sẽ tham 

dự,  tuổi  tác, nghề nghiệp, trình độ, quan điểm, sở thích,  mối quan tâm …  Những 
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thông tin này sẽ là cơ sở để lựa chọn địa điểm, thiết kế nội dung và hình thức của buổi 

thuyết trình, cũng như việc lựa chọn cách ăn mặc và chuẩn bị về tâm lý, tác phong giao 

tiếp cho phù hợp với đối tượng người nghe. 

Một bài thuyết trình chỉ có thể thành công khi nó đáp ứng được sự mong đợi và 

tạo  được sự đồng cảm của người nghe, vì vậy, việc tìm hiểu thông tin về đối 

tượng tham dự càng cụ thể thì càng giúp cho việc chuẩn bị buổi thuyết trình càng chu 

đáo, và do đó hiệu quả đạt được sẽ càng cao. 

2.1.2.3. Xác định thời gian và địa điểm thuyết trình 

 Việc xác định thời gian thuyết trình sẽ giúp cho việc phân chia thời gian thích hợp 

cho mỗi phần của nội dung thuyết trình. Nếu thời gian hạn hẹp thì phải phân   bổ thời 

lượng ưu tiên cho những phần quan trọng nhất. 

 Việc lựa chọn thời điểm thuyết trình (ban ngày, ban đêm) và địa điểm thuyết trình 

(hội trường hay sân khấu ngoài trời, quảng trường, công viên…) phải phù hợp với đề 

tài thuyết trình và phù hợp với đối tượng người nghe. 

2.1.2.4. Lựa chọn cách thuyết trình và chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ 

Việc xác định đề tài thuyết trình, đối tượng, thời gian và địa điểm sẽ quyết định 

cách bài trí khung cảnh cũng như việc lựa chọn sử dụng các công cụ hỗ trợ phù hợp 

(âm thanh, ánh sáng, các phương tiện trình chiếu, tranh ảnh minh họa…). Chẳng 

hạn, với một bài thuyết trình về văn  học, nghệ thuật  bạn  có thể chọn địa điểm 

ngoài trời, trang trí khung cảnh ấn tượng với tranh, hoa, tượng… Nhưng với một 

buổi thuyết trình về đề tài khoa học thì lại cần bài trí căn phòng trang trọng, nghiêm 

túc; nếu thuyết trình ở ngoài trời thì cần tăng âm thanh, nhưng nếu trong phòng nhỏ thì 

lại cần điều chỉnh âm lượng vừa phải, ánh sáng phù hợp… 

2.1.3. Chuẩn bị nội dung bài thuyết trình 

2.1.3.1. Thu thập tư liệu 

Trong  các  khâu  chuẩn bị cho một bài thuyết trình thì việc chuẩn bị nội dung 

thuyết trình là quan trọng nhất và cũng đòi hỏi công phu nhất. Để chuẩn bị nội dung 

bài thuyết trình, sau khi đã xác định đề tài và mục tiêu thuyết trình thì bước tiếp theo là 

phải thu thập các tư liệu liên quan. Việc thu thập thông tin cần được tham khảo 

và  chọn  lọc từ nhiều  nguồn tư liệu (các bài viết, các công trình nghiên cứu, các 

nguồn thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng…). 
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2.1.3.2. Thiết kế bài thuyết trình 

Sau khi đã thu thập đầy đủ các thông tin cần thiết, công việc tiếp theo là thiết kế nội 

dung bài thuyết trình. Cấu trúc nội dung của một bài thuyết trình phải gồm ba phần: 

mở đầu, nội dung và kết luận. 

a. Thiết kế phần mở đầu ấn tượng: 

Phần mở đầu của một bài thuyết trình phải giới thiệu khái quát về: 

 Mục đích của buổi thuyết trình 

 Các nội dung quan trọng 

 Các lợi ích của bài thuyết trình 

 Lịch trình làm việc của buổi thuyết  trình 

Để có một bài thuyết trình thành công thì việc chuẩn bị phần mở đầu có vai trò rất 

quan trọng. Để gây ấn tượng nhằm thu hút sự chú ý của khán/ thính giả ngay từ những 

phút đầu tiên, các nhà thuyết trình có kinh nghiệm thường sử dụng một trong những 

cách sau đây: 

+ Tạo ra một tiǹ h huống gây ấn tượng: 

Ví dụ: Trong một buổi thuyết trình giới thiệu sản phẩm của một công ty điện 

thoại, khi khách hàng vừa ổn  định chỗ ngồi,  bất ngờ một nhân  viên của  công  ty 

chạy ra ném mạnh chiếc điện thoại trên tay xuống sàn nhà. Các thiết bị của máy 

văng ra mỗi nơi một bộ phận. Nhân viên đó từ từ nhặt nhạnh và ghép các bộ phận  lại 

với nhau. Thật tuyệt vời, chiếc điện thoại vẫn chạy tốt. 

 Vâng, đó là một trong những tính năng độc đáo của chiếc điện thoại của hãng 

chúng tôi  người thuyết trình từ trong cánh gà bước ra tuyên bố. 

Trước tình huống bất ngờ đó, khách hàng đã bị cuốn hút và nhập cuộc một cách rất 

tự nhiên vào bài thuyết trình về quảng cáo điện thoại diễn ra ngay sau  đó. 

Những tình huống gây ấn tượng sẽ khiến người nghe bất ngờ và bị thu hút vào bài 

thuyết trình, tuy nhiên cũng cần lưu ý là nếu tạo ra những tình huống quá sốc hoặc 

phản cảm thì lại phản tác dụng đối với người nghe. 

+ Kể một mẩu chuyện liên quan đến đề tài: 

 Để thu hút người nghe, có thể bắt đầu bằng việc kể một câu chuyện. Ví dụ,  nếu là 

một buổi thuyết trình về đề tài kinh doanh thì có thể kể câu chuyện về một khách hàng 

đã sử dụng sản phẩm của bạn và họ cảm nhận tốt như thế nào. Hoặc 
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cũng có thể kể một câu chuyện hài có liên quan đến đề tài để tạo không khí vui vẻ, qua 

đó tạo đà cho sự nhập cuộc một cách tự nhiên. 

 Tuy nhiên, không phải ai cũng thích sự hài hước, nên sẽ là mạo hiểm nếu sự  hài 

hước đặt không đúng chỗ. Thêm nữa, nếu bạn không có khiếu kể chuyện hài thì không 

nên mở đầu theo cách này. 

+ Đưa ra nhưñ g con sốthống kê gây chú ý: 

Đây cũng là một cách để gây ấn tượng ban đầu cho bài thuyết trình. Ví dụ, để 

thuyết phục người nghe lựa chọn hình thức học tập Elearning, có thể mở đầu bài 

thuyết trình bằng việc đưa ra các con số nghiên cứu cụ thể về lợi ích của hình thức đào 

tạo này như: giảm 70% chi phí đào tạo, tiết kiệm 60% thời gian học tập, tăng năng suất 

làm việc cho bạn 25%. 

+ Nêu câu ho kích thích trí tò mò của ngươì nghe: 

 Việc mở đầu bài thuyết trình bằng một câu hỏi sẽ có tác dụng gây sự chú ý,  kích 

thích tư duy và trí tưởng tượng của người nghe. Thực tế các nhà thuyết trình chuyên 

nghiệp rất hay sử dụng cách mở đầu này. 

 Những câu hỏi được đưa ra không nhất thiết phải là những câu hỏi đánh đố mà 

nên là những câu hỏi đơn giản, pha chút hài hước (tất nhiên là phải hướng vào chủ đề 

của bài thuyết trình). 

Ví dụ: Để thuyết trình về các tính năng của một sản phẩm, có thể mở đầu bằng câu 

hỏi: Quý vị có biết hiện nay trên thị trường có các sản phẩm nào tích hợp tính năng 3 

trong 1 không ạ?... 

+ Chia sẻ tiǹ h cam một cách chân thành vềlý do đêń  với buổi thuyêt́ trình này: 

 Mở đầu buổi thuyết trình, bạn cũng có thể chia sẻ với khán giả về sự hứng thú hay 

những khó khăn mà bạn đã phải vượt qua để có buổi thuyết trình này, đó cũng là một 

cách mở đầu tự nhiên nhưng lại có tác dụng tạo không khí thân thiện với khán giả. 

Ví dụ: Larry King, một trong những chuyên gia thuyết trình nổi tiếng của đài  CNN 

thường sử dụng phương pháp này. Trong nhiều bài thuyết trình, thay vì xuất hiện với 

một tác phong trang trọng, ông lại bắt đầu bằng cách nói lên cảm nhận của mình khi 

đến với chương trình này. Những sự chia sẻ chân tình của ông đã tạo được sự đồng 

cảm và thân thiện với người nghe ngay từ đầu. 
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 Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, nếu không phải là những cảm xúc thật sự  thành 

mà chỉ là sự giả bộ, đóng kịch một cách gượng gạo thì sẽ phản tác dụng. 

b. Thiết kế nội dung thuyết trình: 

chân 

Trong toàn bộ các khâu chuẩn bị cho bài thuyết trình thì đây là phần quan trọng 

nhất, và cũng là phần việc chiếm nhiều thời gian nhất. Việc thiết kế nội dung bài thuyết 

trình bao gồm các công việc cụ thể sau đây: 

+ Xây dựng dàn bài thuyết trình: 

 Nội dung thuyết trình phải được cấu trúc một cách hệ thống, trong đó đảm bảo 

tính logic, tính chặt chẽ và tính hợp lý. 

 Tùy theo nội dung và tính chất của vấn đề thuyết trình mà có thể sắp xếp trình tự 

trình bày cho phù hợp, có thể theo các trình tự logic sau đây: 

1) Thời gian xuất hiện của sự việc (việc gìxuất hiện trươć 

hiện sau thìnoí sau). 

thìnoí trươć, xuất 

2) Mưć độ quan trong của sự việc (theo trình tự tăng dâǹ  hoăc̣   giam̉ dân)̀  . 

3) Logic nhân quả của sự việc (nếu sự việc A là nguyên nhân của sự việc B thì 

phải triǹ h baỳ  A trước, B sau). 

4) Theo trình tự logic của vấn đề (điểm mạnh  điểm yêú ; thực trạng  nguyên 

nhân  giải pháp). 

+ Chi tiết hóa nội dung thuyết trình: 

Sau khi xây dựng dàn bài thì phải cụ thể hóa nội dung thuyết trình với các luận 

điểm, luận cứ. Nội dung thuyết trình càng được chuẩn bị cụ thể, chi tiết càng tốt, trong 

đó cần đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

 Bám sát trọng tâm chủ đề: tập trung vào những vấn đề quan trọng để tạo điểm 

nhấn, tránh lan man, dàn trải, chung chung.  Để nói đúng trọng tâm, bạn cần chọn   lọc 

những luận điểm quan trong nhât́, gạt bỏ những ý tưởng không quan trọng và có thể 

đánh số các luận điểm được chọn theo thứ tự về mức độ quan trong giảm dần. Để ghi 

nhớ những nội dung quan trọng, cần làm thẻ ghi nhớ để có thể chủ động, đề phòng 

trường hợp bị quên hoặc bỏ sót những ý chính do mất bình tĩnh hoặc do quá 

hào hứng, say sưa mà nói lan man xa vấn đề 

Powerpoint thì không cần làm điều này). 

trọng  tâm  (nếu  thuyết  trình nằng 
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 Tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn: để bài thuyết trình có sức hấp dẫn, lôi cuốn, yêu 

cầu trước hết là nội dung thông tin phải mới, phong phú, kèm theo các hình ảnh 

minh họa, các ví dụ sinh động, gắn với thực tiễn đời sống giúp khán giả hình dung cụ 

thể hơn về điều bạn muốn nói. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào đối tượng  và tính  chất của 

bài thuyết trình mà có thể đan xen những câu chuyện dí dỏm, hài hước liên quan đến 

đề tài để giúp làm dịu không khí trang nghiêm của buổi thuyết trình. Tuy nhiên, nếu 

quá lạm dụng những câu chuyện hài, bạn sẽ mất nhiều thời gian và còn  bị khán  thính 

giả đánh giá là người thiếu nghiêm túc. 

 Có tính thuyết phục: luận cứ 

phải chặt chẽ, logic, mạch  lạc. 

phải cụ thể, chính xác, đáng tin cậy; lập luận 

+ Lên kịch bản chi tiết cho buổi thuyết  trình: 

Sau khi xây dựng xong nội dung chi tiết cho bài thuyết trình thì phải lên kịch bản chi 

tiết cho buổi thuyết trình. Kịch bản của một buổi thuyết trình bao gồm: 

  Phân  lượng  thơì gian  thuyết  triǹ   h  cho  tưǹ   g  phần  trong  tổng  thời  gian  của  b    à           i 

thuyết trình. Đặc biệt nếu hạn hẹp về thời gian thì bạn phải phân bổ thời lượng  hợp lí 

để có thời gian đi sâu vào phần quan trọng nhất. Để kiểm soát về thời gian, theo những 

người thuyết trình có kinh nghiệm thì nên chia tổng thơì gian thuyết triǹ h            

ra lam̀   ba phân:̀ thuyết trình (70%); trả lời câu hỏi và tranh luận với khán giả (20%); 

thời gian dự trữ (10%). 

 Có / không các minh họa bằng phim ảnh, clip, hay các hoạt động minh họa trực 

tiếp khać (diễn kịch, trưng b        aỳ mẫu sản phẩm, thao tác làm mẫu, …)? Nếu có thì dùng 

cho những phần nào, đưa vào ở mức độ nào và đưa vào ở thời điểm nào là phù hợp? 

Thời gian dành cho phần minh họa là bao nhiêu? 

 Có / không các câu hỏi giao lưu với khán giả? Nếu có thì phải đặt sẵn các câu hỏi 

dự kiến và phải cân nhắc nên đưa câu hỏi vào phần nào? Cách dẫn dắt ra sao  cho tự 

nhiên, sinh động? 

 Trong trường hợp nhiêù  người tham gia thuyết trình thìphải có sự phân công 

cụ thể, chi tiết công việc cua tưǹ g ngươì (nội dung trình bày, thời lượng). Đặc biệt là 

phải có phương án phối hợp thống nhất, ăn ý nhịp nhàng, linh hoạt và uyển  chuyển khi 

luân phiên thuyết trình. 
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- Có phương án xử lý các tình huống đặc biệt (ví dụ: khi thời gian dành cho bài 

thuyết trình bị thay đổi so với dự kiến thì nên cắt bớt phần nào, nên lướt qua phần nào? 

Nếu mất điện hay máy móc trục trặc thì xử lý ra sao...). 

+ Lường trước các câu hỏi để chuẩn bị các phương án trả lời: 

Phần chuẩn bị nội dung thuyết trình không thể bỏ qua việc phải lường trước các câu 

hỏi của khán giả trong và sau khi thuyết trình để chuẩn bị các phương án trả lời. Thông 

thường, khán giả có thể đưa ra các dạng câu hỏi sau đây: 

 Câu hỏi muốn làm rõ hơn một nội dung nào đó mà người thuyết trình lướt qua. 

Trả lời các câu hỏi loại này tương đối đơn giản, chỉ cần trình bày kỹ lưỡng hơn, chi tiết 

hơn phần nội dung đó. 

 Câu hỏi muốn mở rộng một nội dung của phần đã được thuyết trình. Với loại câu 

hỏi này đòi hỏi người thuyết trình phải có một phông tri thức sâu rộng về những vấn đề 

liên quan. 

 Câu hỏi muốn tranh luận về những nội dung được trình bày. Để trả lời loại câu hỏi 

này, đòi hỏi người thuyết trình phải có cái nhìn toàn diện và tư duy phản biện, phải dự 

kiến trước các ý kiến khác nhau, thậm chí là đối lập về vấn đề, suy nghĩ trước các 

phương án và các khả năng giải quyết vấn đề. 

c. Soạn phần kết bài thuyết trình: 

 Phâǹ kết phải toḿ lai một cách ngắn gon, rõraǹ g bằng cách đánh số những 

luận điểm quan trọng trong nội dung đã thuyết trình để giuṕ 

nhớtốt hơn. 

ngươì nghe có thể ghi 

 Gợi mở những suy nghĩ mới, phương hướng hay giải pháp mới cho vấn đề đã 

trình bày. 

2.1.3.3. Kỹ năng soạn bài thuyết trình bằng powerpoint 

Hiện nay, việc thuyết trình bằng powerpoint là hình thức thuyết trình rất phổ  biến 

bởi nó có nhiều lợi thế về tính trực quan. Tuy nhiên, để thực sự phát huy hiệu quả của 

hình thức thuyết trình này thì cần phải nắm được các kỹ năng cơ bản trong việc soạn 

thảo, thiết kế các slide. Mặc dù việc tạo các slide tuy không khó, nhưng thiết kế các 

slide thuyết trình sao cho ấn tượng thì lại không đơn giản, bởi nó không chỉ thể hiện 

trình độ và sự chuyên nghiệp của bạn, mà còn thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận 

với vấn đề cần trình bày. 
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Sau đây là những kỹ năng cần được lưu ý khi thiết kế các slide: 

+ Về cấu trúc: slide đầu tiên ghi tiêu đề và tên người thực hiện; slide tiếp theo giới 

thiệu khái quát các nội dung chính sẽ trình bày (như mục lục ở đầu mỗi cuốn sách) để 

người nghe có sự hình dung tổng thể và chuẩn bị tâm thế tiếp nhận. Các slide tiếp theo 

mới đi vào các luận điểm cụ thể. 

+ Về nội dung: các slide thuyết trình phải chứa những thông tin quan trọng cần 

chuyển tải, đã được giản lược tối đa, được diễn đạt trong những cụm từ ngắn gọn, súc 

tích. Cần xác định rằng, người nghe đến với buổi thuyết trình là để nghe bạn trình bày 

vấn đề chứ không phải để đọc những gì hiện trên màn hình powerpoint. Nếu trong mỗi 

slide có quá nhiều chữ thì khán giả phải tập trung vào việc đọc nên chẳng còn thời gian 

quan tâm đến việc bạn đang nói gì, đồng thời khán giả cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, 

không hứng thú với việc đọc. Vì vậy chỉ nên gạch đầu dòng các  ý ngắn gọn để khán 

giả có thể dễ dàng nắm được nội dung bạn đang trình bày. Còn bạn thì dựa vào các ý 

chính đó để triển khai vấn đề. 

+Về hình thức trình bày các slide: 

 Số dòng trong mỗi slide chỉ khoảng từ 3 đến 5 dòng; số lượng từ trong một 

dòng tối đa chỉ khoảng 10 từ. Các dòng chữ nên xuất hiện lần lượt theo thứ tự trước sau 

phù hợp với trình tự trình bày vấn đề chứ không nên xuất hiện cùng lúc sẽ làm rối và 

sao nhãng sự tập trung chú ý của khán giả vào từng vấn đề. 

 Giới hạn số lượng slide thích hợp cho bài thuyết trình, sao cho mỗi slide được 

chiếu trong khoảng một phút là thích hợp. 

 Chữ viết trong mỗi slide phải nhất quán, chân phương, dễ đọc (về màu sắc, 

font  chữ);  size  chữ phải đủ lớn để người ngồi xa nhất có thể đọc,  nhưng cũng 

không nên quá lớn sẽ làm khán giả có cảm giác “tức mắt”. 

 Trong mỗi slide thường phải kết hợp giữa chữ viết với các ký hiệu, biểu đồ, hình 

ảnh minh họa để bổ trợ cho thông điệp mà bạn muốn gửi tới người nghe. Vì “trí não 

của một người bình thường không thể quan sát được đến 1/1000 những gì mắt có thể 

nhìn thấy được” (T.Edison), và số dây thần kinh từ mắt đến não nhiều gấp 25 lần số 

dây thần kinh từ tai đến não, do đó phải khai thác triệt để những lợi thế về tính trực 

quan của hình thức thuyết trình bằng Powerpoint. Nên lựa chọn sử 
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dụng những hình ảnh có độ phân giải cao để nó vẫn rõ nét khi trình chiếu trên màn 

ảnh rộng. 

 Thiết kế màu sắc giữa chữ và nền (background) phải có độ tương phản cao, nên 

dùng chữ tối màu và nền sáng màu hoặc ngược lại. Có thể thay đổi màu nền khi 

chuyển sang nội dung hay chủ đề mới nhưng không nên lạm dụng. 

 Hình nền không nên sử dụng màu sắc hay các hoa văn trang trí rườm rà, đồng thời 

cũng cần tránh lạm dụng những hiệu ứng đặc biệt về âm thanh và màu sắc khi không 

cần thiết. Để người nghe thật sự tập trung vào nội dung mà bạn trình bày và không bị 

phản cảm, đừng biến các slide thuyết trình của mình thành những bức họa với quá 

nhiều hình ảnh động, âm thanh hay màu sắc loè loẹt không phù hợp với chủ đề khiến 

khán giả bị căng thẳng, lóa mắt, bởi họ thật sự muốn nắm bắt thông tin  chứ không 

muốn thử trình độ thiết kế của bạn. Và điều đó thực ra lại là sự mách  bảo về sự không 

chuyên nghiệp của bạn. 

 Có kế hoạch dự phòng trường hợp máy móc bị trục trặc kỹ thuật bằng việc in  ra 

giấy bài trình bày để phát cho mọi người. 

2.1.4. Luyện tập trước khi thuyết trình 

Sau khi hoàn tất phần chuẩn bị nội dung, công việc cần thiết tiếp theo là phải    tập 

luyện, bởi sự thành công của một bài thuyết trình phụ thuộc không ít vào khâu này. Sự 

tập luyện càng thuần thục, bạn sẽ caǹ g tự tin khi thuyết triǹ h, bởi vì “nỗi sợ hãi bắt nguồn 

từ sự thiếu hiểu biết và sự không chắc chắn” (Robinson). 

2.1.4.1. Luyện tập về thời gian 

Để đảm bảo thời gian thuyết trình, cần luyện tập trước sao cho bài thuyết trình 

ch

ỉ 

chiếm 80%  lượng thời gian  dự kiến,  trong  đó chỉ nên dành  70% thời  gian để 

trình bày, còn 30% cho việc giao lưu, đối thoại với người nghe. 

2.1.4.2. Luyện tập ngôn ngữ, cử chỉ 

 Trong thuyết trình, khả năng diễn đạt lưu loát và nghệ thuật diễn cảm qua lời nói 

(giọng nói, âm điệu, tốc độ nhanh chậm, cách ngừng nghỉ…) có vai trò rất quan 

trọng để thu hút người  nghe, nhưng với  số đông mọi người,  khả năng  này không 

phải là thiên bẩm mà chủ yếu là do sự tập luyện. 

 Những khả năng này không thể có được bởi sự tập luyện trong ngày một ngày hai, 

mà là kết quả của một quá trình rèn luyện lâu dài, bằng việc thường xuyên đọc 
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sách báo, tạp chí, tham dự những cuộc nói chuyện… để thu thập, sưu tầm những lời 

hay, ý đẹp, những câu thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn, những từ ngữ mới lạ, những 

thuật ngữ chuyên ngành… Đó là cách để bạn làm phong phú và mở rộng vốn từ của 

mình để có được khả năng ứng khẩu nhanh nhạy và linh hoạt trong mọi tình huống. 

 Đặc biệt, trước khi thuyết trình, bạn nên tập nói một mình nhiều lần theo bài soạn 

đã chuẩn bị để luyện tập cách diễn đạt cho lưu loát cũng như nghệ thuật diễn cảm qua 

lời nói cho phù hợp và có sức cuốn hút người nghe. 

 Để luyện tập các cử chỉ và ngôn ngữ hình thể, các động tác di chuyển, cać h giao 

tiêṕ vơí ngươì nghe, bạn cũng cần tập thuyết triǹ h một mi ̀nh (noí trươć gương để tự 

quan sát) nhưng tưởng tượng rằng mình đang thuyết trình trước mọi người. Sau đó có 

thể nói trước một nhóm nhỏ là bạn bè, người thân và nhờ mọi người góp ý kiến để bạn 

điều chỉnh, khắc phục các thiếu sót. Chính những trải nghiệm qua sự luyện tập sẽ giúp 

bạn có được sự bình tĩnh, tự tin và thành công khi bước vào một buổi thuyết trình thực 

sự. 

 Nếu là thuyết trình theo nhóm thì phải có buổi thao luyện của cả nhóm để có   sự 

phối hợp thống nhất và ăn ý cho cả bài thuyết trình. 

 Nếu là thuyết trình bằng powerpoint thì phải tập dượt trước các thao tác sử 

dụng và kết nối các phương tiện trình chiếu để 

không đáng có. 

tránh  những  lúng túng,  trục trặc 

Tóm lại, việc rèn luyện khả năng diễn đạt lưu loát, giọng nói truyền cảm, giàu sinh 

khí và tác phong chuyên nghiệp là những điều kiện rất quan trọng để làm nên   sự 

thành công của một bài thuyết trình, và đó cũng là những tố chất cần có nếu bạn muốn 

trở thành một người thuyết trình chuyên nghiệp hay một nhà lãnh đạo có sức thu phục. 

2.2. Thực hiện  thuyết trình 

Một bài thuyết trình thành công phải có khả năng tác động đến người nghe 

không chỉ về nhận thức mà còn cả về cảm xúc, do đó, thuyết trình vừa là khoa học vừa 

và nghệ thuật. Sau đây là những kỹ năng cơ bản giúp thực hiện một bài thuyết trình 

thành công trên cơ sở của sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật giao tiếp. 

2.2.1. Gây ấn tượng ban đầu 
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 “Vạn sự khởi đầu nan”, “Đầu xuôi đuôi lọt” là những kinh nghiệm mà cha ông đã 

đúc kết để nói về vai trò quan trọng của bước khởi đầu cho một công việc. Còn theo 

kinh nghiệm của những người thuyết trình chuyên nghiệp, những phút đầu tiên có ý 

nghĩa rất quan trọng cho sự thành công của một bài thuyết trình. 

 Ngay từ những giây phút đầu tiên bạn xuất hiện trước khán giả, bạn đã tạo  nên 

ở khán giả một ấn tượng tức thì, và 30 giây tiếp theo là thời gian để mọi người 

khẳng định, xác nhận lại về ấn tượng về bạn. Bởi vậy, hầu hết người nghe sẽ có phản 

ứng tâm lý về việc có thích hay không thích bạn trước khi bạn bắt đầu thuyết trình. 

 Đối với một số người, một cách tự nhiên, do trời phú, họ đã có những ưu thế về 

hình thức bề ngoài dễ gây thiện cảm cho mọi người, từ khuôn mặt, dáng vóc, nụ cười. 

Tuy nhiên, những người có được các lợi thế đó không nhiều, vì vậy phần lớn chúng ta 

muốn gây được ấn tượng tốt đối với mọi người ngay khi tiếp xúc đều cần phải có sự 

chuẩn bị chu đáo và những cố gắng để tự hoàn thiện bản thân. Sau đây là một số kỹ 

năng có thể giúp bạn gây được ấn tượng ban đầu khi thực hiện một bài thuyết trình 

(cũng như trong giao tiếp nói chung). 

2.2.1.1. Gây ấn tượng bằng phong cách 

Những yếu tố tác động đầu tiên để người nghe có ấn tượng về bài thuyết trình chính 

là phong cách của người thuyết trình, biểu hiện qua trang phục, tư thế, nét  mặt. Bởi 

vậy bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng và kỹ lưỡng trước khi xuất hiện trước đám đông. 

 Cần ăn mặc nghiêm túc, lịch sự, phù hợp với đề tài thuyết trình và đối tượng 

người nghe. 

Ví dụ: Khi  thuyết trình về một  đề tài khoa  học cần  ăn mặc  nghiêm  túc,  trang 

trọng; khi thuyết trình về một tác phẩm nghệ thuật, một cuộc triển lãm hội họa hay 

điêu khắc thì nên ăn mặc thể hiện phong cách độc đáo, lãng mạn, ấn tượng…; khi 

thuyết trình về một nền văn hóa, có thể mặc trang phục, đội hay đeo, mang một vật 

phẩm đặc trưng cho nền văn hóa đó để gây ấn tượng cho bài thuyết trình. Qua đó cũng 

là bằng chứng cho thấy bạn đã chuẩn bị cẩn thận và chu đáo cho bài thuyết trình. 
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 Tuy nhiên, nhìn chung, trang phục và những yếu tố hình  thức bề ngoài của 

người thuyết trình không nên quá độc đáo, khác thường để tránh tạo nên sự chú ý đặc 

biệt, bởi nó có thể gây phản cảm và làm sao nhãng sự tập trung chú ý vào nội dung 

thuyết trình. 

 Cùng với trang phục và các yếu tố hình thức bề ngoài thì tư thế, cử chỉ, điệu bộ tự 

nhiên, phong thái chủ động và tự tin, nét mặt thân thiện, cởi mở cũng là những 

yếu tố rất quan trọng để gây ấn tượng tốt ban đầu cho khán giả. Tất nhiên, bạn 

đừng quên tặng khán giả những nụ cười (đúng lúc), vì nó không chỉ giúp bạn tự tin 

hơn, mà còn tạo  sự thân thiện, làm cầu nối quan trọng để rút  ngắn  khoảng cách 

giữa bạn với người nghe. 

2.2.1.2. Gây ấn tượng bằng mở đầu hấp dẫn 

 Thông thường, khi bắt đầu một buổi thuyết trình, trong những giây phút đầu tiên, 

người nghe vẫn chưa thực sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nghe những gì bạn nói. Bởi 

vậy, để lôi cuốn người nghe ngay từ đầu, bạn hãy bắt đầu bài thuyết trình với một 

trong các cách mở đầu ấn tượng mà bạn đã chuẩn bị (tạo một tiǹ h huống gây ấn 

tượng; kể một mẩu chuyện liên quan đến đề tài; đưa ra nhưñ g con sốthống kê 

gây chú ý; nêu câu hỏi kích thích trí tò mò của ngươì nghe; chia sẻ tiǹ h cam một cach́ 

chân thaǹ h vềlý do đến với buổi thuyết triǹ h này). Thực hiện được phần mở đầu gây 

ấn tượng thì có thể xem như bài thuyết trình của bạn đã thành công được một nửa. 

 Sau phần mở đầu ấn tượng, không nên vòng vo dài dòng mà nên đi ngay vào đề 

tài thuyết trình bằng việc giới thiệu khái quát về mục đích, bố cục bài thuyết trình, lợi 

ích của bài thuyết trình, lịch trình làm việc của buổi thuyết trình. 

2.2.2. Kỹ năng trình bày vấn đề lôi cuốn 

Thuyết trình là trình bày cho người khác hiểu, thuyết phục người khác nghe theo và 

làm theo mình. Để làm được điều đó, các nội dung cần được chuyển tải là hết sức  

quan trọng, nhưng bên cạnh  đó, các kỹ năng  để chuyển tải thông  điệp đến với 

khán giả và thuyết phục họ cũng  quan  trọng  không  kém.  Vì  vậy, để việc thuyết 

trình đạt được hiệu quả cao, cần chú trọng các kỹ năng sau đây: 

 Thuyết trình khác với đọc diễn văn, nghĩa là người thuyết trình phải dùng văn nói 

chứ không phải đọc bài thuyết trình đã chuẩn bị sẵn. Bởi vậy, một yêu cầu quan trọng 

đối với người thuyết trình là phải thoát ly văn bản viết để nói một cách tự 
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nhiên như đang trò chuyện với khán giả (khi cần thiết  chỉ có thể nhìn  lướt qua 

phiếu nhắc bài hoặc các luận điểm chính trên slide). Đây là một yêu cầu rất khó, đòi 

hỏi người thuyết trình phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự am hiểu sâu sắc về đề tài, 

nắm vững nội dung vấn đề cần nói và phải luyện tập cho thuần thục.1
 

 Trình bày vấn đề một cách logic, mạch lạc, rõ ràng, làm nổi bật nội dung chính 

bằng những câu khái quát ngắn gọn, súc tích, tập trung vào điểm chính, tránh sa đà vào 

chi tiết. Nói hay không đồng nghĩa với nói nhiều, vì vậy cần tránh nói dài dòng, 

lan man, lạc trọng tâm. Sẽ là sai lầm nếu bạn nghĩ rằng cần phải nói cho người 

nghe càng nhiều thông tin càng tốt; ngược  lại, nếu bạn nói nhiều thì nội dung sẽ   dàn 

trải, người nghe sẽ nhàm chán, mệt mỏi, thiếu tập trung, và buổi thuyết trình sẽ thất 

bại. 

 Văn phong trong thuyết trình là văn nói nên phải khác với văn viết ở một số 

điểm. Nếu khi đọc một văn bản viêt́ ngươì ta có thể đoc đi đoc lại để hiểu rõ hơn về một 

vấn đề thì khi nghe thuyết trình chỉ được nghe một lâǹ , bởi vậy, để người 

nghe dễ tiếp nhận thì văn phong trong thuyết trình yêu cầu cao hơn về tính trong 

sáng, rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Muốn vậy, từ dùng phải chính xác, chuẩn mực, rõ 

nghĩa, diễn tả đúng bản chất sự việc; câu văn phải ngắn gọn, súc tích, không nên sử 

dụng câu dài, có nhiều thành phần phụ, nên dùng câu ở dạng chủ động.  Đối với 

những ý chính cần nhấn mạnh thì nên lặp lại bằng những cách diễn đạt khác nhau 

để có thể giúp người nghe ghi nhớ, khắc sâu, đồng thời tránh được sự đơn điệu, 

nhàm chán. Tuy nhiên cũng không nên cố gây ấn tượng bằng cách dùng những câu văn 

hoa mỹ, những từ ngữ có vẻ cao siêu nhưng lại sáo rỗng hay mập mờ, khó hiểu. Đặc 

biệt, văn phong pháp lý trong tranh tụng tại tòa không chỉ phải đảm bảo các yêu cầu 

chung đó, mà còn có các yêu cầu đặc thù của nghề luật như: tính nghiêm 

túc, chuẩn mực, không dùng ngôn ngữ 

trương.2 

đời  thường  hay những từ cảm  thán, khoa 

 

 
 

1  
Các buổi thuyết trình trên lớp cho thấy kỹ năng diễn đạt bằng văn nói của sinh viên còn nhiều hạn chế, khi nhiều  sinh 

viên chỉ chăm chú đọc bài viết đã chuẩn bị sẵn, hoặc đọc những dòng chữ đang chiếu trên các  slide. 
2 

Trong thực tế nghề Luật, khi tranh tụng tại tòa, không ít luật sư thiếu kinh nghiệm khi trình bày luận cứ gỡ tội thường 

hay vấp phải những nhược điểm này, chẳng hạn: “Thưa vị đại diện VKS kính mến!”, hoặc kèm theo những lời đánh giá 

đại loại như: “Hội đồng xét xử công minh”; “Bà Hội thẩm tài ba”, hay: “Lập luận của vị đại diện VKS là vô cùng trong 

sáng, vô tư...”. 
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 Minh họa cho các luận điểm bằng các con số và sự kiện cụ thể cùng với các ví dụ 

thực tiễn sinh động để tăng tính thuyết  phục. 

 Đan xen những câu chuyện vui, những tình tiết hài hước phù hợp và có chừng 

mực cũng làm gia tăng hiệu quả đáng kể cho bài thuyết trình. Những câu nói dí dỏm, 

thông  minh có  liên quan  đến  nội  dung thuyết  trình sẽ rất cần thiết để bài thuyết 

trình trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, qua đó tạo sự hưng phấn cho khán giả. 

 Sử dụng câu hỏi tu từ, đó là câu hỏi mà câu trả lời xem như đã là hiển nhiên, 

nhưng lại có tác dụng gây sự chú ý của khán giả. 

 Nếu trong bài thuyết trình có thời gian giải lao thì trước khi tạm nghỉ, bạn  không 

nên báo trước những nội dung cụ thể tiếp theo. Thay vào đó, bạn hãy đưa ra một câu 

hỏi mà câu trả lời được hứa hẹn là “sẽ tiết lộ sau ít phút nữa...”, đó là cách để khơi gợi 

trí tò mò, kích thích sự háo hức chờ đợi của người nghe với phần tiếp theo. 

 Hãy biết quý thời gian của người khác cũng như thời gian của bạn, vì vậy phải 

thường xuyên kiểm soát thời gian đã dự kiến cho mỗi phần thuyết trình để hoàn tất bài 

thuyết trình đúng giờ. 

Tóm lại, các nhà thuyết trình chuyên nghiệp đã đúc kết các yêu cầu cơ bản khi trình 

bày nội dung bài thuyết trình, đó là: 

• Trình bày khái quát những gì sẽ trình bày 

• Trình bày đầy đủ những gì cần trình bày 

• Trình bày tóm tắt những gì đã trình bày 

2.2.3. Nghệ thuật diễn cảm qua lời nói 

Một bài thuyết trình thành công không chỉ có khả năng tác động vào trí tuệ, làm 

thay đổi nhận thức của người nghe, mà trước hết, nó phải có khả năng tác động vào 

cảm xúc của họ, để rồi từ cảm xúc sẽ góp phần thay đổi nhận thức. Bởi vậy, nghệ thuật 

diễn cảm qua lời nói có vai trò rất quan trọng. Sau đây là một số bí quyết để tạo sức hút 

bằng sự diễn cảm của lời nói khi thuyết trình: 

 Giọng phát âm phải chuẩn và rõ ràng, tránh nói lắp bắp, nói lặp, không dùng từ 

lóng, từ địa phương, và đặc biệt là không nên sử dụng các âm đệm để “lấp khoảng 

trống” như: à, há, ờ, ừm…, bởi điều đó sẽ cho thấy sự lúng túng, thiếu tự tin của 
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bạn, vì vậy sẽ làm giảm sức thuyết phục và niềm tin của người nghe về những gì bạn 

đang nói. 

 Ngữ điệu giọng nói trong thuyết trình phải có sự thay đổi linh hoạt cho phù hợp 

với nội dung cần chuyển tải, cần tuyệt đối tránh nói bằng một giọng đều đều, buồn tẻ 

thì sẽ khiến người nghe nhàm chán, buồn ngủ. Và quan trọng là giọng điệu nói 

phải thể hiện được cảm xúc, nhiệt tình và sự đồng  cảm,  hòa  điệu  với  vấn đề 

thuyết trình. Ví dụ, khi noí vềchuyện vui thìgiọng điệu phải sôi nổi, hào hứng; khi noí về 

chuyện buồn thì giọng điệu phải chùng xuống, trầm buồn. Giọng sôi nổi, hào hứng sẽ thu 

hút được sự chú ý của thính giả bằng sự đam mê, hứng khởi, nhiệt tình của người nói; 

trong khi giọng nhỏ nhẹ, tâm tình cũng có ưu thế riêng để lôi cuốn thính giả khi nó có 

khả năng tác động vào tâm tư, tình cảm của họ. Việc thay đổi giọng điệu cũng là cách 

để truyền sự hưng phấn và cảm xúc từ diễn giả đến khán giả. 

 Tốc độ nói vừa phải, không nên nói quá nhanh hay quá chậm. Trong trường 

hợp thay vì cần phải nói nhanh để đảm bảo thời gian, bạn nên giản lược bớt những nội 

dung không thật sự quan trọng. 

 Trong mạch diễn ngôn, không nên nói liên tục mà cần tạo ra những khoảng 

dừng  ngắn (từ 3 đến  5  giây) để người  thuyết  trình  cũng như thính giả có một 

khoảng lặng cho sự suy ngẫm, thẩm thấu, chiêm nghiệm, bởi một bản nhạc hay 

cần có những nốt lặng đúng lúc. Việc xen kẽ những khoảng lặng trong mạch diễn ngôn 

là cách để khiến người nghe tập trung hơn, đồng thời cũng là những khoảnh 

khắc thư giãn.  Nếu  bạn cứ “thao thao bất tuyệt” thì cả người nói và người  nghe 

đều sẽ có cảm giác căng thẳng, mệt lử. 

3.2.1. Các động tác hình thể khi thuyết trình 

Trong giao tiếp, lời nói thường đi cùng với giọng điệu và điệu bộ, cử chỉ (còn  gọi 

là ngôn ngữ hình thể). Theo nghiên cứu của giáo sư tâm lý học Abert Mehrabian, khi 

giao tiếp, nghĩa của lời nói tác động đến người nghe ít nhất, chỉ có 7%; giọng điệu của 

lời nói có tác động cao hơn: 38%; trong khi cử chỉ, điệu bộ có tác động lớn nhất: 55%. 

Điều đó cho thấy, trong giao tiếp, các hành động trực quan (nét mặt, ánh mắt, điệu bộ, 

cách đi đứng, các động tác tay,…) có vai trò đặc biệt quan trọng trong 
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việc chuyển tải thông điệp. Không những thế, nó còn thể hiện phong cách, năng lực và 

sự chuyên nghiệp của người thuyết trình. 

Sau  đây là một số kỹ năng  để kết hợp vận dụng các động tác hình thể, qua đó  thể 

hiện sự tự tin, phong cách và sự thu hút của người thuyết trình: 

+ Giao tiếp bằng ánh mắt, vẻ mặt: 

 Đôi mắt là “cửa sổ tâm hồn”, bởi vậy sự giao tiếp bằng mắt luôn là cách thức đem 

lại hiệu quả cao khi nó thể hiện sự đồng cảm và tin cậy giữa người nói với 

người nghe, đồng thời qua ánh mắt, bạn cũng có thể 

ngầm từ khán giả đối với bài thuyết trình của mình.1
 

nhận ra  được sự phản hồi 

  Randy  Siegel  –  một  chuyên  gia  đào  tạo về kỹ năng  thuyết trình đã khuyên 

những học viên của mình rằng, cần phải bắt đầu bài thuyết trình bằng việc đứng    im 

chốc lát, tìm kiếm một khuôn mặt thân thiện, nhìn vào mắt người đó để tìm sự giao 

cảm, sau đó hít một hơi thở thật sâu và hãy bắt đầu. Lời khuyên đơn giản này sẽ giúp 

bạn có sự tự tin để bắt đầu bài thuyết trình một cách hào hứng. 

 Trong suốt bài thuyết trình, bạn phải dùng mắt tiếp xúc với khán  thính giả  một 

cách thân mật. Việc nhìn vào ai đó sẽ khiến họ cảm thấy họ đang thực sự tham gia vào 

vấn đề. Tuy nhiên, cũng không nên chỉ nhìn chằm chằm vào một vài người, bởi như 

thế những người khác sẽ cảm thấy bị “bỏ rơi”, mà nên nhìn bao quát khắp lượt khán 

giả để mọi người đều có cảm giác được quan tâm. Khi bạn nhìn vào mắt thính giả, trái 

tim và cái đầu của họ sẽ theo  bạn. 

 Cùng với việc giao tiếp bằng mắt, bạn cần luôn giữ vẻ mặt thân thiện, cởi mở, vui 

vẻ, cần tránh vẻ mặt nghiêm nghị, cứng nhắc từ đầu đến cuối. Đừng quên rằng, nét mặt 

tươi vui và những nụ cười đúng chỗ sẽ là vũ khí giúp bạn lấy được thiện cảm nơi người 

nghe. 

+ Điệu bộ và cách đi đứng: 

 Đây cũng là những yếu tố góp phần làm nên phong cách của người thuyết trình và 

góp phần đáng kể trong việc tạo dựng lòng tin ở người nghe. Randy Siegel có lời 

khuyên rằng, khi diễn thuyết cần đứng thẳng người, vai và chân giang ngang bằng 

nhau, mặt hướng về phía trước cùng đôi tay linh động theo lời nói. Sự di chuyển 
 

1Những người thiếu kinh nghiệm và không tự tin khi thuyết trình thường tránh nhìn trực diện vào khán giả, thay vào đó, 

họ thường nhìn xuống bàn, nhìn vào khoảng không, nhiǹ  lên trần nha ̀, nhìn ra cửa sổ, hay nhìn lên màn chiếu và quay lưng 

lại vơí ngươì nghe, đó là điều tối kỵ trong thuyết trình. 
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linh hoạt trong khi nói cũng sẽ góp phần làm cho buổi thuyết trình tránh được sự 

nhàm chán và đơn điệu, đồng thời giúp bạn tiếp cận người nghe và lôi cuốn cả những 

người ngồi phía xa. 

 Ngôn ngữ của đôi tay: khi thuyết trình, nhiều người thường có cảm giác đôi tay 

“thừa thãi”, thậm chí còn bối rối không biết giấu nó vào đâu. Bởi vậy, có người khi nói 

thường khoanh tay trước ngực, có người cho tay vào túi quần, có người vuốt tóc hay 

vân vê mép áo… Một trong những đặc điểm của các nhà thuyết trình chuyên nghiệp là 

họ thường sử dụng các động tác tay rất linh hoạt để bổ trợ và minh họa sinh động cho 

lời nói. Bởi vậy, để phát huy khả năng biểu đạt bằng “ngôn ngữ ”  của đôi tay một cách 

hiệu quả trong thuyết trình, cần chú ý rèn luyện các động tác  sau đây: 

1) Thay đổi linh hoạt các động tác tay bằng việc liên tục đổi tay và thay đổi động 

tác để tạo sự khác biệt, bởi khán giả sẽ không tránh khỏi cảm giác nhàm chán, thậm chí 

bực bội, nếu bạn cứ lặp lại mãi những điệu bộ, cử chỉ nhất định. Nếu diễn đạt hai ý thì 

phải vung hai tay khác nhau để người nghe có thể cảm nhận được rõ hơn về việc ta 

đang nói đến hai nội dung khác nhau. 

2) Khi thực hiện động tác vung tay, cần lưu ý rằng, phải đưa tay theo hướng từ 

“trong ra, dưới lên”, bởi nếu làm ngược lại sẽ tạo cảm giác rằng bạn đang vơ cái gì đó 

từ bên ngoài vào hay thể hiện sự áp đặt từ trên xuống. 

3) Khi muốn bày tỏ sự mong đợi, hay ý muốn thu thập ý kiến thì nên để ngửa  bàn 

tay; ngược lại, khi muốn diễn đạt sự đè nén hoặc áp đặt thì hãy để bàn tay sấp. 

Các  ngón tay khép  sẽ bày  tỏ sự nghiêm túc, quyết đoán, còn các ngón tay mở sẽ 

mang lại cảm giác thiếu sinh lực, thiếu nhiệt tình. 

Cùng với một số động tác nên làm thì sau đây là một số động tác cần tránh: 

1) Cử chỉ khoanh tay trước ngực. Đây là một sai lầm mà chúng ta rất hay mắc phải. 

Động tác khoanh tay của bạn sẽ khiến đối tượng giao tiếp có cảm giác rằng bạn đang 

bàng quan, thờ ơ với xung quanh, hoặc bạn là một người không cởi mở, luôn phòng 

thủ, điều đó tạo nên một hàng rào vô hình khiến khán giả có cảm giác xa cách. 

2) Cho tay vào túi quần khi nói. Đây được xem như là  một  hành  vi tỏ ý xem 

thường người khác, tạo cảm giác về sự kênh kiệu, thiếu hoà nhập. 
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3) Tay vuốt tóc hay vân vê mép áo hoặc xoay nhẫn, xoay bút khi thuyết trình cũng 

là những cử chỉ nên tránh bởi nó mách bảo về sự mất bình tĩnh, thiếu tự tin của bạn. 

4) “Hoa chân múa tay” liên tục sẽ tạo cảm giác rối mắt và gây mệt mỏi cho khán 

giả, nhưng nếu buông thõng hai tay thì lại cho thấy sự mệt mỏi, thiếu sinh khí của diễn 

giả. 

5) Chỉ tay vào mặt khán giả là sự thể hiện thái độ gia trưởng, hung hăng, khiến 

khán có cảm giác bị coi thường, bị chỉ trích, thậm chí là xúc phạm. 

Tóm lại, ngôn ngữ, giọng điệu và các động tác hình thể có vai trò vô cùng quan 

trọng  trong kỹ năng  thuyết  trình.  Bởi  vậy, để làm nên thành công của một buổi 

thuyết trình, bạn phải biết cách điều khiển, phối hợp các kỹ năng ấy một cách nghệ 

thuật. Giọng nói truyền cảm, ánh mắt thân thiện, vẻ mặt vui  vẻ, khoan  hòa,  điệu bộ, 

cử chỉ, phong thái tự nhiên, đúng mực và phùhợp vơí nội dung đang noí..., tất cả sẽ làm toát 

lên ở bạn sự tự tin và phong cách chuyên nghiệp. Sử dụng lời nói với cử chỉ và giọng 

điệu thích hợp là chìa khóa dẫn đến thành công của  bạn. 

3.2.2. Giao tiếp với người nghe 

Một nhược điểm lơń  thường găp̣ ở những ngươì thuyêt́ triǹ h ít kinh nghiêṃ làhọ 

thường quá chăm chú vào việc chuyển tải các nội dung của bài thuyết trình mà  không 

quan tâm đến việc thiết lập mối liên hệ với khán  thính giả trong suốt thời gian trình 

bày, và như vậy họ đã vô tình “bỏ rơi” khán giả. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ 

không thu hút được sự quan tâm của người nghe trong suốt bài thuyết trình. 

Bởi vậy, để thiết lập và duy trì mối quan hệ giao tiếp với người nghe, cần chú ý 

những kỹ năng sau đây: 

 Quan sát những  phản ứng tâm lý của người nghe trong khi trình bày để tiếp 

nhận các thông tin phản hồi qua ngôn ngữ cử chỉ và điệu bộ của họ để có thể kịp 

thời điều chỉnh bài nói cho phù hợp. Ví dụ: khi thâý  ở ngươì nghe có những cử chỉ 

như nhiú trań , lắc đầu, nhiǹ nhau tỏ ý không hiểu, hoặc quay sang trao đổi với người 

bên cạnh,… thìbạn cần chủ động đáp lại phản ứng của họ bằng việc hỏi xem sự nắm bắt 

vấn đề của họ tới đâu để tự điều chỉnh, bổ sung thông tin hoặc giải thích  cụ thể hơn.  Ở 

đây chúng ta có thể học tuyệt chiêu của  Bác Hồ với  một câu hỏi  đã 
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đi  vào  lịch  sử trong  buổi  đọc  Tuyên  ngôn  độc  lập:  “Tôi  nói  đồng  bào  nghe rõ 

không”? Lập tức, cả một rừng người đồng thanh đáp: “Có”. 

 Để người nghe thực sự nhập cuộc với bài thuyết trình thì một việc làm khác cũng 

không thể thiếu, đó là đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung bài nói và khuyến khích 

những câu trả lời từ phía khán giả cũng như lắng nghe những câu hỏi của họ, trả lời các 

câu hỏi đó, kể cả việc có thể tranh luận với khán giả khi cần thiết. Tuy nhiên, ở đây đòi 

hỏi người thuyết trình phải có kỹ năng phản ứng nhanh nhạy để xử lý vấn đề một cách 

khéo léo, chủ động dẫn dắt câu chuyện để luôn kiểm soát được tình hình, không bị 

khán giả làm “lạc đường”. 

3.2.3. Cách kết thúc tạo dư âm 

Để kết thúc một bài thuyết trình tạo ấn tượng tốt đẹp và để lại dư âm đối với người 

nghe, bạn cần phải: 

 Phát tín hiệu thông báo trước khi kết thúc. 

 Tóm tắt điểm chính mà không kèm theo những lời giảng giải dông dài. 

 Thách thức và kêu gọi. 

 Làm cho khán giả cười vui. 

 Dừng bài thuyết trình với một nhận định thú vị hay một nút thắt phù hợp với vấn 

đề. 

Sau khi kết thúc phần thuyết trình, đừng quên nói lời cảm ơn với người nghe, 

đồng thời bày tỏ nguyện vọng muốn nhận được những câu hỏi từ người nghe về những 

vấn đề họ chưa thông suốt hoặc góp ý mở rộng thêm cho vấn đề. 

2.3. Kỹ năng ứng phó với câu hỏi sau thuyết trình 

 Sau phần thuyết trình thường là phần trả lời các câu hỏi của khán giả. Việc đối 

thoại với người nghe sau thuyết trình cũng là phần việc quan trọng của buổi thuyết 

trình, bởi nó giúp củng cố thông điệp và tiếp tục chuyển tải ý tưởng của bạn, bởi vậy 

có người gọi đây là giai đoạn “thuyết trình sau thuyết trình”. 

 Để việc đối thoại với khán giả đạt được hiệu quả cao nhất, ngay khi giới thiệu lịch 

trình làm việc, bạn cần thông báo để mọi người biết rằng sau phần thuyết trình sẽ có 

thời gian để mọi người đặt câu hỏi và bạn sẽ trả lời, như thế mọi người sẽ  có sự chuẩn 

bị các câu hỏi. Phần sau đây là các kỹ năng cơ bản để giúp bạn thực hiện thành công 

phần “hậu thuyết trình”. 
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2.3.1. Cách khuyến khích mọi người đặt câu hỏi 

 Để mở đầu cho phần đặt câu hỏi, bạn hãy nói: “Ai có câu hỏi đầu tiên?”. Sự 

nhiệt tình của bạn  sẽ mất nếu bạn không nhận được câu hỏi nào từ phía người 

nghe. Trong trường hợp ấy, để khích lệ người nghe đặt câu hỏi, bạn có thể “khơi mào” 

bằng cách nói: “Một câu hỏi mà tôi thường được hỏi là…”, và hãy trả lời câu hỏi đó. 

 Khi có người nêu câu hỏi, bạn hãy nhìn thẳng vào họ và nhắc lại câu hỏi cho mọi 

người cùng nghe. Việc lặp lại câu hỏi không chỉ giúp xác nhận lại tính chính  xác của 

câu hỏi mà còn giúp bạn có thêm thời gian để suy nghĩ câu trả lời. 

 Một điều cũng cần lưu ý là, khi mọi người nêu câu hỏi, bạn không nên đánh giá 

các câu hỏi và đưa ra những lời nhận xét như: “Đó là một câu hỏi tuyệt vời!”, hoặc 

“Đó là một câu hỏi rất hay!”; hoặc “Quả là một câu hỏi chí lý”... Bởi vì nếu người 

tiếp theo đặt ra một câu hỏi mà bạn không có nhận xét tích cực tương tự thì sẽ 

khiến họ nghĩ rằng câu hỏi của họ không  có mấy  ý  nghĩa,  và điều  đó sẽ không 

khuyến khích được những người khác đưa ra câu hỏi. Để thể hiện sự công bằng 

với những câu hỏi được đặt ra, bạn chỉ cần nói đơn giản rằng: “Cảm ơn bạn đã đặt câu 

hỏi này!”, hoặc “Tôi lấy làm mừng vì bạn đã nêu câu hỏi đó”… 

2.3.2. Cách trả lời câu hỏi 

 Nên trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn và có trọng điểm, đừng dài dòng như đang 

tiếp tục một bài diễn thuyết mới, vì như vậy sẽ khiến người nghe cảm thấy nhàm chán. 

 Khi trả lời câu hỏi, bạn không nên tiếp tục nhìn vào người hỏi, và cũng không nên 

đứng gần người hỏi, mà nên đứng ở một nơi mà tất cả mọi người đều trông thấy bạn rõ 

nhất. Hãy nhớ rằng bạn đang giao tiếp với mọi người, và mọi người đều cần nghe rõ 

câu trả lời của bạn chứ không chỉ riêng người đặt câu hỏi. Khi kết thúc câu trả lời, bạn 

cần giao tiếp bằng mắt với người đã đặt câu hỏi và hỏi lại: “Bây giờ vấn đề đã rõ rồi 

chứ ạ? Chúng ta có thể chuyển sang vấn đề khác được  rồi chứ ạ?”. Nếu một cá nhân 

không thoả mãn với câu trả lời của bạn thì hãy nói  với người đó rằng, bạn rất vui được 

trao đổi tiếp về vấn đề này sau buổi thuyết trình hôm nay, và sau đó hãy chuyển sang 

câu hỏi kế tiếp. 

2.3.3. Cách ứng phó với những tình huống đặc biệt 
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Trong phần đối thoại với khán giả thường có những tình huống xảy ra ngoài dự 

kiến, khi đó đòi hỏi bạn phải biết cách ứng phó nhanh nhạy và xử lý một cách khéo 

léo, tế nhị. Sau đây là những gợi ý cho cách ứng xử với một số tình huống đặc biệt: 

 Trong tình huống có người thay vì đặt câu hỏi lại đưa ra những bình luận khá 

dài  dòng như một bài diễn thuyết, bạn cần phải biết cách để họ dừng  lại, nếu 

không sẽ làm hỏng cơ hội được hỏi của những người khác. Muốn chấm dứt phần 

diễn thuyết của họ một cách tự nhiên để người đó không tự ái, bạn hãy chờ thời cơ khi 

người đó dừng lại lấy hơi chuẩn bị nói tiếp thì bạn hãy ngắt lời họ bằng cách nói: 

“Xin cảm ơn ý kiến của anh/chị… Xin mọi người nêu câu hỏi tiếp theo”. 

 Trong trường hợp một người nêu câu hỏi với thái độ bức xúc về một vấn đề nào 

đó, bạn cần ứng dụng một trong các thuật “đắc nhân tâm”, đó là, trước khi trả  lời câu 

hỏi, hãy làm dịu sự bức xúc của họ bằng cách đặt mình trong tình huống của họ để bày 

tỏ sự đồng cảm. Ví dụ, bạn có thể nói: “Tôi rất hiểu / thông cảm / đồng cảm / chia sẻ 

với bạn về điều này, tuy nhiên…”. 

 Với những ý kiến phản biện lại quan điểm của mình, thay vì bày tỏ sự bác bỏ 

một cách cực đoan, bạn nên nói để mọi người hiểu rằng, một vấn  đề có  thể có 

nhiều cách giải quyết khác nhau. Bởi vậy, bạn hãy thừa nhận cách giải quyết của khán 

giả, nhưng đừng quên giải thích rõ rằng, việc bạn thừa nhận ý kiến khác   không đồng 

nghĩa với việc phủ nhận cách giải quyết của bạn. 

 Trong trường hợp người nghe đặt ra một câu hỏi mà bạn chưa có câu trả lời chắc 

chắn thì bạn không nên làm gì và nên làm gì? 

+ Không nên: tỏ thái độ lúng túng, mất tự tin; trả lời ngay rằng mình không biết; 

đưa ra ngay một câu trả lời mà mình thấy không chắc đúng; đánh lạc hướng vấn đề; trả 

lời lan man không đúng câu hỏi. 

+ Nên: bình tĩnh; khuyến khích khán giả hãy suy nghĩ để tìm câu trả lời, đó cũng là 

thời gian để bạn suy nghĩ. Những câu trả lời của khán giả có thể là những gợi ý 

quan  trọng để bạn bổ sung, hoàn thiện cho câu trả lời của mình. Nếu cả bạn và 

khán giả đều không có câu trả lời, khi ấy bạn có thể nói: “Đây là một câu hỏi đáng  để 

chúng ta phải suy nghĩ. Hiện tôi cũng chưa có câu trả lời thật xác đáng cho vấn  đề này, 

bạn có thể để lại danh thiếp, chắc chắn tôi sẽ gửi câu trả lời cho bạn sau”. 
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Tuy nhiên, phương án xử 

thuyết trình. 

lý này không được phép lặp lại quá 2 lần với một bài 

 Với những câu hỏi nằm ngoài chủ đề, bạn cần nói rõ rằng: “Câu hỏi này không 

mấy thích hợp với nội dung buổi thảo luận hôm nay”; hoặc: “Tôi nghĩ rằng câu hỏi đó 

nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của tôi”; hoặc: “Tôi chỉ có thể trao đổi thêm với bạn 

về vấn đề này sau  khi buổi thuyết trình này kết thúc”. 

 Với những câu hỏi nhạy cảm, đi sâu vào những vấn đề tế nhị, không tiện hoặc 

không được phép trả lời, bạn hãy từ chối một cách khéo léo, nhẹ nhàng, lịch sự với 

những câu như: “Có lẽ là chúng ta đã đề cập vấn đề này hơi sớm”; hoặc: “Bản thân tôi 

cũng chưa nhận được quyết định cụ thể nào...”. 

Để kết thúc phần đối thoại, bạn hãy nói: “Trước khi tôi tổng kết đôi điều, không 

biết còn ai có câu hỏi nào nữa không ạ?”. Sau đó, nếu không có câu  hỏi nào nữa,  bạn 

hãy đưa ra kết luận ngắn gọn nhằm nhấn mạnh lại mục đích của buổi thuyết 

trình, khẳng định kết quả 

hành động. 

của buổi thuyết trình,  cổ vũ, khuyến khích mọi người 

Như vậy, bên cạnh việc trang bị kiến thức, người thuyết trình cần phải học hỏi và 

rèn luyện các kỹ năng để có thể ứng xử một cách khéo léo khi đối thoại với khán giả. 

Sự thành công trọn vẹn của một buổi thuyết trình phụ thuộc không ít trình độ làm chủ 

các kỹ năng này của bạn. 

Tóm lại, một bài bài thuyết trình thành công phải đạt được các yêu cầu cơ bản sau: 

chuẩn bị chu đáo, mở đầu ấn tượng, nội dung thuyết phục, trình bày lôi cuốn, kết thúc 

tạo dư âm. 

 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH: 

1. Theo  bạn thì cần  bổ sung  thêm kỹ năng  nào ngoài  các kỹ năng  trên  đây để 

giúp cho việc thực hiện tốt một bài thuyết  trình? 

2. Haỹ  lưạ chọn một đềtaì thuyêt́ trình mà bạn có hứng thú và chuẩn bị kịch bản 

cho một bài thuyết trình cá nhân trước lớp dự kiến trong thời gian 10 phút. 

3. Vận dụng các kỹ năng đã học để thực hiện một bài thuyết trình trước  lớp  theo 

nhóm trong thời gian 20 phút. 
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5. Ebook, Kỹnăng thuyết triǹ h, http://www.ebook.edu.vn 

6. http://tailieu.vn/kynangmem 

7. http://hieuhoc.com 
 
 

 

 
Mục đích yêu cầu: 

CHƯƠNG 3 

KỸ NĂNG LẬP LUẬN 

Chương này nhằm giúp người học: 

+ Về kiến thức: 

    Hiểu  được  tầm quan trọng của lập luận trong các  hoạt  động giao tiếp ngôn ngữ 

(nói / viết) trong đời sống, đặc biệt là đối với một số luật, 

nghề báo, nghề giáo, chính khách…). 

ngành nghề đặc  thù (nghề 

  Nắm vững lý thuyết về lập luận và các kỹ năng lập luận để giúp cho việc rèn 

luyện các kỹ năng nói và viết một cách logic, chặt chẽ, mạch lạc, có sức thuyết 

phục; đồng thời qua đó cũng giúp rèn luyện các kỹ năng đọc  hiểu và tiếp nhận 

chính xác nội dung của một văn bản để có thể vận dụng có hiệu quả trong các công 

việc học tập, nghiên cứu cũng như 

nghề chuyên môn. 

các  hoạt  động  giao  tiếp xã  hội  và các ngành 

 Từ nền tảng chung của lý thuyết và kỹ năng lập luận, giúp sinh viên ngành Luật nắm 

được những yêu cầu và đặc điểm của lập luận pháp lý để có thể vận dụng có hiệu quả 

trong việc hành nghề Luật. 

+ Về kỹ năng: 

 Phát triển các kỹ năng chứng minh và bác bỏ một luận đề. 

 Rèn luyện các năng lực ngôn ngữ, tư duy và khả năng hùng biện. 
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 Rèn luyện các kỹ năng lập luận để đem lại hiệu quả thuyết phục cao trong các   lĩnh 

vực giao tiếp ngôn ngữ nói chung và lập luận trong tranh cãi pháp lý nói riêng. 

+ Về phương pháp: 

 Chú trọng việc thực hành các kỹ năng lập luận cụ thể sau mỗi phần lý thuyết. 
 

 

 

 

 
1. Khái niệm về lập luận 

BÀI 1 

LÝ THUYẾT VỀ LẬP LUẬN 

 Giao tiếp bằng ngôn ngữ là một hành động có ý thức của con người nên bao giờ 

cũng gắn liền với tính mục đích: nói cái gì, nói để làm gì, nói như thế nào. Trong đời 

sống, con người sử dụng ngôn ngữ trong nhiều mục đích giao tiếp khác nhau, đòi 

hỏi  phải sử dụng những phương thức biểu đạt khác nhau. Khi cần kể một câu 

chuyện, ta dùng phương thức tự sự. Khi cần giới thiệu hình ảnh một người, một sự vật, 

một con vật, một cảnh sinh hoạt hoặc phong cảnh thiên nhiên, ta thường dùng phương 

thức miêu tả, thuyết minh. Khi cần bộc lộ cảm xúc người ta dùng phương thức biểu 

cảm... 

 Cũng không ít khi trong giao tiếp, con người cần phải bày tỏ, phát biểu những 

nhận định, suy nghĩ, bình luận, đánh giá, thể hiện  quan  điểm, tư tưởng  của mình 

trước  một  vấn đề nào đó của cuộc sống, qua đó để thuyết phục, lôi cuốn người 

đọc/người nghe chấp nhận ý kiến, quan điểm của mình, nhằm làm thay đổi nhận 

thức và hành động của họ. Khi các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ (nói/viết) được 

thực  hiện với  mục  đích như vậy cũng tức  là khi chúng ta  đã thực  hiện hành động 

lập luận. 

 Kể từ khi biết dùng ngôn ngữ để diễn đạt nhằm thực hiện các mục đích giao 

tiếp, con người đã biết lập luận và cần đến lập luận. Bởi vậy, từ thời cổ đại 

Hylạp, lập luận đã được quan tâm đến trong lĩnh vực Tu từ học và Logic học. Trong 

cuốn Tu từ học (Rhetoric) của Aristote, lập luận được xem là một lĩnh vực thuộc về 

“thuật hùng biện”, về nghệ thuật nói năng. Sau đó nó được bàn đến trong các phép suy 

luận logic, trong thuật ngụy biện và trong các cuộc nghị luận, tranh cãi ở tòa  án. 
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 Đến nửa sau của thế kỷ  XX, lý thuyết về lập luận mới thực sự được quan tâm 

trở lại với những nghiên cứu toàn diện hơn cùng với sự ra  đời  của bộ môn Ngữ 

dụng học  môn học nghiên cứu về hoạt động ngôn ngữ trong giao tiếp xã hội gắn với 

ngôn cảnh và ngữ cảnh cụ thể, trong đó đóng góp quan trọng nhất thuộc về hai 

nhà  ngôn ngữ học người  Pháp: Oswald  Ducrot  và Jean  Claude Anscombre (1983). 

Cho đến thập niên 90, lập luận vẫn còn “là một lĩnh vực  mới trong ngôn ngữ học  thế 

giới. Ở Việt Nam, nó còn hoàn toàn lạ lẫm đối với các nhà ngôn ngữ học, kể cả các nhà 

nghiên cứu quan tâm đến ngữ dụng”.1 

 Trên nền tảng cơ bản của lý thuyết lập luận đã được xây dựng bởi một số 

công trình nghiên cứu trên thế giới, hiện nay việc nghiên cứu lý thuyết về lập luận trên 

ngữ liệu tiếng Việt trong Ngữ dụng học cũng đã đạt được những kết quả đáng ghi 

nhận, với việc đưa môn Ngữ dụng học vào giảng dạy trong chương trình đại học, và 

cùng với đó là sự ra đời của các giáo trình và các công trình nghiên cứu về ngữ dụng 

học thuộc các chuyên ngành ngôn ngữ và văn học. 

Vậy lập luận là gì? 

1.1. Khái niệm 

Lập luận (argumentation) trong Logic học gọi là suy luận, suy lý hoặc suy diễn 

logic. Theo đó, Logic học định nghĩa: 

 “Suy luận (còn gọi là suy diễn logic) là hình thức của tư duy, trong đó từ một  số 

tri thức đã có rút ra tri thức mới”.2 

 “Suy luận là hình thức cơ bản của tư duy mà từ một hay nhiều phán đoán đã có 

người ta suy ra được phán đoán mới”3. 

Suy luận là hoạt động của tư duy trừu tượng, diễn ra trong đầu óc con người, được 

Logic học nghiên cứu và khái quát với những quy tắc có tính phổ quát của tư duy. Tuy 

nhiên, tư duy không thể tồn tại bên ngoài ngôn ngữ (dưới các dạng ngôn ngữ thầm 

hoặc phát ngôn nói / viết). Hoạt động suy luận khi được hiện thực hóa bằng ngôn ngữ 

dưới các dạng phát ngôn nói / viết thì được gọi là lập luận. Do đó,  từ phương diện 

ngôn ngữ, lập luận được định nghĩa: 
 

 

 
1  Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán, Đại cương ngôn ngữ học, tập 2, Nx.GD,1993. 
2  Phạm Đình Nghiệm, Nhập môn Logic học, NXB. ĐHQG, 2006, tr. 86 
3  Lê Duy Ninh, Logic – phi logic trong đời thường và trong pháp luật, NXB.ĐHQG TP. HCM, 2009, tr.87 
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 Từ điển từ Hán – Việt định nghĩa lập luận là: “sắp đặt ý tứ và lý lẽ lập thành 

lời nghị luận”1. Từ điển  Tiếng Việt  định nghĩa:  “Lập luận  là trình  bày  lý lẽ một 

cách có hệ  thống, có logic nhằm chứng minh cho một kết luận về một vấn đề”.2 

Theo đó, Ngữ dụng học định nghĩa: 

 “Lập luận là một hoạt động ngôn từ. Bằng công cụ ngôn ngữ, người nói đưa  ra 

những lý lẽ nhằm dẫn dắt người nghe đến một hệ thống xác tín nào đó: rút ra  một 

(một số) kết luận hay chấp nhận một (một số) kết luận nào đó”.3 

 “Lập luận là đưa ra những lý lẽ nhằm dẫn dắt người nghe đến một kết luận hay 

chấp nhận một kết luận nào đấy mà người nói muốn đạt tới”.4
 

 “Lập luận là người nói hay người viết đưa ra một hay một số lý lẽ mà ta còn gọi 

là luận cứ nhằm dẫn dắt người  đọc hay người nghe đến một kết luận nào đó  mà 

người nói, người viết muốn hướng tới.5
 

1.2. Quan hệ giữa lập luận với miêu tả, trần thuật 

Hãy xét các ví dụ sau đây: 

(1) Trời mưa to. 

(2) Nhà của ông giám đốc cực kỳ lộng lẫy, sang  trọng. 

(3) Cô ấy luôn thức khuya dậy sớm. 

(4) Bố Lâm cởi trần, mặc quần đùi, bắp thịt cuồn cuộn. (Nguyễn Huy Thiệp) 

(5) Ngoài kia, qua một lớp vườn hoang là cánh đồng bao la. Trẻ con thả diều, 

người lớn thong thả dạo mát. Những nàng con gái nhởn nhơ. Dải thắt lưng lụa 

bạch lất phất trong gió hoàng hôn. Mặt trời mùa thu lặng lẽ chìm xuống sau cánh 

đồng lúa. (Tô Hoài) 

(6) Đêm tối đối với Liên quen lắm, chị không sợ nó nữa. Tối hết cả, con đường 

thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà, các ngõ vào làng lại sẫm đen hơn nữa. 

Giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Tý, và cái bếp lửa của bác Siêu chiếu sáng một vùng 

đất cát, trong cửa hàng, ngọn đèn của Liên, ngọn đèn vặn nhỏ, thưa thớt từng hột sáng 

lọt qua phên nứa. Tất cả phố xá trong huyện bây giờ đều thu nhỏ lại nơi hàng nước 

của chị Tý. (Thạch Lam) 
 

1  
Trần Thị Thanh Liêm, Từ điển Hán Việt, Nxb. Văn hóa Thông tin, 2007 

2  Viện Ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt, sđd. 
3  Nguyễn Đức Dân, Ngữ dụng học, NXB.GD, 1998, tr.165. 
4  

Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán, sđd, tr. 155 
5  Đỗ Thị Kim Liên, Ngữ dụng học, NXB.ĐHQG HN, 2005, tr.141 
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(7) Ông ấy có nhà lầu, xe hơi, lại có cả trang trại 

người giàu đứt đi rồi. 

ở nhà quê. Vậy thì chính  là 

(8) Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có đội ngũ cán bộ giảng dạy được  đào 

tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn vững vàng. Hiện nay trường đang đào tạo hơn 

10.000 sinh viên thuộc các hệ chính qui và tại chức cùng với hàng trăm học viên cao 

học và nghiên  cứu sinh. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là cơ sở đào  tạo 

nguồn nhân lực ngành Luật hàng đầu cho các tỉnh phía Nam. Trường Đại học Luật 

TP. Hồ Chí Minh cũng là cơ sở đào tạo ngành Luật có uy tín ở Việt Nam. 

Các ví dụ (1), (2), (3), (4), (5), (6) là những phát ngôn miêu tả, trần thuật, có mục 

đích thông báo về các sự vật, sự việc, hiện tượng của đời sống. Giá trị của một phát 

ngôn miêu tả được đánh giá theo tiêu chí đúng / sai, chân thực / không chân thực, căn 

cứ trên đối tượng thực tế mà nó phản ánh. Qua các phát ngôn miêu tả, trần thuật 

này, ta nhận được các thông tin về các đối tượng của hiện thực và có thể kiểm 

chứng tính đúng / sai của các thông tin ấy. 

Các ví dụ (7), (8) là các phát ngôn lập luận, các phát ngôn này có mục đích chứng 

minh, thuyết phục để dẫn dắt đến một kết luận trực tiếp. 

Tuy nhiên, trong giao tiếp ngôn ngữ, thông thường ít khi người ta miêu tả, trần thuật 

chỉ để đơn thuần là thông báo một thông tin về các sự vật, hiện tượng. Nói cách khác, 

khi miêu tả, trần thuật một đối tượng, một sự việc nào đó, người ta còn muốn hướng 

người nghe đến một nội dung thông báo khác nằm ngoài các nội dung miêu tả, trần 

thuật trực tiếp. Cái mà thông tin miêu tả, trần thuật hướng tới là một kết luận (một thái 

độ, một sự đánh giá, một nhận định hay một hành động nào đó  cần phải thực hiện) 

được biểu hiện một cách hàm ẩn đằng sau những thông tin trực tiếp đó. 

 Xét ví dụ (1), có thể thấy, phát ngôn chỉ là sự miêu tả một hiện thực đang xảy  ra 

(trời mưa), tự thân nó không chứa hàm ý định hướng kết luận, nhưng nếu đặt trong một 

văn cảnh giao tiếp cụ thể thì nó cũng có giá trị định hướng cho một kết luận. Nếu đó là 

lời mà người nói nói với người nghe đang có ý định đi đâu đó thì phát ngôn này có 

hàm ý thuyết phục: khoan hãy đi. 

 Xét các ví dụ (2), (3), (4), (5), (6) có thể thấy, người nói/viết dù không trực tiếp 

rút ra kết luận bởi một phát ngôn cụ thể nhưng nội dung miêu tả tự nó đã hướng tới 
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một kết luận hàm ẩn: ví dụ (2) hàm ý về sự không liêm khiết của ông giám đốc; ví  dụ 

(3) hàm ý khen cô gái chăm chỉ; ví dụ (4) hàm ý khen ông Lâm là một người khỏe 

mạnh; ví dụ (5) có định hướng kết luận: cuộc sống ở chốn làng quê thật êm đềm,   thơ 

mộng; ví dụ (6) có định hướng kết luận: cuộc sống nơi phố huyện thật tối tăm,  tù túng, 

quẩn quanh. 

Các ví dụ (2), (3), (4), (5), (6) tuy là những phát ngôn miêu tả, trần thuật với mục 

đích là thông báo, nhưng trong đó đã hàm ẩn một sự đánh giá, một kết luận, vì vậy 

chúng còn được gọi là những lập luận hàm ngôn. Trong cuộc sống, nhiều khi vì lý  do 

tế nhị nào đó, người ta không muốn nói thẳng ra điều cần nói mà để tự nội dung miêu 

tả sẽ định hướng cho kết luận. Đặc biệt trong văn chương, với mục đích để tạo sự 

khách quan cho việc miêu tả, trần thuật, người viết thường phải “ẩn mình”  đi để cho tự 

thân các chi tiết, sự kiện nói lên điều cần nói. “Cái tư tưởng trong nghệ 

thuật là một tư tưởng náu mình, yên lặng” (Nguyễn Đình Thi). Do đó cách định 

hướng lập luận từ các yếu tố của hiện thực được miêu tả là phương cách chủ yếu mà 

văn chương sử dụng để tạo nên những hàm ngôn, qua đó để người đọc tự rút ra kết 

luận tùy thuộc vào sự nhận thức, cảm nhận của  mình. 

Như vậy, phát ngôn miêu tả, trần thuật tự nó chưa phải là một lập luận đích 

thực mà nó chỉ chứa đựng tiềm năng lập luận, hoặc chỉ có giá trị lập luận ở dạng hàm 

ẩn chìm trong chiều sâu nội dung thông báo. Chỉ khi từ các phát ngôn miêu tả, trần 

thuật, người nói / viết đi đến một kết luận trực tiếp, “hiển ngôn” thì mới trở thành một 

lập luận đích thực. 

Trong ví dụ (7), (8), các phát ngôn được gạch chân là các kết luận được rút ra trực 

tiếp từ những phát ngôn miêu tả, trần thuật đứng trước  nó để tạo thành một  lập luận, 

đó là lập luận “hiển ngôn”. Nếu trong văn chương, nhà văn thường sử  dụng phổ biến 

các lập luận ở dạng hàm ẩn thông qua việc miêu tả, trần thuật thì trong các văn bản 

nghị luận khoa học, chính trị  xã hội hay lập luận/tranh luận pháp lý lại chủ yếu chỉ sử 

dụng dạng lập luận “hiển ngôn”. Nghĩa là, sự lập luận trong  các lĩnh vực này đòi hỏi 

các kết luận phải  được  rút ra một cách rõ ràng, minh định để thuyết phục người đọc, 

người nghe chấp nhận các kết luận mà người nói muốn khẳng định, tránh sự nhận thức 

mơ hồ hay hiểu nhầm. 
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Logic  học  hay Ngữ dụng  học  nghiên  cứu về lập luận cũng  chỉ giới  hạn đối 

tượng ở loại lập luận hiển ngôn này. 

1.3. Phân biệt lập luận logic hình thức và lập luận đời thường 

 Nếu suy luận logic được Logic học khái quát trong các qui luật của tư 

 

 
duy, 

được mô thức hóa trong các khuôn mẫu của ngôn ngữ hình thức nên nó mang tính phổ 

biến và tất yếu đúng với mọi nơi, mọi lúc, thì đồng thời mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng lại 

có một nền tảng văn hóa, tâm lý, đạo đức, kinh nghiệm, với những tiêu chuẩn về đúng / 

sai, phải / trái, tốt / xấu… làm căn cứ cho lập luận, cùng với sự phong phú và đa dạng 

của các phương tiện ngôn ngữ tự nhiên để biểu hiện nó. Đó  là lập luận theo lý lẽ đời 

thường hay lập luận theo ngôn ngữ tự nhiên. Từ đó có thể phân chia sự lập luận thành 

hai loại: 

a) Loại lập luận hướng đến mục đích để khẳng định về giá trị chân lý đúng / sai của 

sự kiện. Loại lập luận này đòi hỏi phương pháp suy luận hình thức, theo những khuôn 

mẫu suy luận chặt chẽ, còn gọi là lập luận theo logic hình thức hay lập luận theo diễn 

từ chuẩn. Ở đó chân lý được khẳng định qua các tiền đề và các quy tắc  suy diễn theo 

một ngôn ngữ hình thức, nhân tạo và phổ quát, hiểu theo nghĩa mọi nơi, mọi người 

dùng những ngôn ngữ tự nhiên khác nhau cũng lập luận theo một mô thức chung có 

tính phổ quát như thế. Theo nghĩa này, người ta đánh giá một lập luận dựa trên tiêu chí 

là sự chặt chẽ và chính xác hay không, tùy thuộc vào việc nó xuất phát từ những tiền 

đề đúng hay không, và sự suy diễn trong đó có hợp qui tắc hay không. 

b) Loại lập luận để thuyết phục, làm thay đổi nhận thức hay tạo lập, củng cố lòng 

tin ở người nghe. Loại lập luận này còn gọi là lập luận theo logic không hình thức, hay 

còn gọi là lập luận theo ngôn ngữ tự nhiên, hoặc lập luận đời thường (lập luận theo lẽ 

thường). Lập luận đời thường không chỉ nhằm mục đích khẳng định chân lý đúng /sai 

(thậm chí nhiều khi không thể xác định theo tiêu chí đúng/sai), mà quan trọng hơn là 

nhằm đạt được hiệu quả thuyết phục, làm cho người khác chấp nhận ý kiến của mình 

dựa trên lý lẽ là những tri thức văn hóa, tâm lý, đạo đức, thói 

quen ứng xử… của một cộng đồng, một dân tộc, một xã hội, được hầu hết  các 

thành viên sống trong xã hội (cộng đồng) đó thừa nhận và tuân thủ như một lẽ hiển 

nhiên. 
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Lập luận đời thường trước hết cũng phải tuân thủ các qui luật cơ bản của tư  duy, đã 

được khái quát dưới dạng khuôn mẫu chung của lập luận logic hình thức, (luật đồng 

nhất, luật không mâu thuẫn, luật triệt tam, luật lý do đầy đủ), cũng như các nguyên tắc 

của phép suy luận (diễn dịch, qui nạp, tương tự). Tuy nhiên, trong thực tế, trên nền 

tảng của những qui luật và nguyên tắc chung của tư duy, lập luận đời thường đã vận 

dụng vô cùng linh hoạt các nguyên tắc của logic hình thức vào trong thực tiễn đời sống 

văn hóa và ngôn ngữ của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng để đạt được các mục đích trong 

những tình huống giao tiếp cụ thể. 

Bảng so sánh sau đây sẽ cho thấy sự khác nhau giữa lập luận logic hình thức và lập 

luận đời thường: 
 
 

Tiêu 

chí 

so 

sánh 

Lập luận logic hình thức Lập luận đời thường 

Phương  Dựa trên các luận cứ khoa học 

(các chân lý khoa học đã được 

kiểm chứng: định lý, định luật, 

qui luật, tư tưởng,… có tính phổ 

quát toàn nhân loại; là các số 

liệu, sự kiện, chứng cứ… đã 

được kiểm chứng nên tất yếu 

đúng. 

  Dựa  trên  những  lý  lẽ  thực  tiễn 

tiện (quan   niệm,   phong   tục,   tập quán, 

lập luận kinh  nghiệm,  thói  quen  ứng   xử…) 

 được  một  dân  tộc,  một  công  đồng 

 thừa nhận. 

Phương  Tuân thủ các qui tắc suy diễn 

logic hình thức chặt chẽ, theo 

khuôn mẫu cố định; thống kê 

được về mặt số lượng. 

 Không thể dẫn nhiều luận cứ 

cho một kết luận. 

  Vận  dụng  linh  hoạt,  đa  dạng các 

pháp qui luật của tư duy; không thể thống 

lập luận kê được về mặt số lượng. 

   Có  thể  dẫn  ra  nhiều  luận  cứ cho 

 một kết luận. 

Quan   Quan  hệ  lập  luận  xảy  ra   Quan  hệ lập luận diễn  ra giữa  các 
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hệ 

lập luận 

giữa các mệnh đề. 

 

 
 Giữa luận cứ và kết luận có 

quan hệ logic nên kết luận được 

suy ra một cách tất yếu từ luận 

cứ. 

hành động ở lời, tức tự thân nội dung 

miêu tả đã có giá trị lập luận (định 

hướng cho kết luận). 

 Giá trị của lập luận có thể không 

được suy ra một cách tất yếu từ các 

luận cứ, mà phụ thuộc vào ngữ cảnh 

của lời và định hướng của người nói. 

Tính phổ 

quát của 

lập luận 

 Tất yếu đúng ở mọi nơi, mọi 

lúc (vì là chân lý khoa học nên 

có tính khách quan, phổ quát và 

tất yếu). 

 Không tất yếu đúng ở mọi nơi, mọi 

lúc (tùy thuộc vào tri thức, kinh 

nghiệm, văn hóa của từng  cộng đồng, 

từng ngữ cảnh giao tiếp). 

Tính giá 

trị 

của lập 

luận 

 Chặt chẽ, không có phản lập 

luận. 

 Chỉ có hai khả năng: đúng / 

sai. 

 Không chặt chẽ, có phản lập  luận. 

 Có các khả năng khác. 

Tính 

mục đích 

của lập 

luận 

 Đánh giá, khẳng định chân lý 

đúng / sai, có / không. 

 Hướng đến giá trị chân lý. 

 Thuyết phục, thay đổi, củng  cố  lòng 

tin, làm người khác nghe theo mình. 

 Hướng đến tính hiệu quả. 

 

 Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ sử dụng phương thức lập luận logic hình 

thức mà còn rất thường xuyên dùng đến phương thức lập luận đời thường. Cả hai 

phương thức lập luận này thường được vận dụng bổ sung, hỗ trợ nhau để đem lại hiệu 

quả cao hơn khi chúng ta cần phải chứng minh, khẳng định, bác bỏ hay thuyết phục 

người khác chấp nhận ý kiến của mình. 

 Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng, quan hệ giữa lập luận logic hình thức và 

lập luận đời thường (logic ngôn ngữ tự nhiên) là mối quan hệ đồng đẳng, mà đây 

là mối quan hệ giữa cái phổ quát  và  cái cụ thể.  Nghĩa là, lập luận theo  logic  đời 

thường  phải dựa  trên nền tảng là những  nguyên tắc chung của các  qui luật tư duy 
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và phép suy luận trong logic hình thức nhưng được biểu hiện phong phú, đa dạng  

tùy theo đặc điểm ngôn ngữ và môi trường văn hóa cụ thể. 

 Việc phân biệt hai loại lập luận này cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc vận 

dụng nó một cách phù hợp và linh hoạt để đem lại hiệu quả cao trong các hoạt động 

ngôn ngữ nói và viết. 

Như vậy, có thể đưa ra một khái niệm xác định hơn về lập luận đời thường như sau: 

Lập luận đời thường là lập luận dựa trên các lý lẽ 

người khác chấp nhận kết luận mà mình đưa ra. 

thực tiễn để thuyết phục 

Lập luận đời thường, tức lập luận theo logic không hình thức là đối tượng của việc 

nghiên cứu kỹ năng lập luận mà chúng tôi sẽ thực hiện trong chương này, dựa trên sự 

kết hợp những qui luật chung có tính phổ quát của suy luận logic hình thức, được hiện 

thực hóa trong ngôn ngữ tự nhiên của tiếng Việt, gắn với những lý lẽ  đời thường thuộc 

về vốn tri thức kinh nghiệm và ứng xử văn hóa riêng của người Việt. 

2. Vai trò của lập luận 

 Cũng như với mọi hoạt động khác, trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ, chúng 

ta luôn muốn đạt được hiệu quả cao nhất, tức là muốn giải thích để người khác 

hiểu điều mình nói, để giải tỏa sự hiểu lầm; muốn chứng minh để khẳng định, để bác 

bỏ hay để thuyết phục người nghe chấp nhận ý kiến của mình. Để đạt được 

các mục đích đó, không thể thiếu sự lập  luận.  Lập  luận  thể hiện sự nhận thức, 

đánh giá, phân tích, suy luận của mỗi người về các sự việc, các mối quan hệ 

trong cuộc sống. 

xảy ra 

 Lập luận có mặt trong bất cứ diễn ngôn (nói / viết) nào của hoạt động giao    tiếp 

ngôn ngữ trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ trong văn nghị luận (là loại văn bản 

được tạo lập trên nền tảng then chốt là lập luận), mà khi ta kể lại một sự kiện, miêu tả 

một hiện thực, dù trực tiếp hay gián tiếp, ta cũng thực hiện một vận động  lập luận; 

cũng không phải chỉ khi tranh luận những vấn đề lý luận cao siêu ta mới 

dùng đến lập luận, mà ngay trong một hành vi đời thường như khi người ta mua 

bán, trả giá một món hàng, cả người mua và người bán đều cần lập luận để thuyết phục, 

hòng mua được rẻ và bán được đắt… Bởi vậy, có thể nói, khả năng lập luận 
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còn cần cho mọi người đến khi nào con người còn cần đến sự giao tiếp bằng ngôn ngữ. 

Khả năng lập luận chính là “chứng chỉ” về năng lực trí tuệ, khả năng tư duy logic cũng 

như sự hoàn thiện về kỹ năng ngôn ngữ của con người. 

 Trong nhà trường, khả năng lập luận tốt cũng sẽ giúp học sinh/ sinh viên thực 

hiện tốt các bài thảo luận, thuyết trình, tranh luận, viết tiểu luận, làm các đề   khoa 

học, luận văn tốt nghiệp cũng như làm tốt các bài thi tự luận và vấn đáp. 

tài 

 Trong nghiên cứu khoa học, việc nắm vững các kỹ năng lập luận sẽ giúp người 

nghiên cứu trình bày các vấn đề khoa học, công bố các kết quả nghiên cứu một cách rõ 

ràng, mạch lạc, logic, có sức thuyết phục thông qua văn bản là các công trình nghiên 

cứu, các chuyên luận khoa học. 

 Đặc biệt, trong cuộc sống còn có những ngành nghề mà khả năng lập luận là điều 

kiện tối cần thiết, bởi nó có tính chất quyết định sự thành công hay thất bại 

của công việc và sự nghiệp. Các triết gia, các chính khách, những người thường 

xuyên phải nói trước công chúng, đặc biệt là những người hành nghề Luật thuộc 

vào nhóm đối tượng này. Đối với họ, “công cụ” để hành nghề chính là kỹ năng lập luận 

sắc sảo; lập luận để chứng minh, để giải thích, thuyết phục, nhằm khẳng định 

/ bác bỏ, để kết tội hoặc gỡ tội cho bị cáo; thậm chí, một “thầy cãi” xuất sắc chỉ 

bằng khả năng lập luận chặt chẽ, thuyết phục mà có thể làm  nên “kỳ tích” cứu 

được mạng sống cho thân chủ của mình. 

Mặc dù vậy, trong thực tế, cũng không ít khi chúng ta từng chứng kiến trong các 

phiên tòa, trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng những lập luận kiểu “lý 

sự cùn” của những người có “vai vế” trong xã hội, thậm chí cả những người làm nghề 

“thầy cãi”. 

Ví dụ: Đây là một “bi hài kịch” đã xảy ra ở một phiên tòa, khi một bị cáo được  nói 

lần cuối cùng đã phải “dài lời” đến 45 phút để tự bào chữa lại cho mình, vì, như bị cáo 

giải thích: “Hôm qua luật sư bào chữa nói chưa đúng ý bị cáo, sợ người khác hiểu 

nhầm, hôm nay xin nói lại cho có trật tự, logic…”.1 Thậm chí, hài hước hơn, có vị luật 

sư trong phần tranh luận với Viện Kiểm sát, khi chưa “cãi” xong được cho thân chủ 

của mình đã phải…bật khóc nức nở, và kêu oan cho… chính mình. 

Còn đây là phát ngôn gây “sốc” của một vị quan chức cấp cao của Chính phủ khi 

trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc xử lý sai phạm trong vụ Vinashin 
 

1  Báo Người Lao động, 23/4/1999 
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(làm thất thoát của Nhà nước lên  đến hàng chục ngàn tỉ đồng): “Thủ tướng đã có  chỉ 

đạo rồi, ai sai sẽ bị xử lý trách nhiệm. (…) Cán bộ sai thì phải sửa nhưng phải cân lên 

đặt xuống. Nếu cách chức ngay, lấy ai làm việc. Pháp luật cũng có đạo lý, nếu cứ sai 

là dẹp thì chúng ta bầu cán bộ không kịp”.1
 

Những phát ngôn ngụy biện kiểu “lý sự cùn” như vậy của những người “cầm cân 

nảy mực” trong xã hội đã khiến dư luận không khỏi bức xúc, và theo đó, uy tín của 

người nói cũng bị suy giảm nghiêm trọng.2 

Xem thế đủ biết, lập luận có vai trò vô cùng quan trọng trong cách chúng ta 

khẳng định mình trước mọi người. 

3. Cấu trúc của lập luận 

Cấu trúc của một lập luận gồm các thành tố: luận cứ (lý lẽ), kết luận và các yếu tố 

chỉ dẫn lập luận. 

3.1. Luận cứ 

Luận cứ (agrument) trong logic hình thức gọi đây là tiền đề của một phép suy luận. 

Luận cứ gồm hai loại: chứng cứ và lý lẽ. 

a. Chứng cứ: 

Chứng cứ là các luận cứ thực thực tế, đó là các số liệu, sự kiện, bằng chứng thu 

thập được từ quan sát thực tế hay bằng thực nghiệm khoa học. 

b. Lý lẽ: 

Lý lẽ gồm hai loại: 

+ Lý lẽ khoa học (còn gọi là luận cứ logic): đó là các quan điểm lý thuyết, các luận 

điểm khoa học, các tư tưởng, các tiên đề, định lý, định luật, quy luật… là các phán 

đoán đúng/ sai logic đã được khoa học chứng minh, khẳng định, tức đã được kiểm 

chứng bằng phương pháp khoa học nên tất yếu đúng mọi nơi, mọi lúc. 

+ Lý lẽ đời thường (còn gọi là lẽ thường): đó là những kinh nghiệm sống, kinh 

nghiệm văn hóa, là thói quen, chuẩn mực ứng xử, được đúc kết từ một thực tiễn cụ thể, 

được một cộng đồng thừa nhận nên không tất yếu đúng ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi 

mối quan hệ. 

 
1  

Báo Pháp luật TP. HCM, 13/6/2010. 
2  

Nhìn ra nước ngoài, chúng ta từng biết gần đây, một vị quan chức cấp cao của Nhật chỉ vì một câu nói “lỡ lời” đã  phải 

từ chức trước sự phản ứng của dư luận. 
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 Mỗi lập luận có thể có một hoặc nhiều luận cứ. Các luận cứ có thể xuất hiện trong 

cùng một phát ngôn: 

(1) Vì chân đau nên tôi không đi làm. 

(2) Trời mưa, chân lại đau nên tôi không đi làm. 

(3) Trời mưa, chân đau, xe lại hỏng nên tôi không đi làm. 

Trong một đoạn lập luận, các luận cứ xuất hiện trong các phát ngôn khác nhau nhưng 

liền kề: 

(4) Xuân Hương hiện lên trong thơ mình với một tư thế rất lạ. Nhìn thì không nhìn 

thẳng mà “ghé mắt trông sang”. Đi thì “người quen cửa Phật chen chân xọc” tuồng 

như chân giẫm tới đâu là đất thủng tới đó. Đứng là “đứng tréo trông theo  cảnh hắt 

heo”. Chứ không chịu đứng bình thường. Lúc bực mình phẫn uất thì văng ngay “chém 

cha cái kiếp lấy chồng chung. (Xuân Diệu) 

Nhưng cũng có khi các luận cứ không đứng liền kề: 

(5) Lúc đó tôi bị hoảng loạn vì chưa từng thấy nhiều công an đến khám xét nhà 

mình như thế. Tôi không nhớ được là điều bình thường. Hơn nữa, thường ngày tôi vốn 

là người hay quên.1 

 Giữa các luận cứ có quan hệ đồng hướng lập luận. Các luận cứ trong một lập 

luận bắt buộc phải đồng hướng lập luận, có nghĩa là các luận cứ 1, 2, 3… phải 

cùng hướng đến một kết luận (tốt / xấu, khen / chê, nên / không nên), (tức phải tuân thủ 

luật cấm mâu thuẫn). 

Tuy nhiên, trong quan hệ đồng hướng lập luận cũng có hai trường hợp xảy ra: đồng 

hướng tương hợp và đồng hướng không tương hợp. 

* Luận cứ đồng hướng tương hợp (cùng phạm trù): 

(1) Quan lại vì tiền mà bất chấp công lý. Sai nha vì tiền mà tra tấn cha con Vương 

Ông. Tú Bà, Mã Giám Sinh, Bạc Hạnh vì tiền mà làm nghề bán thịt buôn người. Cả 

một xã hội chạy theo đồng tiền. (Hoài  Thanh) 

* Luận cứ đồng hướng không tương hợp (không cùng phạm trù): 

(2) Chiếc xe này còn rất mới, biển số đẹp, anh lại mới nhận tiền thưởng, mua đi. 
 

 

 
1 

Giải trình của Hà Kiều Anh với Hội đồng xét xử trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án công ty Đông Nam về việc  cô 

đã quên mã số két sắt để số  tiền mà cô khẳng định là của mình. 
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 Trong một lập luận có nhiều luận cứ thì các luận cứ thường có hiệu lực lập luận 

khác nhau. Thông thường, luận cứ nào có hiệu lực lập luận mạnh hơn, tức có lợi hơn 

cho kết luận thì được đặt sát phần kết luận: 

(1) Anh là lớp trưởng, là người năng động hoạt bát,có tài ăn nói, lại là đảng viên, 

vì vậy anh nên đi dự thi Olimpic MácLenin lần này. 

(2) “… Là người có chủ trương sai trái, khi bị phát hiện lại đối phó…Đặc biệt thái 

độ khai báo ngoan cố, không thành thật, do vậy cần phải thẳng tay nghiêm trị”. (Báo 

Người Lao động, 1/5/1999).1
 

(3a) Bức tranh này đắt nhưng đẹp, nên mua. 

(3b) Bức tranh này đẹp nhưng đắt, không nên mua. 

Kết luận của lập luận là do luận cứ có hiệu lực mạnh nhất quyết định, các luận cứ 

khác có vai trò bổ sung, hỗ trợ thêm. 

Tóm lại, trong lập luận, luận cứ là thành phần có vai trò vô cùng quan trọng, bởi đó 

là căn cứ, là tiền đề để dẫn đến kết luận. Sức mạnh thuyết phục của lập luận được tạo 

nên bởi độ tin cậy của luận cứ cũng như cách tổ chức, sắp xếp trình tự  của các luận cứ 

trong lập luận để đảm bảo sự gắn kết logic giữa luận cứ với luận cứ và luận cứ với kết 

luận. 

3.2. Kết luận 

 Kết luận là hệ quả rút ra từ các luận cứ. Đây là thành phần chứa thông tin cơ 

bản, quan trọng nhất của lập luận. Từ phương diện cấu tạo đoạn văn, kết luận 

chính là câu chủ đề của đoạn. Tiêu chí để xác định được một lập luận chính là kết luận, 

vì vậy, hễ  tìm ra được một kết luận là ta đã có một lập luận. 

 Về vị trí, trong một lập luận, kết luận có thể đứng sau, đứng trước hoặc đứng giữa 

các luận cứ: 

(1a) Ngôi nhà này rẻ, mua đi. 

(1b) Mua đi, vì ngôi nhà này rẻ. 

(2) Hiện nay, trình độ của đại đa số đồng bào ta bây giờ không cho phép đọc dài. 

Điều kiện giấy mực của ta không cho phép viết dài và in dài. Thì giờ của ta, người 
 

 

 
1 Các ví dụ về lập luận được trích dẫn từ các vụ án đăng tải trên báo mà chúng tôi sử dụng trong chương này được tham 

khảo từ sự thống kê của tác giả Lê Tô Thúy Quỳnh trong luận văn Thạc sĩ “Ngôn ngữ và phương pháp lập luận trong 

tranh cãi pháp lý”, trên cơ sở đã được chúng tôi kiểm chứng lại trên thực tế các bài báo cụ thể. 
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lính đánh giặc, người dân đi làm, không cho phép xem lâu. Vì vậy, cho nên viết ngắn 

chừng nào hay chừng ấy. (Hồ Chí Minh) 

(3) Đạo hiếu như trên rõ ràng không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi gia đình, mà còn 

có ảnh hưởng to lớn đối với đời sống xã hội. Khi con cái biết vâng lời cha mẹ, khi thế 

hệ trẻ biết tu dưỡng lập nghiệp, khi con cái biết phụng dưỡng cha mẹ già,  thì lúc đó ta 

sẽ có một xã hội tốt đẹp, một môi trường nhân văn. Chính vì vậy đạo  làm con không 

chỉ là vấn đề của gia đình mà còn là vấn đề của xã hội. (Trần Đình Sử) 

(4) Lúc đó tôi bị hoảng loạn vì chưa từng thấy nhiều công an đến khám xét nhà 

mình như thế. Tôi không nhớ được là điều bình thường. Hơn nữa, thường ngày tôi vốn 

là người hay quên. 

 Trong một lập luận, kết luận thường là một câu khẳng định hay phủ định, xác 

nhận hay bác bỏ, hoặc một lời đề nghị, thuyết phục, khuyến cáo hay lời khuyên… 

Nhưng cũng có khi kết luận là một câu hỏi buộc người đọc / nghe phải tự rút ra câu trả 

lời như điều mà người nói / viết muốn khẳng định. 

Ví dụ: 

(1) Mẹ già, con dại, vợ ốm, cậu có còn nhởn nhơ được nữa không? 

(2) Một người đàn ông trước mặt đông đảo mọi người lặp đi lặp lại chuyện vợ 

mình là gái mại dâm, đi bán bia ôm. Một người đàn ông nằng nặc đòi đưa một đứa trẻ 

con đi xét nghiệm, đòi mở vụ án truy tìm cha nó dù nó chỉ là một đứa bé vô tội, không 

có trách nhiệm gì trong lỗi lầm của mẹ nó, nếu có.  Và cũng mặc dù trong  suốt thời 

gian vừa qua, nó đã sống trong gia đình ấy như  một đứa con ruột thịt. Một 

người đã  không thương  được đứa  trẻ sống gần gũi với mình trong ngần ấy năm 

trời, liệu người đó có thương yêu được những đứa trẻ bụi đời xa lạ không?1
 

Với các luận cứ như ở ví dụ (1) thì buộc người nghe chỉ có thể rút ra kết luận,  đó 

là: không thể nhởn nhơ được nữa. Với các luận cứ như ở ví dụ (2), người nghe cũng 

chỉ có thể rút ra kết luận: một người như thế không thể thương yêu những đứa trẻ bụi 

đời xa lạ. 

 Trong một lập luận, từ các luận cứ có thể rút ra một kết luận nhưng cũng có  thể 

rút ra nhiều hơn một kết luận. 

Ví dụ: 
1  Dẫn từ: Thủy Cúc, Ký sự pháp đình, NXB. Trẻ  Báo Tuổi trẻ, 1996. 
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Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta.  Từ 

xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết  thành một 

làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó 

khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước. Lịch sử ta  đã  có nhiều 

cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân  ta. 

Chúng ta có quyền tự hào về những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà  Triệu, 

Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, v.v… 

Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu 

biểu của một dân tộc anh hùng. (Hồ Chí Minh) 

3.3. Các yếu tố chỉ dẫn lập luận 

Trong một lập luận, ngoài luận cứ và kết luận còn có tác tử lập luận và kết tử  lập 

luận đóng vai trò định hướng, chỉ dẫn lập  luận. 

3.3.1. Tác tử lập luận 

 Tác tử lập luận (operators) là các  từ được  đưa vào phát ngôn chứa  đựng nội 

dung miêu tả nào đó, có tác dụng làm thay đổi định hướng (hay tiềm năng) của lập 

luận đó. Một khi xuất hiện loại từ này trong phát ngôn, người ta chỉ có thể rút ra  một 

kết luận về các sự kiện được đề cập theo một hướng nhất định mà không thể đưa ra kết 

luận theo hướng ngược lại: 

(1a) Bây giờ đã 8 giờ rồi, vậy ta nên đi thôi. 

(1b) Bây giờ mới 8 giờ thôi, vì vậy chưa nên đi. 

(2a) Trong túi chỉ còn 50 ngàn đồng,vì vậy tôi không mua quyển sách này. 

(2b) Trong túi có những 50 ngàn đồng, vì vậy tôi đã mua quyển sách này. 

(3a) Nhà hàng ấy ở tận bên kia đường, không nên đến đó. 

(3b) Nhà hàng ấy ở ngay bên kia đường, nên đến đó. 

Các từ chỉ tình thái: đã/ mới; chỉ/ những; tận/ ngay xuất hiện trong các lập luận 

trên đóng vai trò là các tác tử định hướng để dẫn đến những kết luận theo hai chiều trái 

ngược nhau. 

Tác tử không chỉ có vai trò định hướng lập luận mà có khi sự xuất hiện của nó trong 

phát ngôn còn có vai trò đảo hướng lập luận: 

(4a) Biết là sai nhưng nể tình anh em nên tôi đã làm. 
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Nếu không có tác tử nhưng thì lập luận trên tất yếu sẽ là: “không làm”, nhưng do có 

sự xuất hiện của tác tử nhưng cùng với luận cứ đứng sau nó nên đã dẫn đến một kết 

luận ngược lại: “đã làm”. 

Như vậy, nhưng là  tác tử đảo hướng lập luận. Trong trường hợp có tác tử 

nhưng thì hướng của lập luận là do hướng của luận cứ đứng sau nó quyết định. Vì vậy, 

ở ví dụ (4a) nếu đảo vị  trí của hai luận cứ ta sẽ có một kết luận ngược lại: 

(4b) Nể tình anh em nhưng biết là sai nên tôi không làm. 

  Trong tiếng Việt, các  liên  từ:  nhưng, song, tuy…nhưng, tuy nhiên,  thế mà, tuy 

vậy, … có vai trò thông báo và thực hiện việc đảo hướng lập luận, khiến cho lập luận 

phải dẫn đến kết luận khác với điều đáng ra phải thế. 

Tóm lại, trong ngôn ngữ tồn tại một lớp từ có vai trò định hướng / đảo hướng  lập 

luận gọi là tác tử lập luận. 

Như vậy: Tác tử lập luận là những từ tác động vào một phát ngôn để tạo ra một 

định hướng nghĩa làm thay đổi tiềm năng lập luận của phát ngôn đó, khiến người ta có 

thể rút ra một kết luận về sự việc được đề cập theo một hướng nhất định mà không thể 

ngược lại. 

3.3.2. Kết tử lập luận 

Kết tử lập luận là những từ hoặc các tổ hợp từ có vai trò kết nối hai hay một số phát 

ngôn thành một lập luận. Kết tử có vai trò liên kết luận cứ với luận cứ, luận   cứ với kết 

luận; nhờ có kết tử mà ta có thể dễ dàng nhận diện đâu là luận cứ, đâu  là kết luận trong 

một lập  luận. 

(1) Do hôm nay thời tiết tốt nên chúng ta sẽ đi chơi. 

(2) Vì mệt nên tôi ở nhà. 

(3) Nếu anh cần thì tôi sẽ đi cùng. 

(4) Vì cô ấy 

theo đuổi. 

đã  xinh  đẹp, lại dịu dàng và thông minh nên rất nhiều chàng trai 

Trong các ví dụ trên, các từ được gạch chân là các kết tử lập luận. Các từ này có 

chức năng liên kết, tạo ra mối quan hệ giữa hai hay một số phát ngôn (mệnh đề),  xác 

lập vai trò của mỗi phát ngôn, khiến cho phát ngôn này trở thành luận cứ, phát ngôn 

kia trở thành kết luận để chúng hợp thành một lập luận. 
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 Trong tiếng Việt, kết tử thường là các (cặp) liên từ, các từ tình thái, các từ 

biểu hiện quan hệ mục đích như: vậy, vì vậy, nên, vậy nên, cho nên, vì thế, bởi vậy, 

bởi…nên, vì … nên, do…nên, nếu…thì, bởi vì… do đó, bởi vì… cho nên,… 

 Tùy thuộc mối quan hệ với luận cứ hay kết luận mà ta gọi là kết tử dẫn nhập luận 

cứ hay kết tử dẫn nhập kết luận. 

3.3.2.1. Kết tử dẫn nhập luận cứ 

 Kết tử dẫn nhập luận cứ luôn đứng trước luận cứ, đó là các liên từ: bởi, vì, bởi vì, 

do, nếu,… 

(1) Do thiếu hiểu biết nên  ông ấy đã vi phạm pháp luật. 

(2) Nếu không vì một phút mềm lòng thì cô ấy đâu đến nỗi bị  sa ngã. 

 Căn cứ vào quan hệ giữa các luận cứ, có thể chia ra: kết tử đồng hướng và kết tử 

nghịch hướng lập luận. 

+ Kết tử đồng hướng thường là các liên từ như: và, hơn nữa, thêm vào đó, vả lại, 

lại còn, đã …lại, chẳng những…mà còn, huống hồ, huống chi, nữa là… 

(1) Nam là cậu bé thông minh, thêm vào đó lại rất chăm chỉ nên kỳ thi nào cũng   

đỗ đầu. 

(2) Cô ấy  đã  xinh đẹp, lại dịu dàng và thông minh, vì vậy rất nhiều chàng trai 

theo đuổi. 

(3) Chiếc xe này chẳng những 

mới nhận tiền thưởng, mua đi. 

 
còn rất mới, mà còn có biển số 

 
đẹp, vả lại 

 
anh 

+ Kết tử nghịch hướng thường là các liên từ như: mặc dù, nhưng, song, thế mà, 

ấy thế mà, tuy nhiên, tuy vậy, tuy…nhưng, … 

(1) Tuy Nam học không giỏi nhưng vì rất chăm chỉ nên thi cử vẫn đạt kết quả cao. 

(2) Cô ấy tuy xinh đẹp nhưng sống buông thả nên các chàng trai xa lánh. 

(3) Mặc dù biết là sai song ở trong một guồng máy như thế  thì phải chấp nhận. 

Trong những trường hợp này, các kết tử nghịch hướng (mặc dù, nhưng, song, thế 

mà, ấy thế mà, tuy nhiên, tuy vậy, tuy…nhưng, …) cũng đồng thời đóng vai trò là các 

tác tử đảo hướng lập luận. 

3.3.2.2. Kết tử dẫn nhập kết luận 
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Kết tử dẫn nhập kết luận luôn đứng trước kết luận với vai trò kết nối giữa 

luận cứ với kết luận, phản ánh mối quan hệ nhân quả giữa luận cứ và kết luận, đó là 

các liên từ: nên, cho nên, thì, do đó, bởi vậy, vậy nên, vì thế… 

(1) Do thiếu hiểu biết nên ông ấy đã vi phạm pháp luật. 

(2) Nếu không vì một phút mềm lòng thì cô ấy đâu đến nỗi bị  sa ngã. 

Tóm  lại,  tác tử và  kết tử là những  dấu  hiệu hình  thức  có  vai trò chỉ dẫn lập 

luận, đó là các liên từ chỉ quan hệ, từ tình thái mà nhờ chúng, ta có định hướng để  dễ 

dàng nhận ra luận cứ và kết luận trong một quan hệ  lập luận. 

 Tuy nhiên, trong thực tế giao tiếp, do thói quen tĩnh lược ngôn từ cho ngắn gọn 

nên không phải bao giờ một lập luận cũng cần thiết phải hiện diện đầy đủ các kết  tử 

lập luận. 

Ví dụ: 

+ Lập luận vắng kết tử dẫn nhập luận  cứ: 

(1) Trời mưa, đường ngập, chân đau nên tôi không đi học. 

(2) Không phải nó thì còn ai vào đây mà lấy nữa. 

+ Lập luận vắng kết tử dẫn nhập kết đề: 

(1) Nếu tôi không lấy người khác cũng lấy. 

(2) “Lệ làng ở ngành Hải quan rất khó bỏ vì chủ hàng tự nguyện cho  tiền”.1 

(3) “…Họ cho vì bị làm khó dễ và họ cho để khỏi bị kiểm tra hàng những khi đi 

buôn lậu”.2 

+ Lập luận vắng cả kết tử dẫn nhập luận cứ lẫn kết tử dẫn nhập kết luận: 

(1) Thượng bất chính, hạ tắc loạn. 

(2) Không thầy đố mày làm nên. 

(3) Có công mài sắt có ngày nên kim. 

(4) Tôi là thầy thuốc. Tôi không thể để bệnh nhân thế này được. 

Trong trường  hợp  lập luận vắng  cả kết tử dẫn  nhập  luận  cứ và kết tử dẫn 

nhập kết đề thì chính quan hệ logic ngữ nghĩa giữa các phát ngôn sẽ có chức năng liên 

kết thành một lập luận và giúp ta nhận diện đâu là luận cứ, đâu là kết luận của lập luận. 
 

1 
Trả lời phỏng vấn của ông Phan Văn Dĩnh (Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 

24/9/1998. 
2  

Lời bác bỏ của nhà báo Nguyên Hạnh về lập luận của ông Phạm Văn Dĩnh, Báo Sài Gòn Giải phóng ngày  26/4/1999. 
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4. Lý lẽ trong lập luận đời thường 

4.1. Khái niệm lý lẽ đời thường 

 Ở phần trên đã chỉ ra rằng, có hai loại luận cứ làm cơ sở cho lập luận, đó là 

chứng cứ và lý lẽ. Nếu lý lẽ trong lập luận logic hình thức là lý lẽ khoa học (các 

quan điểm lý thuyết, các luận điểm khoa học, các tư tưởng, các tiên đề, định lý, 

định luật, quy luật…) thì trong lập luận đời thường, “Lý lẽ là những chân lý thông 

thường, có tính chất kinh nghiệm, không có tính tất yếu, bắt buộc như các tiên đề 

logic, mang đặc tính địa phương hoặc dân tộc, mang tính khái quát, nhờ chúng mà 

chúng ta có thể xây dựng được những lập luận riêng”.1
 

 Lý lẽ trong lập luận đời thường còn gọi là gọi là lẽ thường, vốn được chuyển ngữ 

từ thuật ngữ topos do nhà ngôn ngữ học O.Ducrot đề xuất. Lý lẽ đời thường 

còn  gọi là lý lẽ chung,  vì  một  lý lẽ được  đưa  ra để thuyết  phục  phải  dựa trên 

những chuẩn mực ứng xử chung của cộng đồng, được cả hai bên (nói/ nghe; viết/ đọc) 

cùng hiểu và chấp nhận như một thực tế hiển nhiên. 

 Tất cả các phát ngôn của chúng ta đều bị chi phối bởi một hoặc những lý lẽ  đời 

thường nào đó biểu hiện trong xã hội: trong ứng xử, trong lời nói, trong hành vi, trong 

cách đánh giá, nhìn nhận con người... Nhiều khi ta dùng nó một cách vô thức, nhưng 

một cách tự nhiên, nó đã chi phối, qui định chặt chẽ cách nói và cách ứng xử của mỗi 

người trong các tình huống giao tiếp khác nhau. 

+ Đặc điểm của lý lẽ đời thường: 

 Nếu lập luận theo logic hình thức dựa trên các luận cứ logic là các chân lý khoa 

học, đã được chứng minh, nó tất yếu đúng cho mọi thời đại, mọi dân tộc, thì lập luận 

đời thường dựa trên các lý lẽ không phải là chân lý khách quan theo logic khoa học 

mà là logic của xã hội đời thường. “Logic ở đây là một hệ thống giá trị mặc nhiên 

được một xã hội chấp nhận theo kinh nghiệm như một điều hiển nhiên là thế”.2  Đó là 

“những chân lý thông thường, có tính chất kinh nghiệm, không có tính 

tất yếu,  bắt  buộc  như các  tiên đề logic,  mang  đặc  tính địa phương hay  dân tộc, 

mang tính khái quát mà nhờ chúng, ta có thể xây dựng được những lập luận riêng”.3
 

 

 

 
1  

Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán, sđd, tr.272. 
2  Nguyễn Đức Dân, Ngữ dụng học, sđd, tr.190 
3Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán, sđd, tr.272 
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Như vậy, trong lập luận đời thường, sự đánh  giá  mỗi sự vật sẽ căn cứ theo 

những chuẩn mực về loại sự vật đó hiện đang được một cộng đồng xã hội chấp nhận. 

Cùng một hiện tượng, cùng một loại sự vật nhưng mỗi thời nhìn nhận một khác, mỗi 

nơi nhìn nhận một khác, mỗi xã hội nhìn nhận một khác theo những 

chuẩn mực khác nhau. Nghĩa là chuẩn mực của sự 

theo thời gian, theo dân tộc, theo từng nền văn hóa... 

vật thay  đổi theo  không gian, 

Nói cụ thể hơn, lý lẽ đời thường không thể chứng minh được tính đúng/sai theo 

tiêu chuẩn logic chặt chẽ, nhưng lại được cho là hợp lý theo cách nghĩ, lối sống, 

phong tục tập quán, tâm lý và chuẩn mực đạo đức… được coi như là những nguyên lý 

chung được một số đông chấp nhận. Số đông ấy có thể là một cộng đồng nghề nghiệp, 

một địa phương, một vùng miền, một quốc gia, dân tộc, một khu vực trên thế giới, 

thậm chí có những lẽ thường mang tính phổ quát của nhân loại. 

Ví dụ: 

* Lý lẽ chung theo vùng miền: 

Tập tục của người Nam bộ đầu tháng hay giết vịt, trong khi tập tục người Bắc lại 

kiêng vì cho là xúi quẩy, do đó người Bắc có thể nói: 

Nhà ấy tháng này xúi quẩy vì đầu tháng giết vịt  mà. 

Vì vậy khi nghe lập luận này thì người Bắc hiểu nhưng người Nam sẽ không 

hiểu. 

tộc: 

Câu tục ngữ: 

Cá không có muối cá ươn 

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư 

* Lý lẽ chung  theo dân 

Đây là lý lẽ chung của người Việt vốn nặng tư tưởng Nho giáo, buộc con cái phải 

phục tùng cha mẹ; trong khi đó văn hóa phương Tây coi trọng vai trò cá nhân, quan hệ 

giữa con cái với cha mẹ là bình đẳng nên không đánh giá việc con cái “cãi” cha mẹ là 

con hư. Vì vậy người Việt có thể nói: Minh là đứa con hư vì cãi lời bố mẹ. 

*  Lý lẽ chung  toàn  nhân loại: thường  là  những  lý lẽ để đánh giá các giá trị 

thuộc về chân  thiện  mỹ  dụng, vì đã là con người thì dù mỗi quốc gia  dân tộc 

có rất nhiều điểm khác nhau nhưng đều có sự gặp gỡ nhau  trên  một số tiêu chí 
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chung khi đánh giá về cái đúng, cái thiện, cái đẹp, cái hữu ích, đặc biệt là các qui tắc về 

tính nhân đạo của con người. 

Ví dụ: trong Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã viện dẫn lý lẽ chung mang  tính 

nhân loại: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ 

những quyền không  ai có  thể xâm phạm được; trong những quyền ấy,  có quyền 

được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. 

 Lý lẽ đời thường không chỉ  thay đổi theo không gian mà còn thay đổi theo thời 

gian,  cùng  với  sự thay  đổi của  các  quan niệm  sống,  đặc  điểm  tâm lý cũng như 

chuẩn mực đạo đức của từng thời đại. 

Ví dụ: Thời  phong kiến  ở Việt Nam, việc dựng  vợ gả chồng cho  con cái là do 

“cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, nếu con cái làm trái ý cha mẹ thì bị xem  là bất 

hiếu, nhưng ngày nay quan niệm ấy đã thành sai lầm; hoặc ngày xưa phụ nữ không 

nhuộm răng đen thì bị cho là không đoan chính, còn ngày nay ngược lại, nếu nhuộm 

răng đen thì sẽ bị coi là lập dị v.v… 

 Lý lẽ đời thường thậm chí còn có thể thay đổi theo từng tình huống cụ thể, 

thậm chí có khi trái ngược nhau. 

Ví dụ: Trong một   trường  hợp  cụ thể ta  nói:  “Không  thầy đố mày  làm nên”, 

nhưng trong một tình huống khác, ta lại nói: “Học thầy không tày học bạn”. 

Hai câu tục ngữ này đều là kinh nghiệm mà cha ông ta đã đúc kết, thể hiện hai quan 

niệm trái ngược nhau nhưng lại không loại trừ nhau mà đều được chấp  nhận, 

bởi lý lẽ 

sống. 

nào  cũng  có tính  hợp  lý của  nó trong từng  tình huống cụ thể của cuộc 

 Lý lẽ đời thường vì vậy là vô hạn định về số lượng, được biểu hiện muôn vẻ, vô 

cùng phong phú và đa dạng; theo đó, giá trị  thuyết phục, tính hiệu lực của một lý 

lẽ trong lập luận cũng không như nhau trong những tình huống, bối cảnh khác 

nhau. 

 Lý lẽ đời thường nhiều khi chỉ tiềm ẩn sau các phát ngôn, là cơ sở cho các luận 

cứ chứ không hiện diện trực tiếp trong các phát ngôn. Lý do là bởi, lý lẽ đời thường là 

những nguyên tắc ứng xử chung, đã được một cộng đồng chấp nhận như nó hiển nhiên 

là thế, cho nên khi nó làm cơ sở cho một lập luận thì không cần thiết phải dẫn ra trực 

tiếp nhưng người nghe đều hiểu. Do đó, nếu xét theo mô hình cấu 
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trúc của một phép suy luận theo diễn từ chuẩn (logic hình thức) thì các lý lẽ tiềm 

ẩn này có giá trị và vai trò tương đương như là các đại tiền đề (chân lý phổ quát). 

(1) Nhà ấy tháng này xúi quẩy vì đầu tháng giết vịt  mà. 

Nếu khôi phục đầy đủ các thành tố theo qui tắc logic hình thức thì lập luận này sẽ 

là: 

Đầu tháng giết vịt thì xúi quẩy 

Nhà ấy giết vịt đầu tháng 
 

 

Nhà ấy xúi quẩy 

(2) Minh là đứa con hư vì nó cãi lời bố mẹ. 

Nếu khôi phục đầy đủ các thành tố theo qui chuẩn của logic hình thức thì lập luận 

này sẽ là: 

Cá không có muối cá ươn 

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư 

Minh cãi lời bố mẹ 
 

Minh là đứa con hư 

(3) Mai thi trượt rồi vì trông nó rất buồn. 

Lý lẽ tiềm ẩn ở đây là: người Việt vốn rất coi trọng chuyện học hành thi cử   nên 

nếu thi trượt thì buồn là tất yếu. Nếu khôi phục đầy đủ các thành phần theo logic hình 

thức thì lập luận này sẽ là: 

Mọi người đều buồn khi thi trượt 

Mai buồn 
 

Vậy Mai thi trượt. 

(4) Chuyện vui dân gian Bò và Gà 

Một anh học trò con một ông chủ 

 

 
nhà  giàu đang  ôn luyện để 

 

 
chuẩn bị 

 

 
đi thi. 

Thấy vậy Gà than thở với Bò: “Chúng ta sắp chết đến nơi”. Bò hỏi: “Vì sao?”, Gà 

đáp: “Vì khi nó đi thi thì nhà chủ sẽ giết tôi, còn khi nó thi đậu thì nhà chủ sẽ giết anh 

để khao làng”. Bò an ủi bạn: “Đừng lo! Chúng ta chưa chết đâu”. Đến lượt Gà ngạc 

nhiên hỏi: “Vì sao?”, Bò đáp: “Vì nó viết như anh, nó học như tôi thì nó không dám đi 

thi đâu, và vì không thi nên nó cũng chẳng đậu”. 
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Như vậy, đằng sau lập luận của Bò là các lẽ thường trong thành ngữ Việt Nam: 

“Học ngu như bò” và “Viết xấu như gà bươi”, nhưng ở đây các lẽ thường này đã bị ẩn 

đi. 

 Sở dĩ trong lập luận đời thường, các lý lẽ thường ẩn sau các luận cứ chứ không 

hiện diện trực tiếp qua các phát ngôn bởi vì, các lý lẽ chung là những điều đã được cả 

cộng đồng thừa nhận một cách mặc nhiên, ai cũng hiểu nên không cần phải nói 

rõ ra.  Và cũng  vì  vậy,  các  lập luận kiểu  này  sẽ gây khó  khăn  cho những   người 

không có cùng nền tảng văn hóa, (người nước ngoài sẽ không thể hiểu được câu 

chuyện vui trên đây nếu không biết được lẽ thường là người Việt có thói quen so sánh 

“Học ngu như bò” và “Viết xấu như gà bươi”). 

 Lý lẽ đời thường sinh động, đa dạng và linh hoạt như chính bản thân cuộc sống 

nên khó có tiêu chí logic rạch ròi để phân định đúng/sai, thậm chí có khi trong cùng 

một tình huống, hai lập luận đưa ra những lý lẽ trái ngược nhau nhưng đều có tính hợp 

lý nên cả hai đều được chấp nhận. 

Ví dụ: 

(1a) Chiếc xe này rẻ, mua đi. 

Lập luận này dựa trên lý lẽ: tâm lý chung ai cũng muốn mua hàng rẻ. (1b) 

Chiếc xe này rẻ, không nên mua. 

Lập luận này dựa trên lý lẽ: hàng rẻ thì chất lượng không tốt (“của rẻ là của ôi”; 

“tiền nào của ấy”). 

Nếu theo logic hình thức thì hai lý lẽ trái ngược nhau này sẽ loại trừ nhau vì đã vi 

phạm luật cấm mâu thuẫn. 

(2) Tại diễn đàn Quốc hội, khi góp ý cho  Dự thảo bộ luật Hình sự, ở phần bàn  về 

việc luật mới qui định dùng hình phạt tiền là hình phạt chính trong một số tội thuộc 

lĩnh vực kinh tế, trật tự công cộng, quản lý hành chính…, có hai ý kiến lập luận như 

sau: 

Ý  kiến  1  (của  ông  Nguyễn  Văn  Thuận, Vụ trưởng Vụ Pháp  luật  Văn phòng 

Quốc hội) cho rằng: “Trong hệ thống hình phạt, hình phạt tiền xưa nay vẫn được coi là 

nhẹ hơn phạt tù. Nay qui định thế e rằng tâm lý người dân không chấp nhận”. Ý kiến 2 

(của ông Trần Ngọc Đường, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội) thì cho rằng: “Trong 

cơ chế thị trường, ở một số trường hợp, phạt tiền còn nặng hơn, 
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tránh “hy sinh đời bố củng cố đời con”. Tôi ủng hộ quan điểm này. Chúng ta đừng quá 

nặng về  suy nghĩ “Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”.1 

Ở đây, ý kiến 1 không đồng ý với dự thảo luật mới dựa trên lý lẽ: tiền bạc 

không quí bằng danh dự và tự do nên phạt tiền sẽ không có sức răn đe bằng phạt tù, vì 

vậy không nên thay phạt tù bằng phạt tiền; ngược lại, ý kiến 2 cho rằng nên dùng hình 

thức phạt tiền là chính, vì dựa trên lý lẽ rằng: nhiều trường hợp người ta bất chấp tất cả 

để “cố đấm ăn xôi”, coi tiền bạc cao hơn danh dự và tự do, vì vậy phạt tiền thì hiệu quả 

ngăn ngừa, răn đe sẽ có tác dụng hơn. Hai lý lẽ trái ngược nhau  này đều có hạt nhân 

hợp lý và đều chấp nhận được (vì các tình huống trên đều đã xảy ra trong thực tế). Bởi 

vậy, đại diện Ban soạn thảo đã phải lưu ý thêm về điều luật này rằng: “…Trong trường 

hợp cụ thể, …tòa án sẽ lựa chọn để quyết định để  áp dụng loại hình phạt nào”.2
 

Như vậy, lý lẽ đời thường do không phải là chân lý đã được chứng minh chặt chẽ về 

mặt logic để có thể đúng với mọi nơi, mọi lúc, mọi người nên với cùng một vấn đề, 

một lý lẽ được đưa ra có thể đúng với người này mà không đúng với người khác, đúng 

ở lúc này mà không đúng ở lúc khác, đúng với tình huống này mà không đúng với tình 

huống khác… Đó là lý do giải thích vì sao trong cuộc sống rất thường xuyên xẩy ra 

những cuộc tranh luận khó phân thắng bại, khi với cùng một vấn đề  mà các bên lập 

luận có thể đưa ra những lý lẽ khác nhau, thậm chí đối lập nhau để bảo vệ cho quan 

điểm của mình. Và đó cũng là lý do dẫn đến những cuộc tranh cãi rất gay gắt ở tòa để 

buộc tội gay gỡ tội. 

4.2. Các loại lý lẽ đời thường 

Từ thời cổ đại, Aristote đã nghiên cứu về lý lẽ đời thường trong lập luận và đã liệt 

kê ra nhiều kiểu lý lẽ khác nhau. Vào cuối thế kỉ I sau CN, các nhà hùng biện   khi 

nghiên cứu về tu từ học cũng đã tìm cách xác lập một cấu trúc phổ quát cho các yếu tố, 

sự kiện có thể nhằm mục đích dẫn dắt người nghe tới một kết luận nào đó. Từ trong sự 

phong phú và đa dạng của lý lẽ đời thường, người ta đã phân chia lý lẽ thành hai loại: 

lý lẽ khách quan và lý lẽ nội tại. 

Đến thời hiện đại, lý lẽ chung trong lập luận đời thường cũng được nhiều nhà 

nghiên cứu khái quát thêm một số kiểu dạng khác, qua đó đã phản ánh được đầy đủ 

1  
Báo Pháp luật, 2/3/1999 

2  
Báo Pháp luật, 2/3/1999 
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hơn về tính phong phú, đa dạng của nó.1  Trên cơ sở đó, có thể phân chia lý lẽ đời 

thường thành ba loại: lý lẽ 

nghiệm xã hội. 

4.2.1. Lý lẽ khách quan 

khách  quan,  lý lẽ nội tại cá nhân và lý lẽ theo kinh 

 Lý lẽ khách quan là các luận cứ tồn tại cụ thể, khách quan, xác thực trong đời 

sống, là loại lý lẽ để đánh giá  có/ không, đúng/ sai. Trong lập luận logic hình thức,  lý 

lẽ khách quan là các chân lý khoa học đã được kiểm chứng về tính đúng đắn, đó  là các 

khái niệm, định lý, định luật, qui luật, tư tưởng,… đã được thừa nhận có tính phổ quát 

ở mọi nơi, mọi lúc. Trong lập luận đời thường, lý lẽ khách quan là các văn bản, số liệu, 

sự kiện, chứng cứ trực tiếp, tồn tại xác thực trong thực tế khách quan đó là: 

a) Những chứng cứ thực tế có được qua việc xem xét, điều tra cụ thể, chính xác các 

sự việc trong thực tế như: diễn biến sự việc, bằng chứng, nhân chứng, các số liệu, giấy 

tờ, bút tích, dư luận… 

b) Các văn bản, điều luật, qui chế, qui định, điều lệ liên quan đến sự việc hoặc cách 

phán quyết trước đây về những sự việc tương tự (trong việc xử án đó là án lệ). 

 Lý lẽ khách quan là loại lý lẽ có sức thuyết phục cao trong lập luận, vì dựa trên 

các căn cứ đã được thừa nhận hiển nhiên, các bằng chứng tồn tại cụ thể  trong thực 

tế,  có  quan hệ nhân quả trực  tiếp với sự việc, “nói có sách mách có chứng” chứ 

không phải suy diễn cảm tính, vì vậy, loại lý lẽ chặt 

chẽ, có cơ sở vững chắc, khó có thể bác bỏ. 

Ví dụ: 

này khiến cho sự lập  luận  được 

(1) Trong bản Tuyên ngôn Độc lập, để khẳng định rằng việc thực dân Pháp đến 

cướp nước ta, áp bức đồng bào ta là hành động trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa, 

Hồ Chí Minh đã đưa ra hai loại lý lẽ khách quan, đó là: 

* Các văn bản có tính pháp lý: bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ và 

bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 trong đó 

khẳng định quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc 

của con người. Những lời khẳng định 

những lẽ phải không ai chối cãi được”. 
 

 
1  Xem: Nguyễn Đức Dân, Ngữ dụng học, sđd. 

ấy là những lời bất hủ, là chân lý, “Đó là 
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* Các bằng chứng thực tế về hành động phi nghĩa và tội ác của thực dân Pháp   

đã gây ra cho đồng bào ta: 

“Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. 

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở 

Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân   tộc 

ta đoàn kết. 

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những 

người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những 

bể máu. 

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. 

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. 

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, 

thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. 

Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên  liệu. 

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân 

buôn, trở nên bần cùng. 

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một 

cách vô cùng tàn nhẫn”. 

Như vậy, ở đoạn văn  trên đây, với  việc  đưa  ra các lý  lẽ khách quan là  những 

luận cứ vô cùng xác đáng, chặt chẽ và thuyết phục, Hồ Chí Minh đã kết tội thực   dân 

Pháp một cách hùng hồn và đanh thép. 

 Đặc biệt, trong lập luận pháp lý, các lý lẽ khách quan có vai trò vô cùng quan 

trọng, có tính quyết định trong việc khẳng định cũng như thuyết phục khi buộc tội hay 

gỡ tội. Vì vậy, một vụ án muốn được đưa ra xét xử nhất thiết phải qua các giai đoạn 

điều tra, xét hỏi, lấy lời khai…, để thu thập các chứng cứ khách quan, có thực, cùng 

với việc nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan nhằm xây dựng hệ thống lý lẽ, 

làm cơ sở để phân rõ phải / trái, đúng / sai để làm cơ sở cho việc xét xử đúng người, 

đúng tội. 

(2) Trong vụ án buôn lậu Tân Trường Sanh, để kết tội Trần Đàm là “trùm đường 

dây buôn lậu”, bản luận tội của Viện Kiểm sát đã lập luận: “Bị cáo Trần Đàm 

không bị oan. Ông chủ duy nhất của cả hai công ty này là Trần Đàm… Tất cả tiền vốn 

và mọi thu chi của hai công ty này đều do Trần Đàm quyết định. Trần Quang 
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Hữu và Trần Quang Vũ chỉ là người thực hiện hành vi buôn lậu và đưa hối lộ theo chỉ 

đạo của Trần Đàm. Việc giải thể công ty Trường Sanh là cách để Trần  Đàm  che giấu 

vai trò chủ mưu cầm đầu. Sự che giấu đó còn được thể hiện Trần Đàm    lập ra siêu thị 

Ngọc Loan nhằm từng bước hợp pháp hóa nguồn thu nhập bất chính từ buôn lậu”.1
 

Đó là những bằng chứng khách quan “nói có sách, mách có chứng” làm căn cứ  cho 

việc kết tội một cách thuyết  phục. 

Ngược lại, luật sư bào chữa sau khi thẩm vấn 22 bị cáo tại tòa để làm rõ về mối 

quan hệ của họ với Trần Đàm cũng đưa ra lý lẽ khách quan để chứng minh: “Trần 

Đàm không phải là chủ mưu buôn lậu vì từ người làm công đến các doanh nghiệp 

nhập hàng cho công ty Tân Trường Sanh và các tư thương  tiêu thụ hàng  hóa của 

công ty đều không có quan hệ với Trần Đàm, mọi việc đều được thông qua Trần Quang 

vũ”.2 

(3) Trong vụ án PMU18, khi có thông tin về việc sử dụng xe công sai mục đích, 

bộ Công an sau khi điều tra đã kết luận: 1) "Không có con đồng chí lãnh đạo bộ 

Công an nào sử dụng xe có nguồn gốc của PMU 18 dưới bất kỳ hình thức nào". 2) 

"Các bị can trong vụ án PMU 18 không có bất kỳ lời khai nào về việc cho mượn xe  có 

liên quan đến nội dung các báo trên đã đưa. Cơ quan điều tra cũng không có tài liệu 

nào phản ánh việc này". 3) "Vì vậy, thông tin trên các báo đưa là không chính xác".3
 

Cùng với các chứng cứ, bằng chứng khách quan, lập luận pháp lý cũng không thể 

thiếu việc viện dẫn các căn cứ pháp lý như các bộ luật, điều luật, các văn bản qui định, 

quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến sự việc. 

(4) “Tại bản án dân sự sơ thẩm số 106/2005/DSST ngày 30/9/2005, Tòa cấp Sơ 

thẩm  đã áp  dụng  khoản 3  Điều  131, Điều  179 Bộ luật Tố tụng dân  sự.  Khoản  4 

Điều 131, Điều 136, Điều 139, khoản 2 Điều 363, Điều 443 Bộ luật dân sự. Điểm a 

khoản 1 và điểm b khoản 2.2 Mục 1 Nghị quyết số 01/2003 Nghị quyết –HĐTP ngày 

16/2/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao là đúng luật”.4
 

1 
Báo Sài Gòn Giải phóng, 16/4/1999 

2 
Báo Sài Gòn Giải phóng, 17/4/1999 

3  
Báo An ninh Thế giới, 15/4/2006 

4 
Trích Bản án số 27/ 2006/ DS – PT ngày 11/ 01/2006, dẫn từ: Phạm Thị Ngọc Thủy,  Lập luận pháp lý  (bình diện  ngữ 

dụng học), Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐHKHXH & Nhân văn, ĐHQG TP. HCM, 2006. 
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Như vậy, để thiết lập lẽ công bằng cho xã hội, đòi hỏi lập luận pháp lý phải 

dựa trên nền tảng là các lý lẽ khách quan, đó là các chứng cứ, sự việc,  tình tiết 

chính xác, phản ánh đúng thực trạng khách quan; đó là sự viện dẫn các căn cứ, cơ sở 

pháp lý từ các điều luật một cách rõ ràng, chặt chẽ, từ đó kết luận đưa ra mới có hiệu 

lực thuyết phục cao. 

 Trong kho tàng tục ngữ việt Nam, lý lẽ khách quan cũng được đúc kết qua các 

câu tục ngữ:  Nói có sách, mách có chứng; Bắt được tay day được cánh; Nói phải  củ 

cải cũng nghe… 

 Tuy nhiên, trong cuộc sống nói chung và trong lập luận pháp lý nói riêng, còn 

có  những  lý lẽ không  dựa  trên những căn cứ khách  quan nhưng  lại  cũng có sức 

thuyết phục không thể phủ nhận, đó là các lý lẽ nội tại. 

4.2.2. Lý lẽ nội tại cá nhân 

 Lý lẽ nội tại là loại lý lẽ không được dùng làm căn cứ để đánh giá đúng / sai 

nhưng lại có khả năng thuyết phục người khác chấp nhận quan điểm của mình. Từ 

cuối thế kỉ I, Quintilien – một bậc thầy về hùng biện đã chỉ ra 14 yếu tố cá nhân 

thường được dùng làm cơ sở để xây dựng lý lẽ cho lập luận, như: gia đình, dân tộc, tổ 

quốc, giới tính, tuổi tác, giáo dục, tài sản, trạng thái thể chất… , chung qui lại, đó là 

các lý lẽ dựa vào các hành vi cá nhân, dựa vào nhân thân để phán xét về con người. 

Sau đây là các loại lý lẽ 

luận: 

nội tại thường  được  dùng để thuyết  phục  trong lập 

4.2.2.1. Lý lẽ về hành vi cá nhân 

Tác giả  Nguyễn Đức Dân trong cuốn Ngữ dụng học đã dẫn ra các quan niệm của 

hai nhà nghiên cứu Perelman (1952) và Plantin (1990) về loại  lý lẽ này.  Theo đó, 

trong bài báo Hành vi và cá nhân trong sự lập luận, Perelman đề cập đến vấn đề “nhìn 

người đoán việc”, tức là từ phẩm chất của con người để đánh giá hành vi của họ; và 

ngược lại, “nhìn việc đoán người” tức là từ hành vi của một người mà suy ra phẩm chất 

của người  đó. Từ quan điểm này, Plantin đã khái quát thành bốn loại lý  lẽ chung trong 

lập luận như sau: 
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* Loại 1: Lý lẽ căn cứ vào hành động, tức là người ta có thể lập luận bằng cách dựa 

vào hành động của một người để đánh giá, qui kết về phẩm chất của người đó. Cụ thể 

là: 

(1a): Nếu một người có hành động tốt đẹp, tích cực (+) thì đó là cơ sở để đánh giá 

người đó có phẩm chất tốt (+). 

(1b): Nếu một người có hành vi xấu () thì đó là cơ sở để lập luận rằng người đó có 

phẩm chất xấu (). 

* Loại 2: Lý lẽ căn cứ vào con người, tức là dựa vào phẩm chất của một người để 

làm căn cứ đánh giá về hành động của người đó. Cụ thể là: 

(2a): Nếu một người có phẩm chất tốt (+) thì đó là cơ sở động 

của người đó tốt (+). 

để khẳng định hành 

(2b): Nếu một người có phẩm chất không tốt () thì đó cũng là căn cứ để khẳng định 

hành động của người đó không tốt (). 

Tương tự như vậy, phát ngôn của con người cũng là một loại hành động (hành động 

ngôn ngữ  hành vi ở lời) cho nên từ bốn loại lý lẽ trên ta cũng có bốn loại lý  lẽ áp 

dụng cho việc đánh giá phẩm chất của con người qua lời nói. Cụ thể là: 

(1a’): Lời nói có phẩm chất (+) thì con người cũng có phẩm chất (+). 

(1b’): Lời nói có phẩm chất () thì con người cũng có phẩm chất (). (2a’): 

Con người có phẩm chất (+) thì lời nói cũng có phẩm chất (+). (2b’): Con 

người có phẩm chất () thì lời nói cũng có phẩm chất (). 

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, lý lẽ về hành vi cá nhân được đúc kết qua các 

câu  tục ngữ,  ca dao như: 

hình dong,… 

Xem mặt đặt tên; Chọn mặt gửi vàng; Nhìn  mặt  mà bắt 

 Từ các nguyên tắc trên, áp dụng vào thực tế, có thể thấy một hiện tượng khá phổ 

biến là, để đưa ra những đánh giá, kết luận về phẩm chất, đạo đức, nhân cách của một 

người, ta thường dựa trên căn cứ là những lời nói, việc làm và các hành vi ứng xử của 

họ. 

(1) Đây là những lý lẽ mà người lập luận đưa để nghi ngờ về phẩm chất đạo đức 

của một “mạnh thường quân” đã bỏ tiền ra xây “mái ấm tình thương” để giúp trẻ bụi 

đời và gái mại dâm nhưng lại bị vợ đệ đơn ra tòa ly dị: “…Một người đàn ông trước 

mặt đông đảo mọi người lặp đi lặp lại chuyện vợ mình là gái mại dâm, 
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đi  bán  bia  ôm.  Một  người  đàn  ông  nằng  nặc  đòi  đưa  một  đứa  trẻ con  đi xét 

nghiệm, đòi mở vụ án truy tìm cha nó dù nó chỉ là một đứa bé vô tội, không có trách 

nhiệm gì trong lỗi lầm của mẹ nó, nếu có. Và cũng mặc dù trong suốt thời gian    vừa 

qua, nó đã sống trong gia đình ấy như một đứa con ruột thịt. Một người đã 

không thương được đứa trẻ sống gần gũi với mình trong ngần ấy năm trời, người 

đó có thương yêu được những đứa trẻ bụi đời xa lạ không?”.1
 

liệu 

 Ngược  lại, khi phán xét, đánh giá về những lời nói, việc làm của một người  thì 

phẩm chất, nhân cách của họ lại cũng được xem là căn cứ. 

Ví dụ: 

(1) Anh ấy là bộ đội đã từng vào sinh ra tử nên luôn sống vì người khác. 

(2) Luật sư Trần Quốc Phòng trong một phiên tòa khi bị Viện Kiểm sát cho rằng 

ông đã có thái độ xúc phạm, mạt sát, nhạo báng cơ quan tiến hành tố tụng, ông đã 

phản bác lại bằng lập luận rằng: “Viện Kiểm sát suy luận theo hướng buộc tội cho tôi 

là không đúng. Tôi chỉ trình bày quan điểm của mình một cách khách quan. Là Đảng 

viên, là thương binh, gắn liền xương máu với chế độ, tôi thấy mình không    nói điều 

xằng bậy”.2
 

4.2.2.2. Lý lẽ về nhân thân 

 Trong lập luận, không ít khi các yếu tố về nhân thân được người ta đưa ra như là 

một lý lẽ để thuyết phục, đó là các  lý lẽ đại loại như: 

(3) Cô ấy là con nhà gia giáo, nề nếp, sao có thể làm điều đó được? 

(4) Bị cáo có nhân thân tốt, cả  nhà gồm bố, mẹ, anh, chị, đều là giáo viên. 

(5) Bị cáo có cha là liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. 

 Các lý lẽ này có cơ sở từ kinh nghiệm dân gian được đúc kết trong kho tàng 

tục ngữ Việt Nam như: Giỏ nhà ai quai nhà nấy; Cha nào con nấy; Rau nào sâu 

ấy; Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh; Con hư tại mẹ, cháu hư tại 

bà… 

 Trong luật pháp Việt Nam hiện hành, lý lẽ về nhân thân được xem là một tiêu 

chí quan trọng khi xem xét để quyết định hình phạt đối với các bị cáo.  Theo đó, 

“việc quyết định hình phạt phải căn cứ vào tính chất và mức độ nguy  hiểm của 
 

 

 
 

1  Dẫn từ: Thủy Cúc, sđd. 
2  Báo Người Lao động, 24/4/1999 
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hành vi phạm tội, vào thân nhân người phạm tội, cũng như các tình tiết giảm nhẹ, tăng 

nặng trách nhiệm hình sự ”.1 

Như vậy, “nhân thân tốt” luôn là một tình tiết giảm nhẹ có hiệu lực. Đó cũng là lý 

do giải thích vì sao trong hầu hết những lời biện hộ, các bị cáo cũng như các luật sư 

bào chữa không bao giờ quên đưa ra lý lẽ về nhân thân với mục đích được tòa xem xét 

để giảm nhẹ hình phạt. 

Ví dụ: 

(1) Trong vụ án Tân Trường  Sanh, một  bị cáo  đã bị VKS đề ngh

ị 

án tử hình. 

Nhưng sau khi luật sư bào chữa đưa ra các yếu tố về nhân thân, trong phần tranh luận 

cuối cùng, đại diện VKS đã phát biểu: “…đề nghị mức án cao nhất là vì hồ    sơ vụ án 

chưa thể hiện đầy đủ nhân thân của bị cáo như luật sư đã nêu. Đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét lại cho bị cáo”.2
 

Và mức án chung thân được tòa tuyên án sau đó kèm theo lời giải thích rằng: “… 

tuy là người tích cực thực hiện chủ trương sai trái nhưng đã ăn năn hối cải, khai báo 

thành thật, nhân thân lại rất tốt… thì không phải loại ra khỏi xã hội”.3
 

(2) Đây là lời bào chữa của luật sư cho các bị cáo bị kết tội “cố ý làm trái gây 

hậu quả nghiêm  trọng”  trong vụ án “Phương Mai” được xử tại Tòa án quận Gò 

Vấp (6/7/2005): “Thưa Hội đồng xét xử, như phần trích lục lý lịch đã được ghi 

nhận trong cáo trạng, các bị cáo đều phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự, nhận 

thức tốt, khai báo thành khẩn trong suốt quá trình tố tụng. Các bị cáo đều đã 

phục vụ trong  quân  đội,  là sĩ  quan hay công  nhân quốc phòng. Riêng  bị cáo Đỗ 

Minh Sáu đã có trên 20 năm là sĩ quan phục vụ trong quân đội, được tặng thưởng 

huân chương chống Mỹ hạng II… Bởi các tình tiết đã nêu trên, kính mong Hội 

đồng xét xử xem xét áp dụng điểm P điều 46 và thêm điểm S điều 46 …nhằm giảm nhẹ 

hơn nữa mức hình phạt đối với các bị cáo”. 4
 

Tuy nhiên, nếu trong xét xử, người bào chữa dùng các lý lẽ về nhân thân với 

mục đích để giảm tội cho bị cáo, thì cũng không ít khi các yếu tố nhân  thân lại 

được phía buộc tội đưa ra xem xét theo chiều hướng tăng nặng tội danh của bị cáo. 

 
1  

Báo Pháp luật, 22/6/1999 
2  Báo Sài Gòn Giải phóng, 24/4/1999 
3  Báo Người Lao động, 1/5/1999 
4 Trích bài bào chữa của Luật sư Ngô Thị Hoài Thu tại Tòa án Q. Gò Vấp ngày 6/7/2005, dẫn từ: Phạm Thị Ngọc Thủy, 

tài liệu đd. 
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(3) Cáo trạng của Viện Kiểm sát đối với bị cáo Trần Văn Lệ trong vụ án “Hải 

Luận” về buôn bán heroin đã nêu: “Trần Văn Lệ nguyên là đội trưởng đội cảnh sát 

phòng chống tội phạm  về ma  tuý  huyện  Tương  Dương,  tỉnh Nghệ An.  Là đội 

trưởng phòng chống tội phạm ma tuý của một huyện miền núi có biên giới giáp   Lào, 

nhưng Trần Văn Lệ lại có nhiều điều kiện hiểu biết và có các quan hệ với    các đối 

tượng xấu, biểu hiện sự biến chất trong công tác cùng với việc nghiện ma túy nên vào 

tháng 8/2001 Trần Văn Lệ bị sa thải ra khỏi ngành Công an. Mặc dù vậy, bị cáo Lệ 

không thức tỉnh về những việc đã làm mà còn tiếp tục giao du quan 

hệ với các  thành phần  xấu. Từ đó  lao vào  con  đường  phạm  tội  đặc biệt nghiêm 

trọng, không lối thoát…”.1
 

Như vậy, trong trường hợp này, cái lý lịch “nguyên là đội trưởng đội cảnh sát 

phòng chống tội phạm về ma tuý” nhưng lại phạm tội buôn bán ma túy là tình tiết 

được đưa ra để làm tăng nặng tội danh của bị cáo. 

Tóm lại, đối với các hoạt động của tòa án nói chung và của hoạt động bào chữa của 

các luật sư nói riêng thì việc đưa ra các lý lẽ về nhân thân là phần không thể thiếu khi 

trình bày phần cuối của bản bào chữa hoặc luận tội. 

4.2.3. Lý lẽ theo kinh nghiệm xã hội 

Cùng  với  lý lẽ khách  quan  và lý  lẽ nội tại, còn một  số loại  lý lẽ khác cũng 

thường được vận dụng để thuyết phục trong lập luận đời thường: 

4.2.3.1. Lý lẽ đạo đức 

 Lý lẽ đạo đức là loại lý lẽ dựa trên các qui tắc đạo đức truyền thống, các qui tắc 

nhân đạo nói chung trong lẽ thường ứng xử của con người như: cha phải giúp con, vợ 

phải nghe lời chồng, anh chị em phải đùm bọc nhau, người chịu ơn phải biết trả ơn 

v.v… 

 Làm tiền đề cho các lý lẽ đạo đức là những nguyên tắc, truyền thống đạo đức 

của dân tộc đã được đúc kết trong tục ngữ Việt Nam như: Máu nào thâm thịt ấy; 

Tay đứt ruột xót; Của đau con xót; Chị ngã em nâng; Một giọt máu đào hơn ao 

nước lã; Bán anh em xa mua láng giềng gần; Hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn  có 

nhau; Đóng cửa bảo nhau; Đời cha ăn mặn đời con khát nước; Có phúc có phần; 

… 
 

1 Trích biên bản phiên Tòa hình sự sơ thẩm 11/1/2005 của Tòa án Nhân dân TP. HCM, dẫn từ: Phạm Thị Ngọc Thủy, tài 

liệu đd. 
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 Từ đó, các lý lẽ đạo đức thường được dùng trong lập luận như: Tôi là cha nên tôi 

phải làm mọi việc vì con; “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” nên tôi phải cưu 

mang…; Tôi mang ơn anh ấy nên có thể làm bất cứ việc gì nếu anh ấy cần; Là bạn bè 

chí cốt, tôi không thể bỏ rơi anh ấy lúc khó khăn… Đó là những chuẩn mực đạo 

đức trong ứng xử nên  rất dễ thuyết  phục  mọi  người  chấp  nhận như một “lẽ 

đương nhiên”. 

 Trong lập luận pháp lý, khi tranh luận tại tòa, các lý lẽ đạo đức cũng thường 

được các bị cáo và luật sư vận dụng để biện luận nhằm thuyết phục Hội đồng xét xử. 

(1) Trong vụ án Tân Trường Sanh, Trần Đàm nhiều lần đưa ra những lý lẽ đạo 

đức  để tự bào chữa cho những hành vi chủ mưu  trong các  việc làm  phạm pháp 

mình: “Tôi là cha, chẳng lẽ con nó nhờ việc này việc kia không làm?”; “Tôi thề 

danh dự nếu tôi biết buôn lậu thì ra đường tôi chêt. Tôi là cha không lẽ đi đổ tội  cho 

con để trời đánh tôi sao?”.1 

(2) Trong cáo trạng vụ án ma túy “Hải Luận”, về bị cáo Nguyễn Hoài Nam, Hội 

đồng xét xử lập luận như sau: “…Nam đã tham gia cùng Nguyễn Đình Hoành vận 

chuyển 9 chuyến với số lượng 829 bánh heroin tương đương 290,15kg là đặc biệt 

lớn.  Tuy  nhiên, như trên  đã  nói,  Nguyễn  Hoài  Nam  sống phụ thuộc  vào  cha là 

Nguyễn Đình Hoành. Trong hoàn cảnh vừa học xong trung học, theo  cha vận chuyển 

phế liệu kiếm sống, Nguyễn Hoài Nam không thể cãi lời cha làm việc khác được. Việc 

tuyên xử Nguyễn Đình Hoành với mức án cao nhất là thoả đáng. Nhưng 

riêng đối với bị cáo Nguyễn Hoài Nam, nên phân tích, xem xét có tình có lý, vận 

dụng chính sách nhân đạo của pháp luật Nhà nước Việt Nam tha tội chết cho Nguyễn 

Hoài Nam, nghĩ cũng phát huy được tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa”.2
 

Còn đây là lý lẽ “chịu ơn thì phải trả ơn” đã được bị cáo Nguyễn Hồng Hải lý giải 

về việc vì sao tiếp tay cho Minh Phụng làm điều phi pháp: “Tăng Minh Phụng đã giúp 

tôi rất nhiều trong việc làm ăn. Vì vậy đến giờ này tôi vẫn mang lòng biết 
 

 

 

 
1  

Báo Tuổi trẻ, 1/4/1999 
2  Trích Cáo trạng vụ  án Hải Luận, dẫn từ: Phạm Thị Ngọc Thủy, tài liệu đd. 
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ơn. Tôi đã làm những việc trái pháp luật cũng vì muốn trả ơn cho Tăng Minh 

Phụng”.1
 

Tóm lại, các chuẩn mực đạo đức là nền tảng ứng xử của con người từ trong gia 

đình đến ngoài xã hội, được mọi người chấp nhận và tuân thủ, vì vậy những người vi 

phạm các chuẩn mực đạo đức đều bị cộng đồng lên án, nhưng đồng thời nếu vì tuân 

thủ nguyên tắc đạo đức mà người ta có hành động sai lầm thì cũng dễ được cảm 

thông. Đó cũng là lý do khiến cho trong lập luận người ta thường dựa vào các nguyên 

tắc ứng xử đạo đức làm lý lẽ để tìm kiếm sự đồng tình, nhằm thuyết phục người khác 

chấp nhận ý kiến của mình. 

4.2.3.2. Lý lẽ quyền uy 

 Nếu như hành động theo nguyên tắc đạo đức là việc làm tự nguyện thì trong thực 

tế cuộc sống, cũng không ít khi người ta phải làm những việc trong tình thế phải chịu 

những sức ép quyền lực từ trên xuống, buộc phải tuân phục ngay cả khi biết điều mình 

làm là sai trái mà khó có thể làm khác. 

 Lý lẽ dựa vào quyền uy có cơ sở từ các chuẩn mực ứng xử đã được đúc kết trong 

tục ngữ, như: Phu xướng phụ tùy; Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy; Trứng khôn hơn vịt; 

Áo mặc không qua khỏi đầu; Cá không có muối cá ươn, con cãi cha mẹ   trăm đường 

con hư; Không thầy đố mày làm nên; Trên bảo dưới nghe; Muốn nói ngoa làm cha mà 

nói; Muốn nói oan làm quan mà nói… 

Bởi vậy, trong thực tế, hành động theo quyền uy là một lý lẽ làm “điểm tựa” mà 

người lập luận đưa ra để bào chữa cho một hành động nào đó khi người hành động 

không có chủ đích làm, thậm chí không muốn làm mà chỉ vì phải phụ thuộc quyền uy 

của người khác trong tình thế “cực chẳng đã”. 

 Trong lập luận tại tòa, loại lý lẽ quyền uy  được  các bị cáo  và  luật sư vận 

dụng rất phổ biến trong việc bào chữa để phủ nhận việc phải chịu trách nhiệm 

chính, nhờ đó để được nhẹ tội. 

(1) Trong vụ án Minh Phụng  Epco, bà giám đốc một công ty con của Minh 

Phụng thanh minh: “Tôi làm theo lệnh của chồng chứ không biết  gì cả”. 

Còn luật sư của Trần Thị Thương (vợ của Minh Phụng) lập luận để biện hộ  cho 

thân chủ của mình rằng: “Trần Thị Thương gần như lệ thuộc hoàn toàn vào chồng. 

Thông thường là giám đốc thì phải độc lập điều hành hoàn toàn hoạt động 
 

1  Báo Người Lao động, 19/7/1999 
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của công ty. Thế nhưng với Trần Thị Thương thì không phải như vậy. Làm giám  đốc 

là theo yêu cầu của chồng”.1
 

Còn bị cáo Nguyễn Lê Định thì lý giải trước Tòa về việc làm sai trái của mình là 

do phải chịu áp lực từ “lệnh trên truyền xuống” bằng việc dẫn nguyên văn lời ra lệnh 

của cấp trên là Nguyễn Tuấn Phúc: “Tao với anh Thìn đã thống nhất rồi. Mày cứ việc 

thi hành không được thắc mắc”.2
 

Cũng như vậy, bị cáo Trần Bình Minh (nguyên Trưởng phòng Tín dụng của 

ngân hàng Công thương TP. HCM) khi trả lời câu hỏi của tòa về việc đã chỉ đạo nhân 

viên thẩm định giá trị tài sản quá cao so với thực tế, đã đưa ra lý lẽ rằng: “… đây là 

chỉ đạo của anh Hồng, … lãnh đạo nói sao, bị cáo làm vậy, không dám làm  trái ý”.3 

Tại phiên tòa này, tất cả các luật sư bào chữa cho các bị cáo là các nhân viên 

thừa hành đều gặp nhau khi lập luận rằng: “Việc làm của họ chỉ hợp thức hóa ý  định 

của Nguyễn Ngọc Bích, Phạm Nhật Hồng, Tăng Minh Phụng, Liên Khui Thìn. Thân 

chủ của họ chỉ là nhân viên thừa hành làm theo lệnh cấp trên vì công ăn việc làm chứ 

không hề có ý thức lừa đảo”.4
 

 Trong lập luận, nếu lý lẽ dựa  vào đạo đức có  thể tìm  thấy sự đồng  cảm và 

thậm chí là đồng tình nơi người nghe, thì các lý lẽ dựa vào quyền uy cũng có thể tìm 

thấy ở người nghe sự cảm thông ở một mức độ nhất định, khi người nghe hiểu rằng 

người ta khó có thể làm khác khi ở trong hoàn cảnh tương tự. 

4.2.3.3. Lý lẽ theo số đông 

 Đây là loại lý lẽ cho rằng việc thực hiện một hành vi nào đó là vì theo thông lệ 

mà nhiều người vẫn làm, đã làm, kiểu như: “vì thấy mọi người làm như thế”;  “vì 

lâu nay mọi người đều làm như vậy”; hoặc “nếu không làm thì người khác cũng 

làm”; “vì thấy mọi người khen đẹp”; “vì thấy mọi người khen tốt”; hay “những người 

khác cũng phạm lỗi này sao không phạt mà lại phạt tôi?”… 

 Lý lẽ theo số đông dựa trên lý lẽ tiềm ẩn là các kinh nghiệm ứng xử theo cộng 

đồng đã được đúc kết trong tục ngữ như: Lụt lút cả làng; Hòa cả làng; Phép vua thua 

lệ làng; Nước nổi bèo nổi; Nhập gia tùy tục; Gần mực thì đen, gần đèn thì 
1  

Báo Người Lao động, 17/7/1999 
2  Báo Tuổi trẻ, 5/6/1999 
3  Báo Người Lao động, 4/6/1999 
4  

Báo Sài Gòn Giải phóng, 20/7/1999 
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rạng; Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy; Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái 

nào mà gái chẳng hay ghen chồng… 

 Trong thực tế, lý lẽ theo số đông nếu là hợp lý thì sẽ dễ dàng để thuyết phục 

người khác. 

(1) Con thích mặc kiểu này vì các bạn con đều mặc như thế. (Lý lẽ theo số đông 

trong trường hợp này là: “ăn cho mình, mặc cho người”, mặc đẹp là sự phù hợp với sở 

thích của nhiều người). 

(2) Mọi người đều thích dùng sản phẩm này, vì vậy tôi cũng dùng. (Lý lẽ theo số 

đông trong trường hợp này là: chất lượng của sản phẩm này đã được nhiều người kiểm 

nghiệm nên có thể tin được). 

 Tuy nhiên, trong thực tế, không phải lý lẽ theo số đông bao giờ cũng có sức 

thuyết phục, vì không phải số 

phạm luật. 

đông  bao giờ cũng đúng, đặc biệt là khi “lệ làng” 

(3) Trong vụ án Tân Trường Sanh, bị cáo Phùng Long Thất (Trưởng phòng Điều 

tra chống buôn lậu V của Cục Hải quan TP. HCM) đã đưa ra lý lẽ để biện hộ cho 

hành vi nhận tiền hối lộ của mình rằng: “Tòa buộc tôi phải chết trong khi Hải 

quan ai cũng làm như tôi. Tiền tôi nhận pháp luật cấm nhưng xã hội thừa nhận,   

mọi người biết, Tổng cục Hải quan cũng biết”.1 

Các bị cáo là kiểm hóa viên của Cục Hải quan Cần Thơ, Thừa Thiên – Huế cũng 

“hồn nhiên” khai trước tòa rằng: “Khi nhận tiền của Tân Trường Sanh không suy 

nghĩ gì bởi chuyện nhận tiền bồi dưỡng của chủ hàng lâu nay trong ngành Hải 

quan là chuyện bình thường”. Một nhân viên của phòng Điều tra chống buôn lậu cũng 

“ngây thơ” lập luận rằng: “Nơi bị cáo làm chỗ nào cũng có cho tiền nên bị cáo thấy 

người ta cho thì nhận thôi”.2
 

Như vậy, các lý lẽ trên đây đều cho rằng, nhận tiền “bồi dưỡng” là việc làm công 

khai, là “thông lệ” của ngành Hải quan. Trong các lập luận này, “lý lẽ theo số 

đông” được xem là điểm tựa mà các bị cáo  dùng để biện hộ nhằm  chối  tội theo 

kiểu: nếu số đông đã chập nhận thì không sai, hoặc “lụt thì lút cả làng” chứ riêng mình 

không phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, trong lập luận tại tòa, nếu việc viện dẫn lý lẽ đạo 

đức hoặc lý lẽ quyền uy dễ tạo được sự đồng cảm với người nghe nên 
1  

Báo Người Lao động, 24/4/1999 
2 Báo Tuổi trẻ Chủ nhật, số 16/1999 
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thường đem lại hiệu lực thuyết phục đáng kể, thì việc viện dẫn lý lẽ theo số đông  để 

biện minh cho những hành vi sai trái lại dễ bị phản bác lại, và do đó cũng khó có thể 

đem lại hiệu quả thuyết phục như mong  muốn. 

4.2.3.4. Lý lẽ theo thang độ đánh giá 

 Trong lập luận, ta hay gặp kiểu lý lẽ so sánh, đánh giá về mức độ thuộc tính  của 

đối tượng như: hơn/ kém, nhiều/ ít, rẻ/ đắt, tốt/ xấu, sang/ hèn, mạnh/ yếu, cao/ thấp… 

nhằm giúp người nghe có một sự so sánh để dẫn đến kết luận có tính thuyết phục. 

O.Ducrot gọi đó là tính chất thang độ của thuộc tính trong lý lẽ đời thường và cho 

rằng, đặc tính có thang độ là đặc tính quan trọng nhất của các lý lẽ đời thường. 

 Lý lẽ về thang độ đánh giá cũng được đúc kết trong tục ngữ Việt Nam, kiểu như: 

Chuông khánh còn chẳng ăn ai 

Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre 

 Trong thực tế, lý lẽ theo thang độ với các tiêu chí so sánh khác nhau rất thường 

xuyên được vận dụng trong lập luận nhằm thuyết phục người nghe. 

(1) Cái xe này rẻ, nên mua (thang độ đánh giá theo tiêu chí rẻ/ đắt). 

(2) Cái xe này rẻ, không nên mua (thang độ đánh giá theo tiêu chí chất lượng tốt/ 

xấu). 

(3) Đến thi tốt nghiệp mà nó còn trượt nói gì đến thi đại học (thang độ đánh giá 

theo tiêu chí về mức độ khó/ dễ). 

(4) Anh chị em  ruột thịt  mà còn  không đùm bọc  nhau thì nói gì đến người ngoài 

(thang độ đánh giá theo tiêu chí về mức độ tình cảm thân/ sơ). 

 Trong lập luận pháp lý, loại lý lẽ theo  thang độ đánh giá cũng rất thường 

xuyên được sử dụng cho cả việc lập luận để kết tội cũng như gỡ tội. 

(5) Trong một phiên tòa, một vị thẩm phán đã lập luận để kết tội những đứa con vô 

trách nhiệm với người cha già của mình rằng: “Ngay cả khi ông ấy không phải   là cha 

của các anh, mà là người xa lạ nhưng lâm vào cảnh khổ, là người với nhau các anh 

còn phải thương yêu giúp đỡ kia mà”.1 

(6) Đây là một lập luận để được giảm nhẹ tội: “Chúng ta đã từng tha thứ cho kẻ 

thù thì tại sao không thể tha thứ cho những người hôm qua còn là đồng đội?”.2 
1  

Thủy Cúc, sđd. 

2  Báo Người Lao động, 21/4/1999 
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A   Đồng đội 

B  Kẻ thù 

0 

(7) Không đồng tình với Điều 280 trong Dự thảo Bộ luật Hình sự cho rằng tội 

nhận hối lộ nặng hơn tội đưa hối lộ, ông Trịnh Hồng Dương  Chánh án Tòa án   Tối 

cao lập luận rằng: “Hành vi đưa hối lộ có khi còn nguy hiểm hơn cả hành vi nhận hối 

lộ. Một kẻ mang hàng tỉ đồng đi hối lộ là đã có thể giết chết vài ba cán   bộ khác thì 

tại sao lại không nên tử hình chúng?”.1 

Theo sơ đồ lý lẽ của tính thang độ được O.Ducrot mô hình hóa, ta có thể lập sơ đồ 

lý lẽ cho một số lập luận trên như sau: 

(4) X (Đùm bọc nhau) (6) X (Tha thứ) 
 
 

A  Anh em ruột thịt 
 
 

B  Người ngoài 
 
 

0 
 
 

X X 

Trên đây là những lý lẽ theo thang độ đánh giá của các thuộc tính so sánh. Đây  là 

loại lý lẽ được  dùng khá quen thuộc trong lập luận  đời thường  và cũng  đem  lại 

sức  thuyết  phục  đáng kể cho  lập  luận.  Tuy  nhiên,  cũng như các  loại  lý lẽ đời 

thường khác, đây không phải là luận cứ cho một phép chứng minh chặt chẽ nên có thể 

bác bỏ, thậm chí có khi chỉ cần thay đổi trật tự sắp xếp vị trí các yếu tố trên thang độ 

cũng tạo nên những lập luận với các kết luận ngược chiều nhau. 

Ở ví dụ (7): 

a) Theo  điều  280 trong Dự  thảo Bộ luật  Hình  sự,  ta  có  mô  hình  thang độ: 
 

 

 

X (Tử hình) 
 

 

 

 

 

 
 

1  
Báo Lao động, 15/5/1999 

 
A  Nhận hối lộ 
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B Đưa hối lộ 

0 

 X 

b) Theo ý kiến ông Trịnh Hồng Dương, ta có mô hình thang độ: 

X (Tử hình) 
 
 

A  Đưa hối lộ 

B Nhận hối lộ 

0 

 X 

Tóm lại, có rất nhiều loại lý lẽ đời thường được vận dụng trong lập luận. Đó  chủ 

yếu không phải là loại lý lẽ để xác định đúng/sai theo logic khách quan, mà mục đích 

là để đem lại sức thuyết phục cho một lập luận, để dẫn dắt người nghe đồng tình với 

một kết luận nào đó. Với tất cả tính phong phú, phức tạp và đa diện của logic đời 

thường đã cho thấy cái lý của cuộc đời khó có thể đóng khung trong các khuôn mẫu 

hình thức cố định và cứng nhắc, bởi đó là “cái lý có chân”. 

4.3. Tục ngữ  kho tàng lý lẽ của dân  tộc 

 “Các lẽ thường của từng dân tộc có thể tìm thấy trong tục ngữ”.1  Tục ngữ là 

kho tàng lý lẽ của mỗi dân tộc đã được cố định bằng hình thức ngôn ngữ, kể cả 

bằng hình thức truyền miệng, trong đó đúc kết những kinh nghiệm sống và kinh 

nghiệm ứng xử của một cộng đồng gắn với các đặc điểm về văn hóa, tâm lý, đạo đức, 

thói quen, nếp nghĩ và cách hành xử của cộng đồng ấy, thể hiện trí tuệ, triết lý, đạo 

đức,… được tích lũy trong hành trình sống của cả dân tộc qua trường kỳ lịch   sử. 

 Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có một kho tàng tục ngữ rất lớn, khó có thể 

thống kê được hết, theo đó, có thể hình dung ra một khối lượng vô số các loại lý lẽ 

1  Đỗ Hữu Châu, Giản yếu về ngữ dụng học, NXB.GD, 1995, tr.39 
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đời thường của nhân loại. Ở mỗi dân tộc lại có tục ngữ của toàn dân, có tục ngữ của 

địa phương, khu vực, tỉnh, huyện, làng, ngành nghề. 

 Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, ta có thể tìm thấy các “đại tiền đề” cho hầu như 

tất cả các loại lý lẽ. Việc phát hiện ra các lý lẽ đời thường cũng chính là việc phát hiện 

ra chiều sâu văn hóa, đạo đức và kinh nghiệm ứng xử của dân tộc ẩn chứa trong ngôn 

ngữ. Nhà ngôn ngữ học Đỗ Hữu Châu ví việc đi tìm các lẽ thường của một ngôn ngữ 

cũng giống như công việc tìm quặng mỏ, trong đó có những quặng lộ thiên nhưng cũng 

có những vỉa quặng chìm sâu dưới nhiều tầng đất đá. Bởi vậy, các nhà hùng biện trước 

hết phải là những người am hiểu sâu sắc về vốn văn hóa nói chung cũng như vốn ngôn 

ngữ và kho tàng tục ngữ phong phú của dân tộc, để trên  cơ sở đó biết phát hiện và khai 

thác các tiềm năng lý lẽ phong phú và đa dạng ẩn trong các tầng vỉa ngôn từ nói chung 

và kho tàng tục ngữ nói riêng. 

 Viện dẫn những câu tục ngữ quen thuộc để lý giải, biện luận cho các sự việc, các 

tình huống diễn ra trong đời sống hàng ngày sẽ đem lại sức thuyết phục cao cho lập 

luận vì nó dễ tạo ra sự đồng cảm với người nghe trong cùng một cộng đồng văn hóa. 

Tuy nhiên, khi tìm lý lẽ để lập luận cho một sự việc, cần tìm trong kho lý lẽ chung đã 

biết những lý lẽ thích đáng nhất, có sức thuyết phục nhất cho sự kiện ấy. 

Những nhà hùng biện giàu kinh nghiệm rất biết rõ điều này. Những lý lẽ đưa ra 

phải được cân nhắc, có tính toán để phục vụ cho một mục tiêu rõ ràng, tạo thành  một 

chuỗi lý lẽ hợp lý, có sức thuyết phục cho sự kiện. 
 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH: 

1. Lập luận là gì? Phân biệt lập luận với miêu tả, trần thuật. 

2. Hãy phân biệt lập luận logic hình thức và lập luận đời  thường. 

3. Hãy 

chỉ 

ra  các  thành tố logic của  một lập luận  và vai  trò  của chúng  trong  lập 

luận. 

4. Hãy nêu các loại lý lẽ thường dùng trong lập luận đời thường và cho ví dụ. 

5. Hãy sưu tầm các loại lý lẽ đời thường trong kho tàng tục ngữ Việt Nam. 

6. Thực hành phân tích các thành tố logic và các loại lý lẽ được sử dụng trong các lập 

luận cụ thể. 
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BÀI 2 

CÁC CẤP ĐỘ CỦA TỔ CHỨC LẬP LUẬN 
 

 

Mỗi văn bản lập luận là sự tổ chức các đơn vị lập luận. Đơn vị lập luận nhỏ nhất 

là một phát ngôn; nhiều phát ngôn được tổ chức, sắp xếp, liên kết thành đoạn văn để 

làm sáng tỏ một luận điểm; các đoạn văn được tổ chức, liên kết thành văn bản để phục 

vụ cho việc thuyết minh, làm sáng tỏ một luận đề. Như vậy, tương  ứng với các cấp độ 

tổ chức  văn bản là các cấp độ của nội dung lập luận, từ luận  cứ, luận điểm đến luận  

đề. 

 Luận đề: tức chủ đề của văn bản nghị luận, đó là vấn đề được nêu ra mà văn bản 

có nhiệm vụ chứng minh, giải thích, thuyết phục (ở cấp độ chỉnh thể văn bản). 

 Luận điểm: là các ý chính để thuyết minh, làm sáng tỏ luận đề, đó là các ý kiến, 

quan điểm của người viết được nêu ra để chứng minh, giải thích, thuyết phục cho luận 

đề (ở cấp độ đoạn văn). Mỗi luận điểm thể hiện một phần nội dung văn bản. 

 Luận cứ: là chứng cứ, lý lẽ, là các ý nhỏ được triển khai, cụ thể hóa để chứng 

minh, thuyết phục, làm sáng tỏ luận điểm (ở cấp độ phát  ngôn). 

Như vậy, sự tổ chức một văn bản lập luận được bắt đầu từ việc tổ chức lập luận ở 

cấp độ nhỏ nhất là một phát ngôn. 

1. Lập luận ở cấp độ phát ngôn 

 Xét về cấu trúc ngôn ngữ, lập luận ở cấp độ phát ngôn trùng với tổ chức ngôn ngữ 

ở cấp độ câu. Trong ngữ pháp tiếng Việt, khi phân loại câu theo mục đích nói năng, 

câu được chia thành bốn loại: câu trần thuật, câu hỏi, câu cảm, câu cầu khiến, tương 

ứng với các mục đích: thông báo, hỏi, biểu cảm, cầu khiến. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 

câu trần thuật và câu hỏi là có chức năng lập luận. 

 Trong chức năng lập luận, câu trần thuật hay câu hỏi đều có cấu trúc của một đơn 

vị lập luận, trong đó gồm các thành tố: luận cứ, kết luận và các yếu tố chỉ dẫn lập luận 

(tác tử, kết tử). Tuy nhiên, sự hiện diện của các thành tố này trong câu trần thuật và câu 

hỏi có những điểm khác nhau. 

1.1. Lập luận trong câu trần thuật 
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 Lập luận trong câu trần thuật được thể hiện ở hai dạng: câu khẳng định và câu 

phủ định,  trong  đó người  lập luận  đưa ra các luận  cứ làm  tiền đề cho  kết luận 

(khẳng định / phủ định sự tồn tại của  một  đối tượng/  sự việc). Sự liên  kết hình 

thức (quan hệ logic diễn đạt) và sự liên kết nội dung (quan hệ logic sự việc) trong mối 

quan hệ giữa các luận cứ và giữa luận cứ với kết luận được biểu hiện: 

1.1.1. Sự tổ chức quan hệ giữa các luận cứ 

 Một lập luận ở cấp độ phát ngôn có thể chứa một hoặc nhiều luận cứ để dẫn đến 

một hoặc nhiều kết  luận. 

Ví dụ: 

Vì buồn chuyện gia đình và mặc cảm về 

không giao tiếp với mọi người. 

bản  thân  nên anh ấy đã nghỉ việc và 

Đứng  trước  các luận cứ thường  có các  kết tử dẫn  nhập  luận cứ (xem mục: 

3.1.3.2. Kết tử lập luận: phần Kết tử dẫn nhập luận cứ). Ví 

dụ: 

(1) Vì chỉ lo chuyện yêu đương nên cô ấy sao nhãng học hành. 

(2) Do trời mưa, đường ngập và chân đau nên tôi không đi học và cũng không đi 

làm. 

a. Về sự liên kết hình thức: 

Quan hệ logic diễn đạt giữa các luận cứ trong một lập luận ở cấp độ phát ngôn  là 

quan hệ tương đương, cùng tầng bậc, được biểu hiện qua các kiểu quan hệ: 

* Quan hệ đẳng lập (liệt kê): là các luận cứ có quan hệ ngang hàng, bình đẳng 

như nhau, được  kết  nối  với  nhau  bằng dấu hiệu  hình thức  đó là  dấu phẩy  hoặc 

quan hệ từ và. 

Ví dụ: 

(1) Trời mưa, đường ngập và chân đau nên tôi không đi học. 

(2) Hôm nay là ngày nghỉ, thời tiết tốt và có đông đủ mọi người, vì vậy chúng ta  sẽ 

đi chơi. 

* Quan hệ bổ sung: là các luận cứ có có vai trò nhấn mạnh thêm để gia tăng sức 

thuyết phục cho lập luận, được kết nối với các luận cứ đứng trước nó bởi các liên từ: 

hơn nữa, thêm vào đó, vả lại, lại còn, (đã) …lại, (chẳng những)…mà còn, huống hồ, 

huống chi,… 
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(1) Cô ấy đã xinh đẹp, lại dịu dàng và thông minh nên rất nhiều chàng trai theo 

đuổi. 

(2) Ngôi nhà ấy đã cũ, lại ở xa trung tâm, hơn nữa lại không hợp hướng nên tôi 

không mua. 

(3) Luận văn này chẳng những không hoàn thành đúng thời gian mà còn không 

đáp ứng các qui chuẩn hình thức nên không được bảo vệ đợt này. 

* Quan hệ tuyển chọn: được biểu hiện bằng các quan hệ từ: hay, hoặc. Ví 

dụ: 

(1) Dù bố mẹ  đồng ý hay (hoặc) không đồng ý thì nó vẫn quyết định đi làm. 

(2) Dù thời tiết tốt hay xấu thì công việc vẫn phải tiến hành như kế hoạch. 

* Quan hệ tương phản (đối lập, mâu thuẫn): được biểu hiện bằng các cặp quan hệ 

từ: tuy (dù /mặc dù)…nhưng; dù (mặc dù)… song. 

Ví dụ: 

(1) Anh ấy không thông minh nhưng chăm chỉ nên thi cử luôn đạt kết quả tốt. 

(2) Dù rất thích quyển sách song vì trong túi chỉ còn 50 ngàn đồng nên tôi không 

dám mua. 

 Khi trong một phát ngôn có hai luận cứ có quan hệ tương phản thì chỉ có một luận 

cứ có vai trò quyết định đối với kết luận, đó là luận cứ đứng cận kề  kết luận. 

 Có khi trong một phát ngôn, các luận cứ 

kiểu quan hệ. 

Ví dụ: 

được kết nối với nhau bằng nhiều 

Bị cáo phạm tội là do  cơ chế, thủ tục qui định, hoàn cảnh bắt  buộc và trong 

thâm tâm bị cáo thấy làm như vậy là sai nhưng pháp luật không cấm nên bị cáo đã 

thực hiện. 

b. Về sự liên kết nội dung: 

Mặc dù thông qua sự liên kết hình thức đã phản ánh logic sự việc, nhưng để sự lập 

luận được chặt chẽ, giữa các luận cứ còn phải có mối quan hệ liên kết về nội dung. Sự 

liên kết nội dung thể hiện ở chỗ, giữa các luận cứ phải có quan hệ định hướng lập luận, 

tức là phải cùng hướng đích đến kết luận. (Xem mục 3.1. Luận cứ 

 Bài 1). 

1.1.2. Quan hệ giữa luận cứ với kết luận 
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 Trong một phát ngôn lập luận ở dạng câu trần thuật, từ một hay nhiều luận cứ làm 

tiền đề để dẫn đến một (một số) kết luận, trong đó luận cứ nào có hiệu lực lập 

luận mạnh hơn thì đứng gần kết luận. Về vị trí, kết luận có thể cuối 

phát ngôn. 

đứng  đầu hoặc 

 Sự liên kết hình thức giữa luận cứ và kết luận được thể hiện bằng các quan hệ từ: 

nên, cho nên, thì, do đó, do vậy, bởi vậy, vậy nên, vì thế, vì vậy… Các quan hệ từ này 

cũng đồng thời đóng vai trò là các kết tử dẫn nhập kết luận. (Xem mục 3.2. Kết luận, 

và mục 3.3.2.2. Kết tử dẫn nhập kết luận  Bài 1). 

 Các  phương  tiện thể hiện sự liên  kết về mặt hình thức này cũng đồng thời 

phản ánh sự liên kết nội dung giữa luận cứ và kết luận. Quan hệ logic sự việc giữa luận 

cứ và kết luận được biểu hiện khá đa dạng, song có thể qui về các dạng quan hệ phổ 

biến sau đây: 

a. Quan hệ nhân  quả: 

Quan hệ nhân quả là mối quan hệ lập luận trong đó nguyên nhân đóng vai trò là 

luận cứ để dẫn đến kết quả cũng là kết luận. Quan hệ nhân  quả được biểu hiện dưới 

các dạng cụ thể như: 

* Nguyên nhân  kết quả: được thể hiện bởi các kết tử lập luận là các cặp liên  từ: 

vì…nên (cho nên); bởi (bởi vì)… nên; tại (tại vì)…nên; do… nên; nhờ…nên. 

(1) Do trời mưa nên tôi không đi học. 

(2) Vì nể anh ấy cho nên tôi mới đi. 

 Cấu trúc ngữ pháp đầy đủ, điển hình của dạng lập luận này là: 
 

 Các dạng cấu trúc lập luận tĩnh lược kết tử: 

(1) Tôi là vợ nên rất khó tố giác chồng. 

(2) Anh ấy buồn nên tôi cũng không thể vui. 
 

(3) “Hậu quả hối lộ lớn hơn tham ô vì Nhà nước còn mất cả uy tín chính trị”.  1
 

 

 

 
 

1  
Báo Tuổi trẻ, 27/4/1999) 

VÌ A (DO A) NÊN B  (KHÔNG NÊN B) 

A NÊN B 
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B (KHÔNG B)  NẾU A 

(4) “Buộc tội tôi chủ trương cho đội V nhận tiền là không đúng vì trước khi bị 

cáo về phòng chuyện này đã xảy ra”. 1
 

(5) Tôi mời họ đi ăn nhậu để họ cho qua vụ này. 
 

* Điều kiện  kết quả: là cấu trúc lập luận mà luận cứ là điều kiện (giả định)   còn 

kết quả là kết luận. Sự kết nối giữa luận cứ và kết luận trong mối quan hệ này 

được biểu hiện bằng các kết tử lập luận là cặp liên từ: 

(giá như, giá mà)…thì; để… thì. 

Ví dụ: 

nếu (nếu như)… thì;  giá 

(1) Nếu không đưa ra được những bằng chứng có sức thuyết phục thì không thể 

qui kết cô ấy là thủ phạm. 

(2) Giá như nó chăm học hơn thì đâu đến nỗi thi trượt. 

(3) Để được hưởng sự khoan hồng thì phải thành khẩn khai báo. 

 Cấu trúc ngữ pháp điển hình của dạng lập luận này  là: 
 

 

 Cấu trúc tĩnh lược kết tử: 

(1) Anh ấy thành khẩn nhận lỗi thì tôi sẽ tha thứ. 

(2) Thời tiết nắng nóng thì tôi không đi du lịch. 
 

 

(3) Nam sẽ thành công nếu có ý chí phấn đấu. 

(4) Lớp sẽ mất danh hiệu thi đua nếu mọi người không tích cực tham gia phong 

trào văn nghệ. 
 

 

 

b. Quan hệ nghịch nhân  quả: 
 

 
1  Báo Người Lao động, 23/4/1999 

B VÌ A 

B ĐỂ A 

NẾU (GIÁ / GIÁ NHƯ)  A THÌ  B (KHÔNG B) 

A THÌ  B (KHÔNG B) 
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Quan hệ nghịch nhân quả là quan hệ lập luận, trong đó giữa luận cứ và kết luận có 

quan hệ logic ngược lại với logic nhân  quả thông thường. Quan hệ này được 

thể hiện bằng  các  kết tử là cặp liên  từ: tuy…nhưng; dù (mặc dù /cho dù /dẫu)… 

nhưng; dù… song. 

(1) Tuy anh ấy phạm sai lầm nhưng tôi vẫn rộng lòng tha  thứ. 

(2) Dù Nam không thông minh song thi cử luôn đạt điểm cao. 

 Cấu trúc ngữ pháp đầy đủ của dạng lập luận này  là: 
 

 Cấu trúc dạng tĩnh lược: 

(1) Bị ốm song tôi vẫn đi học. 

(2) Hải rất thông minh nhưng thi không đậu. 
 

 

1.2. Lập luận trong câu hỏi 

 Trong thực tiễn giao tiếp, ta thường gặp những câu hỏi mà mục đích của người hỏi 

không phải để được cung cấp những thông tin cần biết, mà là hỏi với mục đích để 

khẳng định hay phủ định, bác bỏ một điều gì đó. 

(1) Anh không nhận ra rằng lời nói của anh mâu thuẫn sao? (Khẳng định: trong lời 

nói có sự mâu thuẫn). 

(2) Cái bình này mà giá những một chỉ vàng kia à? (Khẳng định: không thể có giá 

một chỉ vàng). 

(3) Lý lẽ duy nhất của tôi là: nếu đồng chí không lên án chủ nghĩa thực dân, nếu 

đồng chí không bênh vực các dân tộc thuộc địa thì đồng chí làm cái cách mạng gì? 

(Khẳng định: không làm cách mạng). (Hồ Chí minh) 

(4) “Một người bốc xếp, không có nhà ở, mua tivi phải trả góp mà là người giúp 

sức đắc lực về vật chất và tinh thần cho đường dây buôn lậu tầm cỡ quốc tế thì có 

chính xác không?” (Bác bỏ việc tham gia buôn lậu). 

Như vậy, những câu hỏi để khẳng định hay phủ định là những câu hỏi không 

hướng đến giá trị thông tin mà hướng đến giá trị lập luận: có / không. 

TUY (MẶC DÙ) A NHƯNG B (KHÔNG B) 

A NHƯNG (SONG) B (KHÔNG B) 
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 Đặc biệt, trong tranh luận pháp lý, cả  bên buộc tội và bên bào chữa đều thường 

vận dụng lập luận bằng phương pháp hỏi để khẳng định hoặc bác bỏ. Nếu bên 

buộc tội thường sử dụng những câu hỏi thẩm vấn theo hướng khẳng định hành vi phạm 

tội thì bên bào chữa lại thường dùng những câu hỏi có định hướng phủ định, bác bỏ để 

gỡ tội. 

Khi nghiên cứu về loại câu hỏi trong lập luận pháp lý, tác giả Lê Tô Thúy Quỳnh đã 

phân biệt đặc điểm và tác dụng lập luận của hai dạng câu hỏi: câu hỏi mở và câu hỏi 

khép.1
 

1.2.1. Câu hỏi mở 

 Câu hỏi mở là dạng câu hỏi chất vấn với mục đích bác bỏ, thường đi kèm với các 

từ chỉ tình thái như: đâu, mà, đâu mà, mà lại… sao, sao mà, làm sao, nào, nào có, đâu 

có… để thể hiện thái độ phủ định dứt khoát của người nói khi đánh giá về đối tượng. 

Cụ thể là: 

*  Từ đâu:  “biểu thị ý phủ định về điều mà người nói muốn khẳng định dứt 

khoát là không hề có, không hề xảy ra, không như người đối thoại đã hoặc có thể nghĩ”.2
 

Ví dụ: 

(1) “Tôi đâu nghĩ nó độc?” (Không nghĩ nó độc). (Thủy Cúc, Ký sự pháp đình) 

(2) Đâu có nghĩ đó là hàng lậu? (Không nghĩ là hàng lậu). 

(3) “Vu khống! Tôi có phải là người giao dự án đâu mà có phần trăm? Kể cả nếu 

tôi  là Bộ trưởng  được  giao dự án thì cũng không bao giờ làm như thế”. (Không 

được hưởng phần trăm).3
 

* Từ mà (mà lại, đâu mà, gì mà, mà thế à): “biểu thị điều sắp nêu ra là không phù 

hợp với điều vừa nói đến, có gì trái với lẽ thường”.4 

Ví dụ: 

(1) Tôi mà làm thế à? (Tôi không thể làm như thế). 

(2) Một người đạo cao đức trọng như anh ấy mà lại làm điều đó sao? (Anh ấy 

không thể làm điều đó). 
 
 

1  Xem: Lê Tô Thúy Quỳnh, tài liệu đd, tr. 67 – 70 
2  Từ điển Tiếng Việt, sđd. 
3  

Báo Pháp luật, 29/3/2006 
4  Từ điển Tiếng Việt, sđd. 
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(3) “Nếu nhận hối  lộ 

(Không nhận hối lộ).1
 

thì  ai dại gì mà mua nhà xe cả hơn  1.000  lạng vàng?” 

(4) “Hàng lậu mà bán công khai cả một cửa hàng lớn lao đến vậy?” (Không phải là 

hàng lậu).2
 

(5) Nó có phải là chủ mưu đâu mà xử nó nặng vậy? 

* Từ nào, đâu (nào có, đâu có), làm gì, làm sao: “biểu thị ý phủ định dứt khoát về 

điều người nói cho là không hề có hoặc không thể có được, thường nhằm bác bỏ hoặc 

bác bỏ trước ý kiến trái lại”.3 

Ví dụ: 

(1) Tôi nào có/đâu có/ tơ 

quĩ). 

hào đến khoản tiền công quĩ? (Không  lấy  tiền công 

(2) Tôi làm gì / làm sao biết được điều đó? (Không biết điều đó). 

Các nhà nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt đều có chung nhận xét rằng, những câu 

hỏi chất vấn với các từ chỉ tình thái tạo nên những câu hỏi thuộc dạng 

những câu mang ý nghĩa phủ định rất mạnh. 

1.2.2. Câu hỏi khép 

 Đây là dạng câu hỏi mà người nói muốn dùng hình thức hỏi để 

mở này là 

 

 
xác nhận 

(khẳng định hoặc phủ định)  các  luận cứ được nêu ra trong lập luận, buộc người 

nghe phải tự rút ra kết luận theo hướng mà người nói muốn đạt đến. 

Theo tác giả Đỗ Hữu Châu, các câu hỏi này khi nằm trong lập luận thường có hiệu 

lực lập luận ngược hướng với kết luận đã có để bác bỏ kết luận ấy. Bởi vậy, câu trả lời 

cho các câu hỏi chất vấn dạng khép này chỉ có thể là không.4
 

Ví dụ: 

(1) “Giám đốc công ty Thái Bình Dương còn không biết cửa hàng bán hàng lậu  thì 

một người thấp cổ bé họng như Trần Quí có biết được không?” 5
 

 

 

 

 

 

 
1  

Lời bác bỏ của bị cáo Phùng Long Thất trong vụ án Tân Trường Sanh, Báo Tuổi trẻ, 21/4/1999 
2  Lời bác bỏ của một bị cáo trong vụ án Tân Trường Sanh, Báo Người Lao động, 7/4/1999 
3  Từ điển Tiếng Việt, sđd. 
4  Xem: Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán, sđd. 
5  

Báo Người Lao động, 21/4/1999 
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(2) “Một người bốc xếp, không có nhà ở, mua tivi phải trả góp mà là người giúp 

sức đắc lực vật chất và tinh thần cho đường dây buôn lậu tầm cỡ quốc tế thì có chính 

xác không?” 1 

(3) “Cái két cô nói là của mình, hàng ngày thường mở ra để cất giữ tiền, đồ… 

mà  lại  không nhớ nổi  mã số ch

ỉ 

bốn chữ số.  Vậy  ai  có thể tin được?” (Câu hỏi 

thẩm vấn của VKS đối với hoa hậu Hà Kiều Anh trong vụ án công ty Đông Nam để 

nhằm khẳng định rằng cô đã nói  dối).2
 

(4) “Một người đã không thương được đứa trẻ sống gần gũi với mình trong 

ngần ấy năm trời, liệu người đó có thương yêu được những đứa trẻ bụi đời xa lạ 

không?” 3
 

Với loại câu hỏi chất vấn để bác bỏ này thì không cần câu trả lời, vì kết luận đã rõ 

ràng; theo đó, nếu thuộc tính nào bị chất vấn thì nghĩa là nó không tồn tại, vì vậy đây là 

dạng câu hỏi có ý nghĩa là bác bỏ tuyệt đối. 

Như vậy, câu hỏi nghi vấn dù dưới dạng khép hay mở cũng đều là hình thức tổ 

chức  ngôn từ có  giá 

trị 

lập luận để khẳng định hay bác bỏ một  kết  luận  nào đó, 

thậm chí còn có hiệu lực lập luận cao hơn dạng câu trần  thuật. 

Trên đây ta đã xét sự tổ chức của đơn vị lập luận ở cấp độ một phát ngôn. Đây là 

đơn vị lập luận nhỏ nhất, làm cơ sở cho sự tổ chức các đơn vị lập luận ở cấp độ cao 

hơn, đó là đoạn văn, và cao hơn nữa là văn bản. Bởi vậy, việc nắm vững các  vấn đề lý 

thuyết lập luận và vận dụng thành thạo kỹ năng lập luận ở cấp độ phát ngôn là nền tảng 

quan trọng, có tính quyết định để thể hiện khả năng lập luận ở các cấp độ cao hơn. 

1.3. Các lỗi thường gặp trong lập luận ở cấp độ phát ngôn 

1.3.1. Sử dụng các tác tử không phù hợp 

Ví dụ: 

(1) Tuy nó đến muộn, nhưng nó vẫn không kịp chuyến xe đầu  tiên. 

(2) Dẫu anh có đến, tôi cũng tiếp. 

(3) Mới có 5 giờ nhưng nó chưa dậy. 

(4) Đã 5 giờ rồi, khoan hãy đi. 

 
1  Báo Người Lao động, 21/4/1999 
2 Dẫn từ: Phạm Thị Ngọc Thủy, tài liệu đd. 
3  

Dẫn từ: Thủy Cúc, tài liệu đd.. 
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(5) Cái vali này nặng đến 20 cân nên anh ấy có thể xách được. 

(6) Cái xe này giá những 20 triệu, mua đi. 

1.3.2. Sử dụng kết tử (từ nối) không phù hợp 

Ví dụ: 

(1) Cô ấy thông minh và lười nên thi trượt. 

(2) Tuy chị Út Tịch thương yêu chồng con, đồng bào, đồng chí rất sâu sắc, nhưng 

chị rất căm thù bọn giặc cướp nước và bán nước. 

(3) Sống trong một gia đình phong lưu, nhưng Thúy Kiều với Thúy Vân là hai 

người con gái có nhan sắc mà tính tình rất dịu dàng. 

(4) Thằng bán tơ vu oan và gia đình Kiều tan nát. 

1.3.3. Thiếu phương tiện liên kết (kết tử lập  luận) 

(1) Cũng con chó trên cắn anh Nguyễn Văn Bính uống thuốc ông lang Hào đầy   đủ 

hiện nay vẫn sống. 

(2) Thúy Kiều mắc lừa Hồ Tôn Hiến, nàng khuyên Từ Hải ra hàng. 

1.3.4. Luận cứ mâu thuẫn 

Ví dụ: 

(1) Đại đa số các trường mới ra đời trong vòng 10 năm gần đây, chỉ có 8 trường đã 

hoạt động được trên 20 năm. 

(2) Do lối sống định cư nên căn nhà là sự nghiệp quan trọng của người Việt, vì vậy 

từ căn nhà mà hình thành nên một gia đình. 

(3) Trong gia đình đầy đủ khá giả mới được đi học chữ nho, để thoát khỏi sự nghèo 

khó mọi gia đình đều cố gắng để có thể được học chữ nho. 

2. Lập luận ở cấp độ đoạn văn 

 Xét từ phương diện tổ chức văn bản, đoạn văn là một đơn vị ngôn ngữ lớn hơn 

câu, trực tiếp cấu thành văn bản, biểu đạt một nội dung nhất định, được mở đầu bằng 

chỗ lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng. 

 Xét từ phương diện tổ chức lập luận, mỗi đoạn văn là một đơn vị lập luận 

tương đối trọn vẹn cả về nội dung lẫn hình thức: 

+ Về nội dung, đoạn lập luận là một đơn vị ngữ nghĩa có tính độc lập tương  đối, 

được tổ chức, liên kết bởi các lập luận ở  cấp độ phát  ngôn để giải  thích, chứng 

minh,  đánh giá,  thuyết phục,  nhằm làm  sáng tỏ một luận điểm trong luận đề của 

788



văn bản. cũng có khi một luận điểm có thể được triển khai trong nhiều đoạn, mỗi đoạn 

diễn đạt một ý  nhỏ. 

+ Về hình thức tổ chức, lập luận ở cấp độ đoạn văn cũng dựa trên mô hình cấu trúc 

chung của một tổ chức lập luận (gồm luận cứ, kết luận và các yếu tố chỉ dẫn 

lập luận). Nếu lập luận ở cấp độ phát ngôn (câu) có cấu trúc đơn giản, còn lập 

luận ở cấp độ văn bản lại có qui mô quá lớn, thì đơn vị lập luận ở cấp độ đoạn văn có 

dung lượng vừa phải, và cũng là nơi thể hiện rõ nhất, đầy đủ và điển hình nhất cho sự 

tổ chức một đơn vị lập luận. Ở cấp độ này, mỗi luận cứ hay kết luận đều   có thể là một 

lập luận bộ phận, nên giữa các thành tố vừa có quan hệ đồng đẳng,  vừa có quan hệ bao 

hàm (lập luận trong lập luận). Theo đó, các kiểu liên kết nội dung và hình thức giữa 

luận cứ với luận cứ, giữa luận cứ với kết luận cũng được thể hiện rất đa dạng. 

2.1. Sự liên kết các luận cứ 

Trong đơn vị lập luận ở cấp độ đoạn văn, để thuyết minh cho một luận điểm tất yếu 

cần phải sử dụng nhiều luận cứ. Bởi vậy, vấn đề quan trọng để tổ chức đoạn lập luận 

trước hết là sự tạo lập các quan hệ liên kết về nội dung và hình thức giữa các luận cứ 

để lập luận có được sự chặt chẽ, mạch lạc, logic và thuyết  phục. 

2.1.1. Sự liên kết nội dung 

 Trong  nguyên  tắc  liên  kết văn  bản nói  chung, sự liên kết nội dung  được thể 

hiện trên hai phương diện: liên kết chủ đề và liên kết logic. Hai phương diện liên  kết 

này cùng bổ sung, hỗ trợ cho nhau để tạo nên sự thống nhất chặt chẽ, logic và tính 

mạch lạc của văn bản.1
 

2.1.1.1. Liên kết chủ đề 

 Liên kết chủ đề trong văn bản là sự tổ chức, liên kết các phát ngôn xoay một chủ 

đề. Chủ đề của toàn văn bản là chủ đề lớn, được chia thành nhiều chủ đề con mà mỗi 

đoạn văn có nhiệm vụ làm sáng tỏ một chủ đề con ấy. Ví dụ, một văn bản 

bàn về chủ đề là nạn ô nhiễm môi  trường thì sẽ phải gồm nhiều đoạn lập luận, 

trong đó mỗi đoạn bàn về một chủ đề con (còn gọi là các ý lớn), đó là: 1) Vai trò 

của môi trường đối với cuộc sống con người; 2) Thực trạng ô nhiễm môi trường  hiện 

nay; 3) Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường; 4) Tác hại của ô nhiễm môi 
1  

Xem thêm: Trần Ngọc Thêm, Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt, NXB.GD, in lần thứ 3, 2006. 
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trường; 5) Biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường. Các luận cứ trong mỗi đoạn  lập 

luận phải xoay quanh chủ một  đề ấy. 

Ví dụ (1): 

Đây là đoạn lập luận nói về sức mạnh của đồng tiền  trong Truyện Kiều, trong  đó 

các luận cứ được liên kết với nhau khi chúng cùng xoay quanh chủ đề ấy: 

Trong xã hội truyện Kiều, đồng tiền đã trở thành một sức mạnh tác quái rất ghê. 

Nguyễn Du không phải không nhắc đến tác dụng tốt của đồng tiền. Có tiền, Thúc Sinh, 

từ Hải mới chuộc được Kiều, Kiều mới cứu được cha và sau này mới báo ơn cho 

người này người nọ. Đó là những khi đồng tiền nằm trong tay người tốt. Nhưng 

chủ yếu Nguyễn Du vẫn nhìn về mặt tác hại. Vì Nguyễn Du thấy rõ cả một loạt 

hành động gian ác bất chính đều do đồng tiền chi phối. Quan lại vì tiền mà bất    chấp 

công lý; sai nha vì tiền mà làm nghề buôn thịt bán người; Sở Khanh vì tiền mà 

táng tận lương tâm; Khuyển 

theo đồng tiền. (Hoài Thanh) 

Ví dụ (2): 

Ưng vì tiền mà làm những điều ác. Cả xã  hội chạy 

Đây là đoạn lập luận nói về tấm lòng “nhớ nước” của Bác Hồ trong những ngày bị 

giam cầm xa Tổ quốc: 

“Nhật ký trong tù” canh cánh một tấm lòng nhớ nước. Chân bước đi trên đất 

Bắc mà lòng vẫn hướng về Nam, nhớ đồng bào trong cảnh lầm than, có lẽ nhớ cả tiếng 

khóc của bao nhiêu em bé Việt Nam qua tiếng khóc của một em bé Trung   Quốc, nhớ 

người đồng chí đưa tiễn đến bến sông, nhớ lá cờ nghĩa đang tung bay phất phới. Nhớ 

lúc tỉnh và nhớ cả trong lúc mơ. (Hoài Thanh) 

Ví dụ (3): 

Đây là đoạn lập luận trong đó các luận cứ đều xoay quanh luận đề về nguyên nhân 

và tác hại của việc mất cân bằng môi trường sinh thái đối với sự sống của con người: 

Nếu con người không biết ngăn chặn những hành động phá hoại thiên nhiên và môi 

trường thì rất nguy hại. Đến một lúc nào đó con người không còn có thể khai 

thác từ thiên  nhiên để lấy của cải vật chất nuôi sống chính bản thân mình. Môi 

trường sống của con người đang bị đe dọa: chất thải công nghiệp làm vẩn đục các 

dòng sông, tai nạn của các con tàu chở dầu làm ô nhiễm hàng vạn cây số bờ biển các 

nước. Bầu khí quyển ngày càng bị các hợp chất của cacbon làm ô nhiễm, tầng 
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ôzôn bao bọc trái đất bị chọc thủng, các tia tử ngoại xâm nhập vào các dòng khí 

quyển xuống mặt đất. Nhiệt độ khí quyển ngày càng tăng, lượng nước biển sẽ dâng lên 

do sự tan băng ở Bắc và Nam cực của trái đất. Tất cả những điều đó là nguyên 

nhân phá hoại cân bằng sinh thái và đang là sự 

trên hành tinh của chúng ta.1 

2.1.1.2. Liên kết logic 

đe dọa khủng khiếp cho sự sống 

 Liên kết logic là sự liên kết giữa các đơn vị ngôn ngữ khi chúng có sự phù hợp với 

nhau theo những quan hệ ngữ nghĩa nhất định. Nếu sự liên kết chủ đề thể hiện ở cấp độ 

bề mặt của tổ chức văn bản, có thể dễ nhận thấy, thì liên kết logic lại thể hiện ở cấp độ 

chiều sâu của nội dung với các cấp độ quan hệ ngữ nghĩa bậc một, bậc hai và sâu hơn 

nữa để phản ánh các mối quan hệ đa tầng, đa chiều của hiện thực. 

 Trong văn bản lập luận, cùng với liên kết chủ đề, liên kết logic có vai trò đặc biệt 

quan trọng. Bởi vì trong lập luận, để thuyết minh, giải thích, khẳng định hay  phủ định 

một luận đề, đòi hỏi phải xem xét đối tượng một cách đa diện từ nhiều phía, nhiều 

chiều, trong những tương quan nhiều khi đối lập nhau, vì vậy, chỉ có sự liên kết logic 

mới có khả năng phản ánh được các mối quan hệ phức tạp này. 

 Trong đoạn lập luận, xét ở quan hệ ngữ nghĩa bậc một, sự liên kết logic giữa các 

luận cứ thường được tổ chức dựa trên các kiểu quan hệ sau đây: 

* Liên kết dựa trên quan hệ so sánh: là kiểu liên kết dựa trên sự sắp đặt bên nhau 

các luận cứ có quan hệ tương đồng hoặc tương phản để chúng soi chiếu lẫn nhau, nhằm 

làm nổi bật điều muốn khẳng định / phủ định. 

 So sánh tương đồng là từ những quan điểm, hiện tượng, sự việc đã được thừa nhận 

rộng rãi để đưa ra những quan điểm, sự việc, hiện tượng có những điểm gần gũi, tương 

đồng để người đọc/nghe dễ dàng so sánh, làm cơ sở cho việc khẳng định lẽ phải, chân 

lý. 

 So sánh tương phản là đặt bên nhau những đặc điểm đối lập, mâu thuẫn  (trắng 

/ đen, phải / trái, cũ / mới, tốt / xấu, hay / dở, hơn / kém…) để so sánh, đối chiếu,  làm 

nổi bật sự đối lập giữa chúng, qua đó dẫn đến điều mà người nói / viết muốn khẳng  

định/phủ định. 

Ví dụ (4): 
1  Dẫn từ: Phan Mậu Cảnh, Tiếng Việt thực hành, Nxb. Nghệ An, 2009. 
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Phần đầu bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra các luận cứ dựa 

trên cả hai phép so sánh tương đồng và tương phản: 

(a) Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những 

quyền  không  ai  có thể xâm  phạm  được;  trong  những quyền ấy,  có  quyền được 

sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. 

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy 

rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; 

dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. 

(b) Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 

cũng nói: “Người ta sinh ra tự do  và  bình  đẳng về quyền  lợi, và  phải luôn  luôn 

được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. 

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. 

(c) Thế mà hơn tám mươi năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình 

đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái 

hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. 

Trong đoạn lập luận trên, các luận cứ (a), (b) được kết nối với nhau trong mối quan 

hệ so sánh tương đồng để dẫn đến kết luận: “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi 

được”. Cùng với đó, luận cứ (c) được kết nối với các luận cứ (a), (b) trong quan hệ so 

sánh tương phản để dẫn đến kết luận: “Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và 

chính nghĩa”. 

Ví dụ (5): 

(a) Xưa nay người giỏi dùng binh là ở chỗ hiểu biết thời thế. Được thời và có  thế, 

thì biến mất làm còn, hóa nhỏ thành to; mất thời và không thế, thì trở mạnh ra 

yếu,  đổi  yên  làm  nguy, chỉ trong  khoảng trở bàn tay mà thôi. (b) Nay các người 

không rõ thời thế, chỉ giả dối quen, há chẳng phải là hạng thất phu đớn hèn, (c) sao đủ 

nói chuyện binh được. (Nguyễn Trãi) 

Ở đoạn lập luận này, luận cứ (a) và (b) được kết nối với nhau bằng quan hệ đối 

lập: Xưa nay người giỏi dùng binh là ở chỗ hiểu  biết  thời thế /  Nay  các ngươi 

không rõ thời thế,…, để  dẫn đến kết luận (c): sao đủ nói chuyện binh được. 

*  Liên kết  dựa trên  quan  hệ bổ sung:  là sự liên kết các luận cứ theo  quan hệ 

đồng hướng lập luận, trong đó mỗi luận cứ trình bày một sự việc để vấn đề được 
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xem xét một cách toàn diện từ nhiều phía, nhiều chiều; chúng bổ sung, phụ họa cho 

nhau làm gia tăng sức thuyết phục cho kết luận. 

Ví dụ (6): 

Đây là một đoạn lập luận trong Tuyên ngôn  độc lập: 

(a) Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ 

nào. 

(a1) Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở 

trung, nam, bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta 

đoàn kết. 

(a2) Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết  những 

người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những 

bể máu. 

(a3) Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. 

(a4) Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. 

(b) Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo 

nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. 

(b1) Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên  liệu. 

(b2) Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và  dân 

buôn, trở nên bần cùng. 

(b3) Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta 

một cách vô cùng tàn nhẫn. 

Trong đoạn lập luận trên đây, các luận cứ (a1), (a2), (a3), (a4) đã bổ sung cho nhau để 

cùng chứng minh cho luận điểm (a). Tương tự, các luận cứ (b1), (b2), (b3) cũng đồng 

hướng lập luận để chứng minh cho luận điểm (b). 

 Trong quan hệ bổ sung, các luận cứ thường được sắp xếp theo trình tự tăng 

tiến dần theo tính chất quan trọng của luận cứ đối với kết luận, tức là luận cứ có hiệu 

lực lập luận càng cao thì càng được đặt sát phần kết luận. 

Ví dụ (7): 

“…(a) Một người đàn ông trước mặt đông đảo mọi người lặp đi lặp lại chuyện 

vợ mình là gái mại dâm, đi bán bia ôm. (b) Một người đàn ông nằng nặc đòi đưa 

một đứa trẻ con đi xét nghiệm, đòi mở vụ án truy tìm cha nó dù nó chỉ  là một đứa bé 
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vô tội, không có trách nhiệm gì trong lỗi lầm của mẹ nó, nếu có. (c) Và cũng mặc dù 

trong suốt thời gian vừa qua, nó đã sống trong gia đình ấy như một đứa con ruột 

thịt

. 

(d) Một người đã không thương được đứa trẻ sống  gần gũi  với  mình trong 

ngần ấy năm trời, liệu người đó có thương yêu được những đứa trẻ bụi đời xa lạ 

không?”.1
 

Trong đoạn lập luận này, ba luận cứ (a, b, c) được sắp xếp theo trình tự tăng dần hiệu 

lực lập luận để dẫn đến kết luận (d). 

Ví dụ (8): 

… (a) Là người có chủ trương sai trái, (b) khi bị phát hiện lại đối phó… (c) Đặc 

biệt thái độ 

nghiêm trị.2
 

khai báo ngoan cố, không thành thật, (d) do vậy cần phải thẳng tay 

Trong đoạn lập luận này, các luận cứ có hiệu lực lập luận cũng được sắp xếp theo 

chiều tăng tiến dần từ  (a) đến (b) và cao nhất là (c) để dẫn đến kết luận (d). 

* Liên kết dựa trên quan hệ móc xích: là kiểu liên kết trong đó mỗi luận cứ là  một 

lập luận bộ phận; các luận cứ có quan hệ móc xích, chi phối, phụ thuộc nhau một cách 

chặt chẽ, trong đó kết luận của lập luận trước là luận cứ của lập luận sau để tạo thành 

một chuỗi tiếp nối liên hoàn nhằm dẫn dắt đến kết luận là phát ngôn đứng sau cùng. 

Ví dụ (9): 

Danh chăng chiń h thìngôn chẳng thuận; ngôn chẳng thuận thìviệc chẳng thành; việc 

chẳng thaǹ h thìlê ̃nhac bất hưng; lễnhac bất hưng thìhiǹ h phạt không trúng lý; 

hiǹ h phạt không truń g lýthìdân không biết bám víu vaò đâu... Vìvậy, phai lấy chính 

danh lam̀   gốc. (Khổng Tử) 

Ví dụ (10): 

Để mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta sớm thành hiện thực thì 

việc xây dựng, tạo lập một nền tảng văn hóa pháp luật lành mạnh và tích cực cần được 

đặt ra như một nhiệm vụ cấp thiết.  Muốn xây dựng một xã hội có nền  văn  hóa pháp 

luật lành mạnh, tích cực, trước hết phải bắt đầu từ chính  những người hoạt động 

trong ngành Luật, bởi họ trước hết phải là người đại diện cho văn hóa ứng xử tích cực 

đối với pháp luật. Muốn đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao 
 

1  
Dẫn từ: Thủy Cúc, sđd. 

2  Báo Người Lao động, 1/5/1999 

794



cho ngành Luật, có khả năng kiến tạo công lý và dám xả thân vì công lý, thì trong 

nhiệm vụ và mục tiêu đào tạo của trường Đại học Luật, không thể  giáo 

dục tình cảm, đạo lý và thái độ ứng xử nhân văn. 

coi nhẹ việc 

Tóm lại, trong tổ chức lập luận ở  cấp độ đoạn văn, các kiểu quan hệ so sánh, bổ 

sung,  móc xích thường  được sử dụng để liên kết các luận cứ trong  quan hệ ngữ 

nghĩa bậc một. Tuy nhiên, cùng với các quan hệ ngữ nghĩa bậc một thì trong đoạn  lập 

luận còn có các mối quan hệ ngữ nghĩa bậc hai, thậm chí bậc ba... (có thể gọi là các 

quan hệ thứ  cấp) phản ánh các cấp độ chiều sâu của các quan hệ lập luận. 

 Các quan hệ ngữ nghĩa thứ cấp là các quan hệ rẽ nhánh từ các luận cứ bậc một nên 

chúng không trực tiếp làm tiền đề cho kết luận mà chỉ là những phát ngôn đi sau các 

luận cứ ở quan hệ ngữ nghĩa bậc một để làm nhiệm vụ thuyết minh, giải thích, mở 

rộng, cụ thể hóa, xác minh, nhấn mạnh cho rõ ý của các luận cứ này, do trong một phát 

ngôn chúng chưa thể bộc lộ hết nghĩa. 

 Các quan hệ ngữ nghĩa thứ cấp có thể qui về hai kiểu liên kết phổ biến: liên   kết 

dựa trên quan hệ thuyết minh – bổ sung và liên kết dựa trên quan hệ xác minh – nhấn 

mạnh. 

Ví dụ (11): 

(a) Xưa nay người giỏi dùng binh là ở chỗ hiểu biết thời thế. (a1) Được thời và  có 

thế, thì biến mất làm còn, hóa nhỏ thành to; (a2) mất thời và không thế, thì trở mạnh ra 

yếu, đổi yên làm nguy, chỉ trong khoảng trở bàn tay mà thôi. (b) Nay các người không 

rõ thời thế, (b1) chỉ giả dối quen, (b2) há chẳng phải là hạng thất phu đớn hèn, (c) sao 

đủ nói chuyện binh được. (Nguyễn Trãi) 

Trong đoạn lập luận này, các phát ngôn (a) và (b)  là các luận cứ thuộc về quan  hệ 

logic ngữ nghĩa bậc một, làm cơ sở trực tiếp để dẫn đến kết luận (c). Các phát ngôn (a1) 

và (a2) là các luận cứ rẽ nhánh của luận cứ (a) nên chúng thuộc về quan hệ 

ngữ nghĩa bậc hai, với vai trò thuyết minh bổ sung để giải thích cụ thể hơn cho 

luận cứ (a); các phát ngôn (b1) và (b2) là các luận cứ rẽ nhánh của luận cứ (b), là quan 

hệ ngữ nghĩa bậc hai với vai trò xác minh – nhấn mạnh cho luận cứ này. 

Ví dụ (12): 

(a) Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, cần phải tiến hành nhiều biện pháp đồng 

bộ, trong đó phải huy động sự tham gia tích cực của gia đình, nhà trường và 
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xã hội. (b) Trước hết, mỗi gia đình phải có ý thức rèn con cái từ những lời ăn tiếng nói 

trong giao tiếp hàng ngày bằng chính sự nêu gương của bố mẹ. (b1) Bởi nếu bố 

mẹ nói năng không chuẩn mực, thiếu văn hóa thì con cái sẽ học theo. (c) Đặc biệt, 

trong nhà trường, việc rèn giũa tính chuẩn mực trong lời ăn tiếng nói cho học sinh 

cần được coi là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. (c1) Cụ thể là, trước 

hết thầy cô giáo phải sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực trong nói và viết. (c2) Không 

những thế, thầy cô giáo còn phải quan tâm và kịp thời uốn nắn những hành vi ngôn ngữ 

lệc lạc của học sinh. (c3) Cùng với đó, mỗi trường học cần phải xây dựng các 

hoạt  động  phong trào giữ gìn sự trong  sáng  tiếng  Việt để học  sinh  hiểu và thực 

hiện thành thói quen. (d) Ngoài ra, các phương tiện thông tin đại chúng cũng phải 

đóng vai trò quan trọng để góp phần trách nhiệm vào việc giữ gìn chuẩn mực của 

tiếng Việt. (d1) Đó là, phải tuyên truyền cũng như nêu gương trong việc sử dụng 

đúng chuẩn mực tiếng Việt,(d2) đồng thời cũng phải tích cực lên án các biểu hiện của 

việc làm méo mó tiếng Việt. 

Trong đoạn lập luận này, các phát ngôn (b), (c), (d) là các luận cứ có quan hệ 

logic ngữ nghĩa bậc một để trực tiếp thuyết minh cho luận đề (a). Còn (b1) là luận  cứ 

rẽ nhánh của luận cứ (b) để giải thích rõ hơn cho luận cứ này. Các luận cứ (c1), (c2), 

(c3) là luận cứ rẽ nhánh của luận cứ (c) để cụ thể hóa thêm cho luận cứ này  nên chúng 

thuộc về quan hệ logic bậc hai. Tương tự, các luận cứ (d1),(d2) là sự cụ thể hóa cho luận 

cứ (d). 

Trong thực tế lập luận, nhiều khi các quan hệ liên kết bậc hai còn có thể được tiếp 

tục cụ thể hóa ở các tầng bậc sâu hơn nữa. Việc nhận diện được các quan hệ logic ngữ 

nghĩa bậc một và các quan hệ ngữ nghĩa thứ cấp trong đoạn lập luận có ý nghĩa quan 

trọng, bởi nó giúp ta nắm bắt được các ý chính và ý phụ trong quan hệ lập luận, nhờ đó 

giúp cho việc tiếp nhận các thông điệp của văn bản được chính   xác hơn. 

Tóm lại, liên kết chủ đề và liên kết logic là hai phương thức liên kết nội dung 

thường được sử dụng trong lập luận để tạo mối quan hệ gắn kết giữa các luận cứ, 

làm cho đoạn lập luận có được sự thống nhất chặt chẽ, logic và mạch lạc. Tuy 

nhiên, các phương diện liên kết nội dung trên đây chỉ có thể thực hiện được nhờ vào 

các phương tiện liên kết hình thức. 
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2.1.2. Sự liên kết hình thức 

2.1.2.1. Các phương tiện liên kết hình thức và vai trò của nó trong lập  luận 

 Dựa trên nguyên tắc liên kết văn bản nói chung, trong văn bản lập luận, để  hiển 

ngôn hóa các quan hệ nội dung giữa luận cứ với luận cứ và luận cứ với kết luận, các 

phương tiện liên kết hình thức thường được sử dụng đó là: phép lặp, phép thế, phép 

liên tưởng, phép đối, phép tuyến tính, phép nối. Mỗi phương tiện liên kết 

này  đều  có vai  trò và ưu thế khác nhau trong việc làm cho lập luận có được sự 

thống nhất, chặt chẽ, logic và mạch  lạc. 

 Các phương thức liên kết hình thức được sử dụng ở mọi cấp độ trong văn bản, 

từ phát  ngôn  đến  đoạn  văn  và cả chỉnh thể văn  bản,  nhưng  có thể xem  xét các 

phương tiện liên kết hình thức được thể hiện ở cấp độ đoạn văn như là dạng điển hình 

nhất. 

 Trong nguyên tắc liên kết văn bản nói chung, các phương tiện liên kết hình  thức 

thường được sử dụng để tổ chức văn bản đó là: phép lặp, phép thế, phép liên tưởng, 

phép đối, phép tuyến tính và phép nối. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chủ yếu  chỉ xem xét 

các phương tiện liên kết này trong chức năng tổ chức lập luận. 

a. Phép lặp: 

Phép lặp là một dạng thức liên kết dùng để thể hiện sự liên kết chủ đề của văn bản. 

Nếu trong một đoạn hay trong toàn văn bản lập luận có chứa những từ, cụm từ được 

lặp lại thì đó là dấu hiệu cho thấy chúng đang bàn về một chủ đề (xem các ví dụ (1), 

(2), (6), (7), (9), (10) ở phần trên). 

Trong phân tích (đọc hiểu) văn bản, có thể căn cứ vào các từ, cụm từ được lặp đi 

lặp lại để ta nhận ra chủ đề mà đoạn văn/văn bản đang bàn luận. Trong chức năng   tổ 

chức lập luận, ngoài vai trò chính là liên kết chủ đề để các luận cứ không đi ra ngoài 

phạm vi vấn đề đang bàn luận, phép lặp còn có tác dụng nhấn mạnh điều cần nói; đồng 

thời, trong nhiều trường hợp, phép lặp với chức năng tu từ còn tạo nên khẩu khí, giọng 

điệu, làm tăng thêm tính biểu cảm và sức thuyết phục cho lập luận (xem ví dụ 6). 

b. Phép thế: 

Phép thế là một phương thức liên kết thể hiện ở việc sử dụng trong đoạn văn những 

từ/cụm từ  khác nhau nhưng để chỉ cùng một đối tượng. Trong đoạn lập luận 
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(và trong tổ chức đoạn văn nói chung), việc sử dụng phép thế trước hết có vai trò liên 

kết nội dung giữa các phát ngôn (xem các ví dụ (1), (4), (7) ở phần trên). Ngoài ra, 

phép thế (đại từ) còn có chức năng rút gọn văn bản (thay một cụm từ bằng một 

đại từ), làm cho sự diễn đạt được rõ ràng, khúc chiết, tránh kéo dài văn bản một 

cách nặng nề vô lý, làm phân tán lượng thông tin, gây khó khăn cho sự tiếp nhận. 

Thêm nữa, phép thế đại từ còn giúp cho sự diễn đạt được linh hoạt, uyển chuyển, tránh 

được sự lặp lại từ vựng một cách không cần thiết, gây nên sự đơn điệu, nhàm chán. 

Nếu so sánh hai đoạn văn sau đây ta sẽ thấy rõ sự khác nhau giữa việc dùng và 

không dùng phép thế trong diễn đạt: 

(a) Đáng lẽ vấn đề phải được trình bày rõ ràng, gãy gọn thì anh đã nói một cách úp 

mở, lờ mờ và chẳng có cái gì gọi là bằng cớ. Chính anh, anh cũng tự cảm thấy là anh 

đã nói một cách úp mở, lờ mờ và chẳng có cái gì gọi là bằng cớ. Và khi đã biết 

rằng chính anh, anh cũng tự cảm thấy  là  anh đã  nói một  cách úp  mở,  lờ mờ và 

chẳng có cái gì gọi là bằng cớ thì anh càng hoang mang. 

(b) Đáng lẽ, vấn đề phải được trình bày rõ ràng, gãy gọn thì anh đã nói một cách 

úp mở, lờ mờ và chẳng có cái gì gọi là bằng cớ. Chính anh, anh cũng tự cảm thấy thế. 

Và khi đã biết thế, anh càng hoang mang. (Vũ Thị Thường) 

c. Phép liên tưởng: 

Phép liên tưởng là một phương thức liên kết trong đoạn văn thông qua việc sử dụng 

những từ / nhóm từ có liên quan với nhau trong cùng một trường nghĩa, có một số nét 

nghĩa chung và không có nghĩa đối lập (xem các ví dụ (3), (7)). Ngoài vai trò liên kết 

các phát ngôn trong cùng một trường nghĩa, phép liên tưởng còn có tác dụng mở rộng 

trường nghĩa để vấn đề cần bàn luận được xem xét từ nhiều phía, nhiều chiều. 

d. Phép đối: 

Phép đối là một phương thức liên kết khi các từ / ngữ trong các phát ngôn cận kề 

nhau có sự đối xứng nhau về nội dung và hình thức để phản ánh các sự vật, hiện tượng 

trong mối quan hệ tương đồng hoặc tương phản. Vì vậy, trong tổ chức lập luận của 

đoạn văn, phép đối đặc biệt có ưu thế trong việc liên kết các luận cứ dựa trên quan hệ 

so sánh. 
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Ví dụ: 

Đây là một đoạn lập luận của bài Hịch tướng sĩ, trong đó phép đối (đối từ, đối 

nghĩa) theo từng cặp đã tạo nên tính liên kết chặt chẽ giữa các luận cứ: 

Các ngươi cùng ta nắm giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo; 

không có ăn thì ta cho cơm. Quan thấp thì ta thăng chức; lương ít thì ta cấp bổng. Ði 

thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. Lúc trận mạc thì cùng nhau sống chết; 

lúc nhàn hạ thì cùng nhau vui đùa. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi 

người phụ tá, nào có kém gì? (Trần Quốc Tuấn) 

Ngoài chức năng liên kết, phép đối còn có tác dụng tạo cho lập luận sự cân đối, hài 

hòa về ngôn từ, nhịp  điệu, làm gia tăng tính biểu cảm và sức  thuyết phục cho  lập 

luận. 

e. Phép tuyến tính: 

Mặc dù mọi phát ngôn trong văn bản đều được sắp xếp theo một trật tự tuyến tính 

(trước, sau), nhưng không phải mọi phát ngôn đều liên kết với nhau bằng phép tuyến 

tính. Liên kết văn bản bằng phép tuyến tính là sự sắp xếp các phát ngôn theo một trật 

tự không thể thay đổi, khi chúng có quan hệ ràng buộc chặt chẽ với nhau 

bởi   trật  tự không  gian  (xa/gần,  trên/dưới,  trong/ngoài…),  trình  tự thời  gian 

(trước/sau, xưa/nay…), hoặc quan hệ logic nhân quả. Trong các ví dụ (4), (5), (9), 

(10) trên đây, các luận cứ được liên kết bởi phép tuyến tính nên trật tự trước sau giữa 

chúng là không thể thay đổi. 

Các luận cứ trong đoạn lập luận sau đây cũng được liên kết với nhau bởi phép tuyến 

tính do sự ràng buộc bởi trình tự thời gian: 

Tết con heo vàng, người Sài Gòn đã phải đỏ 

cướp heo đất, cướp hoa xuân. 

mặt  với hình ảnh nhiều bạn trẻ 

Tháng tư năm nay, người Hà Nội đã phải thẹn thùng khi nhiều nam thanh nữ tú vặt 

trụi hoa anh đào ở lễ hội hoa anh đào. 

Và mới nhất, người dân cố đô Huế vốn xưa nay nổi tiếng về chuyện “giấy rách phải 

giữ lấy lề”, “đói cho sạch, rách cho thơm” đã ngỡ ngàng trước chuyện những người 

trẻ tấn công các tác phẩm nghệ thuật trưng bày ở Festival Huế. 

Ôi thôi, thế thì câu chuyện văn hóa ứng xử nơi công cộng không còn là “chuyện 

của riêng ai” nữa rồi! 1 

1  Bút Bi, báo Tuổi trẻ, 09/6/2008. 

799



g. Phép nối: 

Cơ sở quan trọng cho việc liên kết hai phát ngôn là sự tồn tại các quan hệ ngữ nghĩa 

giữa chúng. Ở phép tuyến tính, các quan hệ ngữ nghĩa đó nằm ở dạng tiềm  ẩn, nhưng 

nếu nó được hiển ngôn hóa bằng các phương tiện từ vựng thì ta gọi đó là phép nối 

(xem các ví dụ (1), (4), (8), (9), (10) ở trên). 

Trong tổ chức văn bản nói chung và trong tổ chức văn bản lập luận nói riêng, phép 

nối có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc liên kết văn bản, được thể hiện trên hai 

phương diện: liên kết thể hiện logic sự việc và liên kết thể hiện logic diễn đạt. 

 Trước hết, vai trò của phép nối thể hiện trong việc liên kết logic sự việc, nó 

cho thấy các mối quan hệ nhân quả hay tương  phản –  đối lập giữa các  sự việc. 

Trong lập luận, đặc biệt là trong sự liên kết logic giữa các luận cứ, phép nối giúp 

thể hiện và minh định rõ hơn các quan hệ ngữ nghĩa vốn rất phức tạp, đa tầng, đa chiều 

của các đối tượng hiện thực mà các phương tiện liên kết khác không có khả năng làm 

rõ. 

Ví dụ: 

Tăng trưởng kinh tế luôn luôn là mục tiêu chiến lược của mọi quốc gia, nhưng chủ 

thể kinh tế lại là con người, mà thước đo trình độ con người lại chính là văn 

hóa. Vì vậy, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa. Nếu phát triển 

kinh tế mà không chú ý tới phát triển văn hóa thì dễ dẫn đến tình trạng đánh mất  

bản sắc văn hóa của dân tộc mình. 

Đoạn lập luận này đã sử  dụng phép lặp (lặp từ: kinh tế, văn hóa) để liên kết chủ 

đề. Tuy nhiên, chỉ bằng vào phép nối (nhưng, mà, vì vậy, nếu, thì) mới phản ánh 

được các quan hệ logic phức tạp (bắc cầu, móc xích, đối lập) giữa các luận cứ. 

 Đặc biệt, đối với các văn bản lập luận đòi hỏi sự chặt chẽ và độ chính xác cao 

(như văn bản khoa học hay văn bản pháp lý) thì các phép nối càng thể hiện vai trò quan 

trọng. Ở đây, các từ nối là các liên từ chỉ nguyên nhân (vì, bởi, tại, do, nhờ,…); 

chỉ điều kiện (tuy, dù, dẫu, mặc dù…); chỉ giả thiết (nếu, giá/giá như, hễ…); chỉ 

mục đích (để, để cho…); chỉ sự đối lập (nhưng, song, tuy thế, thế mà…); chỉ kết 

quả (nên, cho nên, do đó, vì vậy, vì thế…) thường được sử dụng với một tần số cao. Xét 

từ phương diện liên kết văn bản, các từ nối này có vai trò gắn kết các phát ngôn 

800



theo một trật tự chặt chẽ, cố định để minh định các quan hệ ngữ nghĩa. Còn xét từ 

phương diện cấu trúc lập luận thì các từ nối này đồng thời cũng là các kết tử lập luận 

có vai trò định hướng, chỉ dẫn lập luận, giúp cho việc xác định rõ đâu là luận  cứ, đâu 

là kết luận trong một lập luận; đồng thời cũng góp phần thể hiện thái độ rõ ràng, dứt 

khoát của người nói/viết trong việc khẳng định hay phủ định về vấn đề  cần bàn luận. 

So sánh hai đoạn lập luận sau ta sẽ 

phương tiện nối trong lập luận: 

thấy  rõ  hơn  hiệu quả của  việc sử dụng 

(a) Phải loại bỏ những căn tính tùy tiện, phải đấu tranh thay đổi những nguyên tắc 

lỗi thời. Có thể sẽ thất bại, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Làm có khi thành, khi bại, tốt 

hơn không làm. Chúng ta phải cố  tìm ra cách làm tốt nhất, không thất bại. 

(b) Phải loại bỏ những căn tính tùy tiện, đồng thời cũng phải đấu tranh thay đổi 

những nguyên tắc lỗi thời. Mặc dù có thể sẽ thất bại, vì nói bao giờ cũng dễ hơn làm. 

Nhưng làm mà có khi thành, khi bại thì vẫn tốt hơn không làm. Tuy nhiên, chúng ta 

phải cố tìm ra cách làm tốt nhất để không thất  bại. 

Trong ví dụ trên, có thể thấy, ở đoạn lập luận (a) do không sử dụng phép nối nên lập 

luận bị rời rạc, thiếu sự gắn kết, quan hệ logic ngữ nghĩa giữa các luận cứ cũng không 

rõ ràng và minh xác. Ở đoạn lập luận (b), những hạn chế đó đã được khắc phục nhờ 

việc sử dụng phương tiện nối để liên kết và xác nhận các quan hệ ngữ nghĩa. 

 Cùng với chức năng thể hiện quan hệ logic sự việc, phép nối còn có vai trò liên 

kết logic diễn đạt khiến cho sự lập luận được liền lạc thông qua các từ chỉ trình tự diễn  

đạt như:  trước hết, trước tiên,  đầu tiên, dưới  đây, sau đây…(chỉ sự mở đầu); 

thứ nhất,  thứ hai,  tiếp  theo,…(chỉ sự diễn  biến,  tiếp diễn); 

cùng, tóm lại, nói chung, chung qui lại…(chỉ sự kết thúc). 

trở lên,  trên  đây, cuối 

Như vậy, để thực hiện sự liên kết nội dung trong việc tổ chức một đơn vị lập luận ở 

cấp độ đoạn văn, các phương tiện liên kết hình thức có vai trò vô cùng quan trọng. Vì 

mỗi phương tiện liên kết hình thức có vai trò và ưu thế khác nhau trong việc thể hiện 

sự liên kết nội dung, cho nên trong một đoạn lập luận,  các  phương tiện liên kết hình 

thức thường được kết hợp sử dụng để chúng bổ sung cho nhau. Xem xét các ví dụ trên 

có thể thấy rõ điều đó: ví dụ (1) sử dụng phép lặp, phép thế, 
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phép nối; ví dụ (4) sử dụng phép thế, phép liên tưởng, phép tuyến tính, phép nối; ví 

dụ (7) sử dụng phép lặp, phép thế, phép liên tưởng; ví dụ (9), (10) sử dụng phép 

lặp, phép tuyến tính, phép nối. 

2.1.2.2. Yêu cầu của việc sử dụng các phương tiện liên kết trong lập luận 

Việc sử dụng các phương tiện liên kết hình thức là không thể thiếu  trong lập 

luận,  tuy  nhiên, để một lập luận đạt được hiệu quả thuyết phục  cao  thì việc sử 

dụng các phương tiện liên kết này không thể tùy tiện mà phải đảm bảo được các  yêu 

cầu cơ bản sau đây: 

+ Để sự lập luận được chặt chẽ, logic, mạch lạc, cần phải lựa chọn các phương tiện 

liên kết phù hợp để phản ánh đúng quan hệ ngữ nghĩa giữa các luận cứ cũng như giữa 

luận cứ với kết luận mà chúng có nhiệm vụ liên kết. Văn bản có rõ ràng, 

sáng sủa, mạch lạc hay không phụ thuộc một phần quan trọng vào khả năng lựa 

chọn chính xác và sử dụng đúng lúc, đúng chỗ các phương tiện liên kết này. Không 

những thế, việc sử dụng một cách đắc địa các phương tiện liên kết còn làm gia tăng 

đáng kể sức mạnh của lập luận. 

Ví dụ: trong Tuyên ngôn độc lập, từ thế mà với chức năng kết nối các luận cứ trong 

sự so sánh đã tạo ra sự tương phản mạnh mẽ, qua đó cũng bộc lộ lòng căm thù cao độ 

vì hành động phi nghĩa, trái với đạo lý của thực dân Pháp, đồng thời cũng thể 

hiện giọng điệu đanh thép, hùng hồn, dứt khoát của tác giả, trong khi các từ nối 

khác cũng có cùng chức năng như: song, nhưng, tuy nhiên lại không làm được điều đó. 

 Đặc biệt, trong tiếng Việt, các phương tiện ngôn từ có chức năng nối rất phong 

phú và đa dạng, bởi vậy, tùy thuộc vào từng yêu cầu của liên kết nội dung mà lựa chọn 

các từ, cụm từ có chức năng nối cho phù hợp. Cụ thể là: 

* Trong liên kết so sánh thường dùng các từ, cụm từ để kết nối các luận cứ như: 

tương  tự,  cũng như vậy,… (thể hiện sự so  sánh tương  đồng), và các  liên từ, các 

quan hệ từ như: nhưng, song, tuy nhiên, tuy vậy, tuy thế, mặc dù, mặt khác, trái lại, 

ngược lại, đối lập lại, thế mà,… (thể hiện sự so sánh tương phản). 

* Trong liên kết bổ sung, các phương tiện nối cũng thể hiện các quan hệ đồng đẳng 

hoặc bao hàm (bậc một, bậc hai…).  Cụ thể là: 
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 Đối với các quan hệ ngữ nghĩa bậc một, các từ, cụm từ thường được sử dụng để 

liên kết các luận cứ như: trước hết, đồng thời, bên cạnh đó, thứ nhất, thứ hai, ngoài ra, 

thứ nữa, thêm vào đó, vả lại, lại nữa, cùng với đó,… (thể hiện quan hệ bổ 

sung đồng đẳng); và những cụm từ như: đặc biệt là, nhất là, quan trọng hơn là, 

đáng chú ý là, thậm chí, hơn nữa,…(thể hiện quan hệ bổ sung nhấn  mạnh). 

Ví dụ: 

Trong bối cảnh của sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, hoạt động quảng cáo 

muốn có hiệu quả thì phải cùng lúc đáp ứng nhiều yêu cầu. Trước hết quảng cáo 

phải có tính thông tin. Thông tin này phải ngắn gọn, rõ ràng, tập trung. Bên cạnh đó, 

quảng cáo phải đảm bảo tính hợp lý và pháp lý. Tính hợp lý giúp cho thông tin 

quảng cáo đến với người tiêu dùng nhanh nhất. Tính pháp lý bảo vệ người tiêu 

dùng, bảo vệ khả năng cạnh tranh cũng như tiêu chuẩn đạo đức.Đặc biệt, quảng 

cáo  phải  đảm  bảo  tính nghệ thuật,  phải  phù  hợp  với  thẩm mỹ của  người xem, 

người nghe, người đọc, phải chú ý đến sự chuyển dịch ngôn ngữ giữa các quốc gia. 

Ngoài ra, quảng cáo còn phải đảm bảo tính tiêu chuẩn hóa để tiết kiệm chi phí và   có 

khả năng thâm nhập nhanh chóng vào các quốc gia. 

 Đối với các quan hệ liên kết logic ngữ nghĩa bậc hai, bậc ba thì các từ, cụm từ 

như: tức là, nghĩa là, nói cách khác, nói khác đi, chẳng hạn, ví dụ,  cụ thể là… 

thường được dùng để liên kết thể hiện các quan hệ thuyết minh  bổ sung nhằm 

giải thích, cụ thể hóa thêm cho luận cứ đứng trước; còn các từ, cụm từ như: thật 

vậy, rõ ràng, rõ ràng là, quả nhiên, tất nhiên, dĩ nhiên, đương nhiên, nói cho cùng, 

thực ra, nói đúng ra, nói thật ra, sự thật là, chính xác hơn,… thường được dùng để thể 

hiện sự xác minh  khẳng định thêm cho luận cứ đứng trước. 

Việc nhận diện các tầng bậc của quan hệ logic trong lập luận, thông qua đó mà nắm 

bắt được các ý chính, ý phụ trong đoạn lập luận cần phải căn cứ vào các liên từ, các từ 

chỉ quan hệ liên kết này. Vì vậy, việc dùng chính xác các phương tiện nối có ý nghĩa 

vô cùng quan trọng đối với cả người viết và người đọc. Đối với người viết, việc sử 

dụng đúng các phương tiện nối sẽ giúp cho sự diễn đạt được rõ ràng, 

mạch lạc, logic, chặt chẽ. Đối với người đọc, sự mạch lạc của văn bản sẽ 

người đọc dễ hiểu và tiếp thu đúng tư tưởng của người viết. 

làm cho 
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+ Không nên lạm dụng phương tiện liên kết hình thức khi không cần thiết, nếu 

không sẽ “lợi bất cập hại”, làm cho văn bản trở nên nặng nề, sự diễn đạt sẽ trở nên rối 

rắm, gây nhiễu thông tin. Ví dụ, trong một đoạn lập luận, các phương tiện nối mặc dù 

rất quan trọng để làm cho các quan hệ logic được sáng rõ, nhưng  cũng có  khi nó trở 

nên không cần thiết nếu giữa các luận cứ đã có sự ràng buộc chặt chẽ bởi trật tự tuyến 

tính (về không gian, thời gian, nhân quả); hoặc khi tự thân logic ngữ nghĩa đã có khả 

năng liên kết, ràng buộc các luận cứ theo một trật tự xác định khiến người đọc/nghe 

không thể hiểu khác (xem ví dụ 11). Trong thành ngữ, tục ngữ, các 

phương tiện nối thường bị tỉnh lược đến mức tối đa là vì vậy. Về điều này, nhà 

nghiên cứu Green cũng từng đưa ra lời cảnh báo rằng: “Thực sai lầm nếu nghĩ rằng vì 

những kết nối dễ suy đoán giữa các câu có đóng góp vào việc làm cho một văn  bản 

mạch lạc, nên càng gia tăng các số lượng nối kết hiển ngôn thì làm cho một văn bản 

càng tốt hơn và dễ dàng hơn cho việc hiểu đúng”, bởi việc làm đó chỉ chứng tỏ sự vụng 

về của người viết mà thôi”.1
 

2.2. Liên kết luận cứ với kết luận 

 Để tổ chức lập luận ở cấp độ đoạn văn, việc tổ chức kết liên kết các luận cứ cũng 

không ngoài mục đích để gắn kết với kết luận. Kết luận là thành phần chứa 

thông tin cơ bản, quan trọng nhất của lập luận, vì vậy, nếu không có kết luận thì 

hiển nhiên là chưa có quan hệ lập luận. Từ phương  diện cấu tạo  đoạn  văn, kết 

luận cũng chính là câu chủ đề của đoạn. 

 Trong đoạn lập luận, sự liên kết giữa luận cứ với kết luận cũng được thể hiện trên 

cả hai phương diện: liên kết nội dung và liên kết hình thức. 

2.2.1. Liên kết nội dung 

Nếu trong đoạn lập luận, sự liên kết logic giữa các luận cứ được thực hiện dựa trên 

các phương thức liên kết so sánh, liên kết bổ sung, liên kết móc xích, thì sự liên kết 

logic giữa luận cứ với kết luận được thực hiện dựa trên các phương thức lập luận cơ 

bản như: lập luận diễn dịch, lập luận qui nạp, lập luận hỗn hợp và lập    luận  phản đề. 

2.2.1.1. Lập luận diễn dịch 
 

 
 

1  
Dẫn từ: Diệp Quang Ban, Văn bản và liên kết trong tiếng Việt, GD, 1998, tr. 91 

804



Lập luận diễn dịch là sự tổ chức lập luận trong đó luận điểm cần chứng minh, 

thuyết phục được nêu ở đầu đoạn văn, còn các câu tiếp sau là các luận cứ để thuyết 

minh cho luận điểm ấy. Đó là cách lập luận đi từ luận điểm đến luận cứ, cũng tức  là 

cách trình bày nội dung đi từ khái quát đến cụ thể. 

Ví dụ (1): 

Kĩ thuật tranh làng Hồ đã đạt tới sự trang trí tinh tế. Những bộ tranh tố nữ áo 

màu, quần hoa trên nền đen lĩnh, một thứ màu đen rất Việt Nam. Màu đen không pha 

bằng thuốc mà luyện bằng bột than của những chất liệu gợi  nhắc tha  thiết  đến đồng 

quê đất nước: than của rơm nếp, than của cói chiếu và than của lá tre mùa    thu rụng 

lá. Có màu trắng điệp cũng là một sự sáng tạo góp vào kho tàng màu sắc của dân tộc 

trong hội họa. Màu trắng ấy càng ngắm càng ưa nhìn. Những hạt cát 

của điệp trắng nhấp nhánh muôn ngàn hạt phấn làm tăng thêm vẻ thâm thúy cho 

khuôn mặt, tăng thêm sức sống cho dáng người trong tranh.(Nguyễn Tuân) Ví 

dụ (2): 

Bị cáo Trần Đàm không bị oan. Ông chủ duy nhất của cả hai công ty này là Trần 

Đàm… Tất cả tiền vốn và mọi thu chi của hai công ty này đều do Trần Đàm quyết 

định. Trần Quang Hữu và Trần Quang Vũ chỉ là người thực hiện hành vi buôn lậu 

và  đưa hối lộ theo  chỉ đạo  của Trần  Đàm.  Việc  giải thể công ty  Trường Sanh  là 

cách để Trần Đàm che giấu vai trò chủ mưu cầm đầu. Sự che giấu đó còn được thể 

hiện Trần Đàm lập ra siêu thị Ngọc Loan nhằm từng bước hợp pháp hóa nguồn thu 

nhập bất chính từ buôn lậu.1 

2.2.1.2. Lập luận qui nạp 

Lập luận  qui nạp  là kiểu  lập luận ngược  lại  với  diễn dịch,  tức  là các luận cứ 

được nêu ra trước, làm cơ sở để dẫn đến kết luận đứng sau. Đó là cách lập luận đi từ 

luận cứ đến kết luận, từ cụ thể đến khái quát. 

Ví dụ: 

Hiện nay, trình độ của đại đa số đồng bào ta bây giờ không cho phép đọc dài. Điều 

kiện giấy mực của ta không cho phép viết dài và in dài. Thì giờ của ta, người lính đánh 

giặc, người dân đi làm, không cho phép xem lâu. Vì vậy, cho nên viết ngắn chừng nào 

hay chừng ấy. (Hồ Chí Minh) 
 

1  
Báo Sài Gòn Giải phóng, 16/4/1999 
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2.2.1.3. Lập luận hỗn hợp 

Lập luận hỗn hợp là cách tổ chức đoạn lập luận trong đó câu mở đầu đoạn có 

nhiệm vụ nêu luận điểm khái quát, tiếp theo là các luận cứ để diễn  giải, thuyết 

minh cho luận điểm đó, câu cuối đoạn là kết luận được  rút ra. Cách lập luận này  còn 

gọi là tổng – phân – hợp. 

Ví dụ: 

Trong xã hội truyện Kiều, đồng tiền đã trở thành một sức mạnh tác quái rất ghê. 

Nguyễn Du không phải không nhắc đến tác dụng tốt của đồng tiền. Có tiền, Thúc Sinh, 

từ Hải mới chuộc được Kiều, Kiều mới cứu được cha và sau này mới báo ơn cho người 

này người nọ. Đó là những khi đồng tiền nằm trong tay người tốt. Nhưng 

chủ yếu Nguyễn Du vẫn nhìn về mặt tác hại. Vì Nguyễn Du thấy rõ cả một loạt 

hành động gian ác bất chính đều do đồng tiền chi phối. Quan lại vì tiền mà bất    chấp 

công lý; sai nha vì tiền mà làm nghề buôn thịt bán người; Sở Khanh vì tiền mà 

táng tận lương tâm; Khuyển 

theo đồng tiền. (Hoài Thanh) 

Ưng vì tiền mà làm những điều ác. Cả xã hội chạy 

Lập luận theo kiểu tổng – phân – hợp thực chất là sự vận dụng kết hợp cả hai 

phương thức lập luận diễn dịch và qui nạp, tức là từ khái quát đến cụ thể, rồi từ cụ thể 

đến khái quát. Đây cũng là cách lập luận thường được sử dụng phổ biến trong 

lập luận của đoạn văn để 

khẳng định. 

giúp cho việc nhấn mạnh, khắc sâu thêm vấn đề cần 

2.2.1.4. Lập luận phản đề 

Phản đề là kiểu lập luận bằng cách nêu luận điểm đối lập với quan điểm của mình  

rồi dùng lý lẽ để phản bác lại, qua đó để khẳng định quan điểm của mình. 

Đây là cách lập luận mang sắc thái tranh luận/đối thoại, thể hiện sự nhìn nhận, 

đánh giá vấn đề một cách khách quan, qua đó cũng giúp thể hiện thái độ rõ ràng của 

người viết, đồng thời làm cho lập luận tránh được sự đơn điệu, một chiều. 

Ví dụ: 

Người ta thường cho rằng văn hóa chỉ là những học thuật, tư tưởng của loài 

người, nhân thế, nên xem văn hóa có tính chất cao thượng đặc biệt. Thực ra không 

phải như vậy. Học thuật, tư tưởng cố nhiên là ở trong phạm vi của văn hóa, nhưng 

phần sinh hoạt về kinh tế, chính trị,  về xã hội cùng hết  thảy các  phong   tục,  tập 

quán tầm thường lại không ở trong phạm vi văn hóa hay sao? Hai tiếng “văn hóa” 
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chẳng qua là chỉ chung tất cả các phương diện sinh hoạt của con người, cho nên ta có 

thể nói rằng văn hóa tức là sinh hoạt”. (Đào Duy Anh). 

2.2.2. Liên kết hình thức 

 Phương tiện liên kết hình thức quan trọng nhất để kết nối quan hệ giữa luận cứ 

với kết luận đó là phép nối. Từ phương diện tổ chức lập luận, các phương tiện nối để 

thể hiện sự thực hiện sự liên kết logic giữa luận cứ với kết luận chính là các kết tử lập 

luận. Vì vậy các phương tiện nối cũng là dấu hiệu liên kết hình thức, đó  là các từ nối  

có vai trò chỉ dẫn lập luận mà nhờ chúng, ta có định hướng để dễ dàng 

nhận ra đâu là luận cứ, đâu là kết luận trong một quan hệ 

3.1.3.2. Kết tử lập luận). 

lập luận. (Xem mục 

 Các phương tiện nối đứng trước kết luận (kết tử dẫn nhập kết luận) thường là các 

từ /cụm từ nối chỉ mục đích, kết quả như: vậy, vì vậy, nên, vậy nên, cho nên, vì thế, bởi 

vậy, do đó, chính vì thế… 

Ví dụ (1): 

Không có con đồng chí lãnh đạo bộ Công an nào sử dụng xe có nguồn gốc của 

PMU 18 dưới bất kỳ hình thức nào. Các bị can trong vụ án PMU 18 không có bất kỳ 

lời khai nào về việc cho mượn xe có liên quan đến nội dung các báo trên đã đưa. Cơ 

quan điều tra cũng không có tài liệu nào phản ánh việc này. Vì vậy, thông tin trên  các 

báo đưa là không chính xác.1 

Ví dụ (2): 

Thưa Hội đồng xét xử, như phần trích lục lý lịch đã được ghi nhận trong cáo 

trạng, các bị cáo đều phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự, nhận thức tốt, khai 

báo thành khẩn trong suốt quá trình tố tụng. Các bị cáo đều đã phục vụ trong quân 

đội, là sĩ quan hay công nhân quốc phòng. Riêng bị cáo Đỗ Minh Sáu đã có 

trên 20 năm là sĩ quan phục vụ trong quân đội, được tặng thưởng huân chương 

chống Mỹ hạng II… Bởi các tình tiết đã nêu trên, kính mong Hội  đồng xét xử xem xét 

áp dụng điểm P điều 46 và thêm điểm S điều 46 …nhằm giảm nhẹ hơn nữa   mức hình 

phạt đối với các bị cáo.2 

 

 
1  Báo An ninh Thế giới, 15/4/2006 
2 

Trích bài bào chữa của Luật sư Ngô Thị Hoài Thu tại Tòa án Q. Gò Vấp ngày 6/7/2005, dẫn từ: Phạm Thị Ngọc Thủy,  tài 

liệu đd. 
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 Tuy nhiên, để cho sự diễn đạt được ngắn gọn, súc nên trong lập luận không phải 

bao giờ cần thiết phải hiện diện đầy đủ các kết tử lập luận. 

Ví dụ: 

“Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, 

đảng phái, dân tộc. Hễ  là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để 

cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì 

dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. 

(Hồ Chí Minh) 

 Trong trường hợp lập luận vắng cả kết tử dẫn nhập luận cứ và kết tử dẫn nhập 

kết đề thì chính quan hệ logic ngữ nghĩa giữa các phát ngôn sẽ có chức năng liên kết 

lập luận và giúp ta nhận diện đâu là luận cứ, đâu là kết luận của lập luận. 

Trở lên chúng ta đã nghiên cứu các nguyên tắc liên kết nội dung và hình thức 

trong liên kết văn bản, xét từ chức năng tổ chức lập luận nói chung và lập luận ở cấp 

độ đoạn văn nói riêng. Qua đó cho thấy, để tạo sức mạnh cho lập luận thì việc đưa ra 

các luận cứ xác đáng chưa đủ, mà điều không kém phần quan trọng là còn phải gắn kết 

các luận cứ với luận cứ, luận cứ với kết luận bằng sự liên kết trên cả hai phương diện 

nội dung và hình thức. Việc lựa chọn các kiểu liên kết phù hợp để tổ chức, sắp xếp các 

luận cứ làm nổi bật logic sự việc cũng như việc sử dụng một cách thích hợp các phép 

liên kết hình thức là những yếu tố góp phần vô cùng quan 

trọng để tạo  nên  tính  logic,  chặt chẽ và  mạch  lạc  của  lập  luận.  Ngoài  ra, các 

phương tiện liên kết nếu được sử dụng một cách đắc địa thì nó còn có chức năng tu từ, 

tức là qua đó còn thể hiện thái độ, giọng điệu, khẩu khí của người viết để tạo nên tính 

hùng biện, làm gia tăng sức thuyết phục cho lập luận. 

 Việc nắm được các phương thức liên kết giữa luận cứ và kết luận trong tổ 

chức lập luận của đoạn văn sẽ giúp cho người viết nắm được các kỹ năng lập luận để 

có thể trình bày vấn đề một cách logic, mạch lạc. Đối với người đọc, việc nắm được 

các cách lập luận của đoạn văn cũng chính là nắm được cái chìa khóa để biết cách nắm 

bắt những nội dung quan trọng mà văn bản muốn chuyển tải. 

2.3. Các lỗi thường gặp trong lập luận ở cấp độ đoạn văn 

2.3.1. Lỗi về liên kết nội dung 

 Luận cứ không có quan hệ logic với luận điểm (lan man, xa đề, lạc đề). 
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Ví dụ (1): 

(a) Có ý kiến cho rằng, trong tổ chức xã hội Việt Nam truyền thống, làng tồn tại 

như một tiểu vương quốc. Ý kiến này là đúng bởi lẽ: 

 (b) Trong tổ chức xã hội Việt Nam truyền thống, làng, thì lối làm ăn, sản xuất nhỏ 

phổ biến, do tinh thần đoàn kết và lối sống nghĩa tình của người Việt mà họ giúp đỡ, 

hỗ trợ lẫn nhau trong công việc sản xuất kinh  tế. 

 (c) Làng tồn tại mối quan hệ huyết thống giữa những người dân với nhau và quan 

hệ tình cảm, láng giềng cũng rất được coi trọng. 

 (d) Trong tiểu vương quốc ấy có sự đồng nhất về phong tục tập quán, tôn giáo. 

Những người sống trong làng họ cùng thờ chung một vị thánh, một vị anh hùng nào đó 

và thánh làng nào làng đó thờ. Họ cùng tham gia các trò chơi dân gian, những phong 

tục giống nhau đặc trưng cho mỗi làng.1 

Trong đoạn lập luận trên, các luận cứ (b), (c) và (d) có sự liên kết chủ đề (làng) 

nhưng không có sự liên kết logic với luận điểm cần chứng minh. 

Ví dụ (2): 

(a) Hình tượng người nông dân trong văn học hiện thực phê phán có những nét đẹp 

truyền thống. (b) Nếu đặt họ bên những nhân vật phản diện như Nghị lại, Nghị quế thì 

họ hoàn toàn đối lập với bản chất kệch cỡm, nhố nhăng, tàn ác của bọn  quan lại. (c) 

Chị Dậu không như Thúy Kiều hay Kiều Nguyệt Nga khi gặp hoạn nạn thì vào cõi 

Phật để hưởng chút bình an, mà chị đã đấu tranh để bảo vệ  nhân phẩm. 

Trong đoạn lập luận này, luận cứ (b), (c) không có quan hệ logic với luận điểm (a); 

luận cứ (b) cũng không có liên kết logic với (c). 

Ví dụ (3): 

(a) Chị Dậu là người phụ nữ hiền lành, đảm đang nhưng cũng rất quyết liệt. (b) Chị 

thương con, thương chồng và sẵn sàng chịu hy sinh, thiếu thốn, chạy vạy để lo nộp 

thuế. (c) Chị nhún nhường lễ phép để bán ổ chó con cho nhà Nghị Quế mong có một ít 

tiền nộp sưu cho em chồng đã chết. (d) Tình cảm đó thật đáng cảm phục. 

Trong đoạn lập luận này, các luận cứ (b), (c) và kết luận (d) không có quan hệ logic 

với luận điểm (a). 
 

 
1  

Trích từ bài thi của SV lớp Luật DS 36A. 
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 Luận cứ không có quan hệ logic với nhau và trật tự sắp xếp các luận cứ không 

logic, mạch lạc. 

Ví dụ (4): 

Lịch sử dân tộc ta đã ghi lại biết bao trang sử hào hùng với những tên tuổi sáng 

chói muôn đời không quên. Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán. Nguyễn 

Huệ đánh tan quân xâm lược nhà Thanh. Lê Lợi phá tan quân Nguyên. Ải Chi Lăng 

mãi mãi là mồ chôn quân xâm lược. Rồi Trần Hưng Đạo lãnh đạo nhân dân đánh đuổi 

quân Minh giành lại nền độc lập cho Tổ quốc. Cửa biển Bạch Đằng lập chiến công 

lừng lẫy non sông. Những tên tuổi đó sẽ sống mãi cùng non sông đất nước. 

Trong đoạn lập luận này, các luận cứ không có quan hệ logic với nhau (tên người 

và  địa danh);  trình tự thời  gian không  hợp  lý; luận cứ không phản ánh đúng hiện 

thực khách quan (Lê Lợi phá tan quân Nguyên; Trần Hưng Đạo đánh đuổi quân 

Minh). 

2.3.2. Lỗi về liên kết hình thức 

 Không sử dụng các phương tiện liên kết trong trường hợp cần phải có, khiến cho 

các quan hệ lập luận bị rời rạc, thiếu sự gắn kết. 

Ví dụ (5): 

Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế. Lý luận không áp dụng vào thực    tế 

là lý luận suông. Xem được hàng vạn quyển lý luận, không biết đem ra thực hành khác 

nào một cái hòm đựng sách. 

 Không có sự tách bạch giữa các luận cứ (do không sử dụng các dấu chấm để 

ngắt câu) khiến cho sự lập luận không rõ ràng, mạch lạc, tối  nghĩa. 

Ví dụ: 

Do điều kiện tự nhiên khác nhau nên văn hóa khác nhau. Đối với phương Tây 

người sống chủ yếu là du mục, mai đây mai đó, thích chinh phục, cải tạo thiên 

nhiên, tính cá nhân được đề cao thích phóng khoáng, cuộc sống xa xưa chủ yếu là 

chăn gia súc du mục và mua bán nên đã tạo cho họ có nền văn hóa khác biệt với 

phương Đông, thích sống định cư, không thay đổi, trồng trọt phụ thuộc vào thiên 

nhiên, tin tưởng vào thần linh, đề cao tính cộng đồng nên văn hóa phương Đông có 

tính mềm dẻo, trọng tình, đề cao phụ nữ, xem trọng lý lẽ khác với phương Tây là 

trọng sức mạnh, đề cao đàn ông, trọng lý, ứng xử theo nguyên tắc, cứng nhắc.1 
1  Trích bài thi của SV hệ tại chức, lớp Luật K6  Tây Ninh. 
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 Ngoài ra, còn một số lỗi thường gặp khác như: lạm dụng phép lặp hoặc không sử 

dụng phép thế khiến cho sự diễn đạt bị trùng lặp quá nhiều, gây sự nhàm chán  và dài 

dòng không nên có. 

3. Lập luận ở cấp độ văn bản 

Văn bản lập luận là kết quả của sự tổ hợp, liên kết từ nhiều  đoạn lập luận. Nếu 

trong lập luận ở cấp độ đoạn văn, các phát ngôn đóng vai trò là luận cứ và kết luận để 

làm sáng tỏ một luận điểm, thì lập luận ở cấp độ chỉnh thể văn bản là sự trình bày, sắp 

xếp, liên kết các đoạn văn theo một trật tự logic để làm sáng tỏ luận  đề của văn bản. 

3.1. Cấu trúc của lập luận ở cấp độ chỉnh thể văn bản 

3.1.1. Bố cục của một văn bản lập luận 

Bố cục của một văn bản lập luận nhất thiết phải gồm ba phần: mở đầu, khai 

triển và  kết  luận, tương ứng  với  mô hình  lập luận tổng  – phân  – hợp ở cấp độ 

đoạn văn nhưng chỉ khác ở qui mô lớn hơn. 

+ Phần mở đầu: là phần nhập đề, có nhiệm vụ chỉ ra đối tượng, báo trước nội 

dung, giới hạn phạm vi vấn đề sẽ được bàn luận để chuẩn bị tâm thế tiếp nhận cho 

người đọc/ người nghe. Thường thì phần mở đầu chỉ triển khai trong một đoạn văn 

ngắn gọn (trừ 

riêng). 

các công trình khoa học có cấu trúc phần mở đầu  theo  qui chuẩn 

+ Phần khai triển: là sự tổ chức, triển khai các luận điểm trong các đoạn lập luận 

để giải thích, chứng minh, bình luận, khẳng định/bác bỏ; là sự sắp xếp trình   tự logic 

nội dung và liên kết các đoạn (chương, phần) để làm sáng tỏ luận đề, qua đó để dẫn 

dắt người đọc/ người nghe đến kết luận và thuyết phục họ chấp nhận  kết luận ấy. 

Trong cấu trúc lập luận của văn bản, phần khai triển là phần quan  trọng nhất và cũng 

chiếm dung lượng lớn nhất, bởi đây là phần triển khai cụ thể các luận điểm, luận cứ để 

làm sáng tỏ luận đề. 

+ Phần kết luận: có nhiệm vụ tóm lược ngắn gọn để khái quát các nội dung 

chính đã trình bày; nêu kết luận chung cho toàn văn bản; liên hệ, mở rộng vấn đề, gợi 

những suy nghĩ mới… Đoạn kết phải có sự kết nối với đoạn mở đầu để cho thấy sự 

thống nhất chặt chẽ giữa phần nêu và phần  kết. 

3.1.2. Sự cần thiết phải phân đoạn trong văn bản lập luận 
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 Trong văn bản lập luận, phần khai triển phải được thực hiện trong nhiều  đoạn 

văn, mỗi đoạn là sự triển khai một luận điểm (chủ đề con) để làm sáng tỏ luận đề (chủ 

đề lớn) của văn bản. Ví dụ, một văn bản luận bàn về  nạn ô nhiễm  môi trường thì sẽ 

phải gồm nhiều đoạn lập luận, đó là: 1) Vai trò của môi trường đối với cuộc sống con 

người; 2) Thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay; 3) Các nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trường; 4) Tác hại của ô nhiễm môi trường; 5) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường. 

 Nếu là các văn bản lập luận như luận văn, luận án, công trình khoa học, hay các 

bản cáo trạng, luận tội, bào chữa có qui mô lớn thì trong các luận điểm lớn (các mục, 

chương, phần) phải gồm nhiều luận điểm nhỏ, mỗi luận điểm nhỏ cần được chia tách 

thành một đoạn văn. 

 Việc chia tách văn bản lập luận thành các đoạn nhằm tạo cho việc trình bày  các 

luận điểm được rõ ràng, mạch lạc đồng thời giúp cho người đọc/ người nghe dễ dàng 

lĩnh hội các ý. Vì vậy, trong việc đọc – hiểu văn bản, muốn tìm các luận điểm thì 

trước hết cần dựa vào dấu hiệu hình thức, đó là sự phân chia các đoạn  văn. 

3.2. Sự liên kết giữa các đoạn lập luận trong chỉnh thể văn bản 

 Để văn bản lập luận có được sự thống nhất, logic và liền lạc thì phải có sự kết 

nối giữa các phần (mở đầu, khai triển và kết thúc), cũng như sự liên kết giữa các đoạn, 

chương, phần (trong phần khai triển), sao cho mỗi phát ngôn thứ n trong 

đó phải phù hợp với toàn bộ các  phát ngôn n1  đứng trước đó,  để phát  ngôn cuối 

cùng cũng phải có sự kết nối với toàn văn bản, cũng như kết nối với phát ngôn đầu mở 

đầu. Bởi vậy, các phương tiện liên kết có vai trò rất quan trọng để tạo nên một văn bản 

lập luận chặt chẽ, logic và liền lạc. 

 Nếu sự liên kết ở cấp độ đoạn văn là sự liên kết giữa luận cứ với luận cứ và luận 

cứ với kết luận thì ở cấp độ chỉnh thể văn bản, đó là sự liên kết giữa các đoạn lập luận. 

Sự liên kết này cũng thể hiện trên cả hai phương diện nội dung và hình thức, và về cơ 

bản cũng không nằm ngoài một số phương thức liên kết phổ biến đã được sử dụng 

trong cấu trúc lập luận ở cấp độ đoạn văn. 

3.2.1. Sự liên kết nội dung 

3.2.1.1. Liên kết chủ đề 
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 Một văn bản lập luận được chia tách thành nhiều đoạn lập luận nên trước hết, tính 

chỉnh thể của văn bản thể hiện ở chỗ các đoạn lập luận ấy phải có sự liên kết với nhau 

về chủ đề. 

 Nếu ở cấp độ đoạn văn, sự liên kết chủ đề đòi hỏi các luận cứ phải tập trung làm 

sáng tỏ một luận điểm, thì sự liên kết chủ đề ở cấp độ chỉnh thể văn bản  đòi  hỏi các 

luận điểm phải tập trung vào việc thuyết minh cho luận đề. (Ví dụ: bàn về nạn ô nhiễm 

môi trường thì tất cả các luận điểm (1), (2), (3), (4), (5) đều phải liên quan đến luận đề 

ấy). 

 Đối với các văn bản có qui mô lớn trong đó nội dung lập luận gồm nhiều luận 

điểm tầng bậc, được triển khai trong các mục, chương, phần thì sự liên kết chủ đề 

được thể hiện ở việc đặt tên cho các mục (lớn/ nhỏ), các chương, phần cho thấy  sự 

liên quan, kết nối giữa chúng với nhau và với luận đề. 

3.2.1.2. Liên kết logic 

 Trong một văn bản lập luận thường có nhiều luận điểm, trong đó giữa chúng vừa 

có quan hệ ngang hàng, đồng đẳng, lại cũng có các quan hệ bao chứa lẫn nhau giữa các 

ý lớn, ý nhỏ. Vì vậy, sự liên kết nội dung phải phản ánh được các quan hệ logic phức 

tạp ấy. 

a. Sự liên kết giữa các luận điểm có quan hệ ngang hàng, đồng đẳng: 

 Trong văn bản lập luận, quan hệ giữa các luận điểm trong cùng một mục, cũng 

như giữa các mục trong cùng một chương, giữa các chương trong cùng một phần là 

quan hệ ngang hàng, đồng đẳng. 

 Để liên kết các đoạn lập luận chứa các luận điểm có quan hệ ngang hàng, 

đồng đẳng, các phương thức liên kết logic thường được sử dụng đó là liên kết so sánh 

và liên kết bổ sung. 

Ví dụ (1): 

Đây là hai đoạn lập luận được liên kết với nhau bởi phép so sánh tương phản trong 

bài Hịch tướng sĩ: 

(a) Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Ðế; Do Vu chìa 

lưng chịu giáo, che chở cho cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho 

chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Ðức một chàng tuổi trẻ, thân 

phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, 

813



miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa 

sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi 

nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời 

đất muôn đời bất hủ được? 

… 

(b) Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thấy nước nhục mà 

không biết thẹn. Làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức; nghe 

nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm   vui 

đùa; có kẻ lấy việc cờ bạc làm ham thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng 

gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ ham làm giàu  mà quên 

việc nước; có kẻ ham săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê tiếng 

hát… 

Ví dụ (2): 

Đây là sự liên kết các đoạn lập luận theo quan hệ bổ sung để lý giải nguyên nhân 

tạo nên kiểu tư duy tổng hợp – biện chứng và lối ứng xử mềm dẻo, linh hoạt trong văn 

hóa ứng xử của người Việt: 

(a) Trước hết, cuộc sống nông nghiệp ở định cư đã đặt con người trong nhiều mối 

quan hệ phải ứng xử, từ tự nhiên đến xã hội. Công việc sản xuất nông nghiệp lúa nước 

phụ thuộc cùng lúc vào nhiều yếu tố tự nhiên như thời tiết, khí hậu, đất đai,hạn hán, 

lụt lội.,.. Trong khi tự nhiên thì lại thay đổi thất thường, “sớm nắng 

chiều mưa” buộc con người phải biết 

thể. 

ứng phó linh hoạt với từng tình huống cụ 

(b) Cùng với đó, cuộc sống cộng đồng lại ràng buộc con người trong nhiều mối 

quan hệ “dây mơ rễ má” đan bện chằng chịt, từ láng giềng đến anh em, họ hàng, 

thông gia… đòi hỏi con người phải biết ứng xử khéo léo trong từng mối quan hệ. Thực 

tế ấy của điều kiện tự nhiên và xã hội đòi hỏi con người phải có cái nhìn biện chứng 

trong mối quan hệ tổng hòa giữa các yếu tố “thiên thời  địa lợi  nhân hòa” và phải 

biết ứng phó linh hoạt cho phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. 

(c) Thêm nữa, do tính chất thời vụ của công việc nhà nông nên thời gian và nhịp 

sống nông nghiệp không có tính ổn định và nề nếp, qui củ như lối sống của cư dân 

công nghiệp. Lúc mùa vụ thì căng thẳng, khẩn trương, không giờ giấc; ngược lại, 
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lúc nông nhàn thì lại rỗi rãi, dư thừa  thời  gian, từ đó tạo nên lối sống tùy tiện, 

không theo một nguyên tắc, nề nếp, qui trình có sẵn. 

Đó là những lý do để hình thành kiểu tư duy tổng hợp – biện chứng và ứng xử 

mềm dẻo, linh hoạt như 

nghiệp của người Việt. 

là một  đặc  điểm tiêu  biểu của  tư duy và lối sống nông 

b. Sự liên kết logic giữa các luận điểm có quan hệ bao hàm: 

 Đối với các luận điểm không ngang hàng, đồng đẳng, tức không cùng cấp độ 

thì sự liên kết logic giữa chúng phải được thể hiện  trong sự sắp xếp các  mục, 

chương, phần theo lớp lang, tầng bậc, qua đó cho thấy sự kết nối chặt chẽ và phụ thuộc 

nhau giữa các luận điểm lớn /nhỏ. 

3.2.2. Sự liên kết hình thức 

+ Để liên kết nội dung giữa các đoạn lập luận (liên kết chủ đề và liên kết logic), các 

phương thức liên kết thường được sử dụng là phép lặp, phép đối, phép tuyến tính và 

phép nối (cũng tương tự như các phép liên kết được sử dụng ở cấp độ đoạn văn). 

Xét hai ví dụ trên có thể thấy, ví dụ (1) sử dụng phép tuyến tính để kết nối hai đoạn 

lập luận; ví dụ (2) sử dụng phép nối qua các cụm từ có chức năng nối: trước hết, cùng 

với đó; thêm nữa. 

Còn đây là hai đoạn lập luận được liên kết bởi phép đối trong bài Hịch tướng sĩ: 

Đoạn 1: chỉ ra hậu quả của nỗi nhục mất nước nếu các tỳ tướng chỉ lo ăn chơi 

hưởng lạc để đất nước rơi vào tay giặc: 

“Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng mất; 

chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn; chẳng những 

xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên; chẳng 

những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu 

còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. 

Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?” 

Đoạn 2: nêu viễn cảnh tươi sáng, vẻ vang  nếu các tỳ tướng  cùng  đồng lòng 

chung sức với triều đình để chống ngoại xâm: 

“Chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng  đời 

đời hưởng thụ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các 

ngươi cũng bách niên giai lão; chẳng những tông miếu của ta sẽ được muôn đời 
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tế lễ, mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm; chẳng những thân ta kiếp 

này đắc chí, mà đến các ngươi trăm năm về sau tiếng vẫn lưu truyền; chẳng những 

danh hiệu của ta không bị mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu thơm. Lúc 

bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không?” 

+ Ngoài sự liên kết thể hiện logic nội dung, để văn bản lập luận có được sự gắn 

kết chặt chẽ và liền lạc giữa các đoạn, còn có các phương tiện liên kết thể   hiện trình 

tự diễn đạt, đó là các phát ngôn nối và các câu/đoạn văn làm chức năng chuyển đoạn. 

 Các phát ngôn nối được xem là phương tiện đặc thù chuyên dùng để liên kết 

giữa các đoạn văn làm cho chúng được liền lạc. Sự có mặt của các phương tiện nối này 

báo trước sự xuất hiện của các đoạn lập luận tiếp theo, đồng thời làm thành phần 

chuyển tiếp dùng để mở đầu một trình tự diễn đạt và cho thấy sự phụ thuộc  về mặt nội 

dung giữa các đoạn lập luận liền kề. Các phát ngôn nối bao giờ cũng đứng ở đầu hoặc 

cuối các đoạn văn với các chức năng liên kết hồi qui và liên kết  dự báo. 

 Các phát ngôn nối thực hiện chức năng liên kết dự báo thường đứng ở đầu đoạn 

văn, có nhiệm vụ báo trước sự xuất hiện của đoạn văn. Ví dụ: trước hết; thứ nhất; thứ 

hai; tiếp theo, dưới đây, sau đây, cuối cùng,… 

 Tuy nhiên, các phát ngôn nối thường thực hiện đồng thời cả chức năng liên 

kết hồi qui và chức năng liên kết dự báo, nghĩa là vừa khép lại đoạn trước, lại vừa báo 

trước sự xuất hiện của đoạn tiếp theo. Các phát ngôn nối loại này có thể đứng   ở đầu 

hay cuối đoạn, hoặc cũng có thể là một câu đứng tách riêng độc lập. Ví dụ: trên đây 

(trở lên) chúng tôi đã trình bày…, sau đây chúng tôi sẽ bàn về... 

 Cũng có thể dùng cả một đoạn văn làm chức năng kết nối và chuyển đoạn, trong 

đó gồm hai phần: phần đầu tóm lược nội dung của đoạn trước, phần sau mở  ra nội 

dung của đoạn tiếp theo. 

Ví dụ: 

Trên đây chúng ta đã phân tích sự tác động của phương thức sản xuất nông 

nghiệp  đến  văn hóa ứng xử với pháp luật của người Việt. Tuy nhiên, cùng với 

những đặc trưng văn hóa bản địa, Nho giáo và Phật giáo tuy là những yếu tố văn  hóa 

ngoại sinh nhưng đã hòa nhập, thẩm thấu vào tầng sâu của bản sắc văn hóa 
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dân tộc để cùng hòa chung vào một dòng chảy mang tên “văn hóa Việt”. Bởi vậy, xem 

xét sự tác động của văn hóa truyền thống đến văn hóa ứng xử với pháp luật   của 

người Việt thì không thể  bỏ qua sự chi phối của Nho giáo và Phật giáo. 

Tóm lại, trong một văn bản lập luận, mỗi đoạn văn trình bày một luận điểm, 

nhưng giữa các luận điểm phải có sự gắn kết cả về hình thức lẫn nội dung để cùng 

hướng đến việc thuyết minh cho luận đề. Bởi vậy để tạo nên tính chỉnh thể của 

văn bản thì giữa các đoạn cần có sự liên kết cả về nội dung và hình thức để thể 

hiện tiến trình lập luận của văn bản, đồng thời làm cho lập luận được chặt chẽ,  logic 

và liền lạc. 

3.3. Các lỗi thường gặp trong lập luận ở cấp độ văn bản 

3.3.1. Lỗi về liên kết nội dung 

Các lỗi về liên kết nội dung thường gặp đó là: 

 Thiếu sự liên kết chủ đề: các đoạn phân tán chủ đề, lan man, dàn trải, xa đề,   lạc 

đề. 

 Các luận điểm thiếu sự gắn kết logic: diễn đạt lộn xộn, nhảy cóc về ý. 

 Các luận điểm sắp xếp không hợp lý, không phản ánh đúng logic tầng bậc của các 

luận điểm. 

3.3.2. Lỗi về liên kết hình thức 

Các lỗi về liên kết hình thức thường gặp đó là: 

 Không tách đoạn mà trình bày liên tục các luận điểm. 

Ví dụ: Đây là một đoạn trong bài làm của sinh viên đã mắc cả lỗi liên kết nội  

dung và hình thức: 

Phong tục mỗi làng có một phong tục khác nhau. Phong tục hôn lễ theo sự xếp 

đặt của cha  mẹ không  có sự lựa  chọn  cho  riêng  mình, phong  tục  tang ma được 

người Việt làm  rất đàng  hoàng vì  họ cho  rằng  nếu làm  tang ma không tốt sẽ phải 

gặp  họa,  gặp những  điều  chẳng lành,  nếu  làm  tốt thì sẽ được  ông bà  ta phù hộ, 

gặp nhiều may mắn. Tín ngưỡng thờ thành Hoàng cũng vậy làng nào thờ làng ấy 

thành Hoàng có hai loại tà thần và chính thần. Tín ngưỡng thờ Tứ  bất tử gồm 

Thánh Gióng, Chử đồng tử, Thánh mẫu liều hạnh và… họ cho rằng 4 người này đã 

đem lại cuộc sống no ấm và hạnh phúc cho dân làng. Những quan niệm của người Việt 

luôn được coi trọng và được giữ gìn cho đến ngày nay. tín ngưỡng phồn thực 
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cho ta thấy rõ hơn về văn hóa người Việt mang dấu ấn sông nước họ tin vào đất  trời, 

mùa màng của họ có tốt hay không, làm ăn, ruộng đồng họ đều do tự nhiên làm ra cả.1
 

 Tách đoạn tùy tiện, ngẫu hứng khi còn trình bày dở dang một luận điểm. Ví 

dụ: 

Tổng kết sự phát triển kinh tế của nhiều nước trong những thập kỷ qua, nhiều nhà 

kinh tế học đã nhấn mạnh vai trò của nhân tố con người. Thực tế phát triển   của nền 

kinh tế nước ta vừa qua cũng chứng minh rằng không thể coi nhẹ nhân tố con người. 

Nói đến con người là nói đến văn hóa. 

Vì toàn bộ giá trị văn hóa làm nên những phẩm chất, những năng lực tinh thần 

của con người. 

Những phẩm chất và năng lực đó được vật chất hóa trong quá trình sản xuất. Ai 

cũng thừa nhận vai trò của kỹ thuật đối với kinh tế. 

 Không sử dụng các phương tiện liên kết đoạn khiến cho quan hệ các đoạn rời rạc, 

thiếu sự gắn kết, làm cho sự chuyển ý đột ngột; thậm chí có thể thấy một loại lỗi khá 

phổ biến trong bài làm của sinh viên là không triển khai các luận điểm thành đoạn lập 

luận mà chỉ nêu khái quát các luận điểm ở dạng đề cương. 

Ví dụ: 

Đề bài  yêu cầu  phân tích  dấu ấn  chi phối của  điều kiện  tự nhiên  biểu hiện 

trong văn hóa vật chất của người Việt, một bài làm của sinh viên được  viết như  sau: 

+ Văn hóa vật chất: 

+ Trong văn hóa ẩm thực: 

Trong  bữa  ăn  của người Việt mang  hai  đặc trưng cơ 

 

 
bản  của sông  nước và 

tinh thần. Bữa ăn của người Việt đầy đủ gồm 3 yếu tố: cơm, rau, cá. 

+ Cơm được làm từ tinh bột không ngẫu nhiên người ta gọi là cơm vì trong lúc gặp 

nhau người Việt lúc nào cũng hỏi “ăn cơm chưa” 

+ Sau cơm là rau người ta xem trong bữa ăn phải có rau vì “Đói ăn rau đau 

uống thuốc; ăn cơm không rau như đánh nhau không có người gỡ”. 
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+ Cung cấp đạm cho bữa ăn là cá từ 

mắm tép làm nước mắm cho bữa ăn 

+ Văn hóa trang phục 

sông, người ta làm mắm tôm, mắm cá, 

+ Quan niệm của người Việt là mặc đồ cho bền, đơn giản, các gam màu tối, những 

màu sáng (xanh, đỏ, vàng…) để dùng cho lễ hội. 

+ Trang phục gồm áo dài, áo tứ thân, áo yếm, khăn chít đầu…lễ hội họ thường 

mặc áo dài 

+ Vật liệu may mặc của họ đều được dùng từ những vật liệu có sẵn trong tự nhiên 

lấy từ sợi bông, sợi đay, tơ tằm… 1
 

Trên đây chúng tôi đã trình bày các kỹ năng cơ bản để tổ chức một văn bản lập 

luận với các cấp độ từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ một phát ngôn 

(câu) cho đến đoạn văn và cao nhất là một chỉnh thể văn  bản  cũng như các lỗi 

thường gặp cần phải tránh trong tổ chức lập luận ở các cấp độ. Việc nắm vững các yêu 

cầu và kỹ năng lập luận cơ bản trên đây sẽ góp  phần giúp  cho việc rèn luyện các khả 

năng nói và viết một cách chuẩn xác. Không những thế, còn giúp cho việc đọc  hiểu 

và tiếp nhận đúng nội dung của một văn bản lập luận. 

Đối với học sinh, các kỹ năng phân tích, tạo lập văn bản đã được học trong phần 

Tiếng Việt thuộc môn Ngữ văn ở chương trình phổ thông. Tuy nhiên, có một thực tế là, 

khi vào trường đại học, thậm chí cả khi đã ra hành nghề, nhiều người vẫn chưa có được 

những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để có thể đạt hiệu quả cao trong các  hoạt đông giao 

tiếp nói và viết. Vì thế, ở bậc đại học, sinh viên vẫn cần phải tiếp  tục rèn luyện các kỹ 

năng sử dụng tiếng Việt một cách điêu luyện để có thể nói và viết một cách chuẩn xác, 

đặc biệt là kỹ năng lập luận để có thể nói/viết một cách chặt chẽ, logic, mạch lạc và 

có sức thuyết phục để có thể đáp ứng được các yêu 

cầu của công việc và cuộc sống. Đặc biệt đối với nghề Luật  nơi mà “trò chơi 

ngôn ngữ” có thể có sức mạnh quyết định cả 

luận là một đòi hỏi có tính chất sống  còn. 

số phận con người  thì  kỹ năng lập 

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH: 
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1. Cho đoạn lập luận, yêu cầu nhận diện các phương thức liên kết nội dung và các 

phương tiện liên kết hình thức giữa các luận cứ được sử dụng trong đó. 

2. Cho đoạn lập luận, yêu cầu nhận diện các quan hệ logic ngữ nghĩa bậc 1 và các  

quan hệ thứ cấp của các luận cứ. 

3. Cho đoạn lập luận, yêu cầu nhận diện các phương thức lập luận được sử dụng 

trong đó. 

4. Cho đoạn lập luận, yêu cầu nhận diện các lỗi và sửa chữa các lỗi ấy. 

5. Từ một số câu đã cho, yêu cầu sắp xếp và liên kết chúng thành đoạn lập luận 

chặt chẽ, logic và mạch lạc. 

6. Thực hành viết một văn bản ngắn khoảng 400 chữ (chủ đề theo yêu cầu của 

giáo viên), chỉ ra các kiểu lập luận cũng như các phương thức liên kết nội dung 

và hình thức được sử dụng trong đó. 
 

BÀI 3 

KỸ NĂNG LẬP LUẬN HIỆU QUẢ 

Một lập luận đời thường bao giờ cũng hướng đích là nhằm dẫn dắt, tác động, thuyết 

phục người nghe, người đọc đến một kết luận mà người nói, người viết có định hướng, 

có chủ đích nêu ra, qua đó làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của họ. 

Trong thực tế, lập luận được thể hiện ở hai dạng: lập luận trong văn bản viết (đơn 

thoại) và lập luận trong văn nói (hội thoại, tranh luận). 

+ Lập luận trong văn bản viết: là sự lập luận được thể hiện dưới dạng văn bản 

(ngh

ị 

luận hoặc khoa học) hoàn chỉnh, được viết ra để đọc trước  đám đông, đọc 

trong hội nghị, hội thảo, để đăng báo, tạp chí, in  sách,… 

Ví dụ: lời kêu gọi, hiệu triệu; bản tuyên ngôn; các bài nghị 
 
luận  chính  trị – xã 

hội; bài phê bình văn học, nghệ thuật; các công trình nghiên cứu khoa học. 

 Đặc điểm của lập luận trong văn bản viết: người lập luận chủ động vạch ra toàn 

bộ chương trình lập luận theo một ý đồ đã định sẵn, với sự chuẩn bị, cân nhắc chu đáo, 

kỹ càng trong việc tổ chức, sắp xếp các luận điểm, luận cứ, lý lẽ một cách chặt chẽ, 

logic để dẫn đến kết luận một cách xác đáng nhằm khẳng định, bác  bỏ  một luận đề 

hoặc thuyết phục người khác chấp nhận ý kiến của mình. 
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+ Lập luận trong hội thoại / tranh luận: là một chương trình lập luận được hình 

thành ở lời của hai bên đối thoại / tranh luận như: các hoạt động trao đổi, mặc cả  khi 

mua bán; tranh luận ở nghị trường; tranh luận tại tòa… 

 Đặc điểm của lập luận trong hội thoại /tranh luận là: 

a) Người nói / người nghe đối thoại trực tiếp nên diễn biến của tiến trình lập luận 

trong trường hợp này khó có thể theo một chương trình định sẵn mà phụ thuộc vào sự 

tương tác giữa hai bên. 

b) Do hai bên có quan điểm (lợi ích) khác nhau (đối lập nhau) nên với cùng một 

luận đề nhưng mỗi bên lại đưa những lý lẽ đối lập nhau để khẳng định quan điểm của 

mình, đồng thời phủ định, bác bỏ quan điểm của bên  kia. 

Ví dụ: Trong hội thoại mua bán, nếu người bán lập luận để nâng giá trị hàng   hóa 

với mục đích để bán được giá cao, thì người mua lại lập luận để hạ thấp giá trị với mục 

đích để mua được rẻ hơn mức giá mà người bán đưa ra. Cứ như thế, việc trao đi đổi lại 

giữa người mua và người bán đã hình thành một chương trình lập  luận liên tục để 

nhằm đi đến kết quả của cuộc mua bán. 

Tuy nhiên, dù với hình thức đơn thoại hay đối thoại, khi tiến hành lập luận, vấn đề 

quan trọng hơn cả là hiệu quả của lập luận tác động đến người đọc, người nghe như thế 

nào. Vì vậy, trên cơ sở phải tuân thủ các nguyên tắc logic, để một lập luận 

đạt một hiệu quả thuyết phục cao nhất, người ta thường sử dụng nhiều phương 

thức để nâng cao hiệu quả của lập luận. 

1. Các chiến thuật tăng cường hiệu quả lập luận 

1.1. Các chiến thuật tăng cường sức mạnh của luận cứ 

Trong một lập luận, kết luận cuối cùng có hiệu quả thuyết phục hay không và thuyết 

phục đến mức nào trước hết tùy thuộc vào sức mạnh thuyết phục của luận cứ. Vì vậy, 

để nâng cao hiệu quả của lập luận, yêu cầu quan trọng bậc nhất là phải biết sử dụng các 

chiến thuật để tăng cường sức mạnh của luận cứ. Các chiến thuật tăng cường sức mạnh 

của luận cứ được thể hiện ở sự kết hợp khéo léo và linh hoạt các kỹ năng để gia tăng 

sức mạnh thuyết phục cho luận cứ. Đó là nghệ thuật vận dụng linh hoạt nhiều loại lý lẽ, 

là nghệ thuật sắp xếp và liên kết các lý lẽ, là các chiến thuật so sánh, trích dẫn, là thủ 

pháp đặt câu hỏi, là nghệ thuật hùng biện trong lập luận. 
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1.1.1. Kết hợp vận dụng linh hoạt nhiều loại lý lẽ 

Theo qui tắc của logic hình thức, một suy luận chỉ gồm tối đa hai tiền đề (đại  tiền 

đề và tiểu tiền đề) là đã đủ để đi đến một kết luận về tính đúng / sai của chân  lý, bởi 

mỗi tiền đề trong phép tam đoạn luận đã là hiển nhiên đúng. Trong khi  đó, với lập 

luận đời thường, do các lý lẽ không tất yếu đúng nên có thể bị bắt bẻ, vì   vậy cần thiết 

phải sử dụng nhiều loại lý lẽ để bổ sung cho nhau nhằm tăng cường sức mạnh của luận 

cứ. Một lập luận càng nhiều luận cứ có tính xác thực thì hiệu  lực thuyết phục của lập 

luận càng  cao. 

Ví dụ: 

(1) Trong bài Cáo bình Ngô, Nguyễn Trãi đã tuyên bố chủ quyền dân tộc qua việc 

dẫn ra một loạt các lý lẽ khách quan: 

Dân tộc ta là một dân tộc có nền văn hiến từ lâu đời: Vốn xưng nền văn hiến  đã 

lâu. 

Có lãnh thổ riêng, cương vực rõ ràng: Núi sông bờ cõi đã chia. 

Có bản sắc văn hóa riêng: Phong tục Bắc Nam cũng khác. 

Có chủ quyền riêng: Trải Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập… Có 

nhiều anh hùng, hào kiệt: … đời nào cũng có. 

Có  truyền  thống  hào  hùng,  oanh  liệt  chống  ngoại xâm: 

chứng cớ còn ghi. 

Việc  xưa  xem xét, 

 Lý lẽ khách quan là loại lý lẽ có sức thuyết phục cao trong lập luận, vì dựa trên 

các bằng chứng tồn tại cụ thể trong thực tế, có quan hệ nhân quả trực tiếp với sự việc, 

“nói có sách mách có chứng” chứ không phải suy diễn cảm tính, vì vậy, loại lý lẽ này 

khiến cho sự lập luận được chặt chẽ, có cơ sở vững chắc, khó có thể bác   bỏ. 

 Nếu lập luận khoa học với mục đích để đi đến khẳng định tính đúng / sai của chân 

lý nên chỉ có thể dùng các luận cứ là lý lẽ khách quan, thì lập luận đời thường do nhắm 

đến mục đích quan trọng là thuyết phục nên thường vận dụng kết hợp nhiều loại lý lẽ 

với các vai trò và hiệu lực thuyết phục khác nhau nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để 

làm gia tăng tính thuyết phục cho lập  luận. 

(2) Trong bài Hịch tướng sĩ, để khích lệ lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc, kêu gọi 

tinh thần quyết tâm chống giặc cứu nước và thuyết phục các tướng sĩ hãy từ  bỏ 
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những thú vui ích kỷ  và sự vun vén quyền lợi riêng tư để lo cho vận nước trong lúc 

lâm nguy, Trần Quốc Tuấn đã vận dụng đồng thời rất nhiều loại lý lẽ để  cường 

hiệu quả thuyết phục cao nhất cho lập  luận: 

* Lý lẽ khách quan: 

tăng 

 Nêu gương sáng của các trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước từng được lưu 

danh trong sử sách: “Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao 

Đế…”. 

 Nêu thực tế đang diễn ra trước mắt: Tổ quốc đang bị giặc ngoại xâm giày xéo, làm 

nhục: “Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ 

mắng triều đình, đem thân dê chó  mà bắt nạt tể phụ…”. 

* Lý lẽ nội tại: 

 Nêu lên những hành động của mình thể hiện lòng yêu nước, căm thù giặc cao độ: 

“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa…”. 

 Ch

ỉ 

ra  thái độ bàng quan, vô trách nhiệm của các tướng sĩ: chỉ lo vui chơi, 

hưởng lạc, vun vén hạnh phúc cá nhân: “Hoặc lấy việc chọi gà làm vui  đùa, hoặc  lấy 

việc đánh bạc làm tiêu khiển; vui thú vườn ruộng, hoặc quyến luyến vợ con; hoặc lo 

làm giàu mà quên việc nước…”. 

* Lý lẽ đạo đức: 

 Nhắc lại sự đối đãi hậu hĩnh, tình nghĩa của mình với tướng sĩ: “…không có mặc 

thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm; quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít  thì ta 

cấp bổng; đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa; lúc trận mạc xông pha thì 

cùng nhau sống chết…”. 

 Phê  phán  sự ứng xử vô ơn bạc nghĩa, thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của các 

tướng sĩ: “Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà 

không biết thẹn. Làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức…”. 

* Lý lẽ theo thang độ đánh giá: 

Vẽ ra viễn cảnh khi đất nước được độc lập, thái bình: 

“Chẳng những thái ấp của ta vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng đời đời 

hưởng thụ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các 
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ngươi cũng được bách niên giai lão; …chẳng những danh hiệu của ta không bị mai 

một, mà tên họ các ngươi cũng được sử sách lưu thơm”. 

Với sự huy động sức mạnh tổng hợp của nhiều loại lý lẽ, với cách lập luận hết sức 

chặt chẽ, sắc bén, lời kêu gọi, hiệu triệu của Trần quốc Tuấn đã có sức thuyết phục 

mạnh mẽ đối với các tướng sĩ đang đắm chìm trong sự hưởng thụ những thú vui ích kỷ, 

làm thức tỉnh và khơi dậy ở họ nỗi nhục mất nước, kêu gọi tinh thần trách nhiệm và 

danh dự của kẻ làm tướng, thúc dục họ hãy chung lòng chung sức để 

rửa  nhục cho  nước. Quả thật, ở  đây, kỹ năng vận dụng các loại lý lẽ của Trần 

Quốc  Tuấn  đã đạt  đến trình  độ bậc  thầy  trong nghệ thuật lập luận.  Đó chính   là 

bằng chứng về sức mạnh của việc vận dụng sắc bén các loại lý lẽ trong lập luận. 

Thậm  chí,  ngay cả khi rơi vào tình huống mà lý lẽ khách  quan không ủng hộ 

mình, người có tài xoay chuyển tình thế vẫn có thể làm thay đổi cục diện bằng khả 

năng vận dụng một cách khôn khéo, tài tình các lý lẽ khác để đem lại kết quả như 

mong muốn. Lập luận của nhân vật Hoạn Thư ở đoạn “Thúy Kiều báo ân báo oán” 

(trong Truyện Kiều) dù chỉ là câu chuyện trong văn chương nhưng cũng có thể coi là 

một bài học để có thể vận dụng trong các tình huống thực tế. 

Mọi người đều biết, trong Truyện Kiều, sau nhân vật nàng Kiều, Hoạn Thư là 

một  nhân  vật gây ấn tượng  sâu  sắc với  người  đọc không chỉ bởi sự khôn ngoan, 

mưu lược trong ứng xử mà còn ở sự sắc sảo trong lý lẽ, lập luận. Nhờ khả năng này mà 

người “đàn bà dễ có mấy tay” đã tự cứu mình thoát khỏi lưỡi gươm công lý 

của nàng  Kiều trong tình huống  tưởng  như cái  chết  đã  cận kề gang tấc. Khi  mở 

phiên tòa để báo ân rửa oán, Kiều quyết trả thù Hoạn Thư thật đích đáng cho thỏa nỗi 

căm hận bởi những đau khổ mà Hoạn Thư đã gây ra cho mình. Một hình phạt khắc 

nghiệt đã được Kiều báo trước với Hoạn Thư ngay khi: 

Thoạt trông nàng đã chào thưa: 

“Tiểu thư cũng có bây gời đến đây 

Đàn bà dễ có mấy tay 

Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan Dễ 

dàng là thói hồng nhan 

Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều”. 
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Hoạn Thư mặc dù xuất hiện với tâm trạng “hồn lạc phách xiêu” nhưng vẫn tỉnh táo, 

khôn ngoan để tìm cách gỡ tội cho mình. Khi tội trạng đã quá rõ ràng, khi biết rằng lý 

lẽ khách quan chống lại mình, Hoạn Thư đã tìm  đến các lý lẽ khác để tự  bào chữa, đó 

là: 

 Lý lẽ theo số đông: 

Rằng tôi chút phận đàn bà 

Ghen tuông thì cũng người ta thường tình 

 Lý lẽ đạo đức (kể ơn của mình và kết tội Kiều): 

Nghĩ cho khi gác viết kinh 

Đến khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo 

Lòng riêng, riêng những kính yêu 

Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. 

   Lý lẽ đạo đức (nhận tội, hạ mình xin được khoan hồng): 

Trót đà gây việc chông gai 

Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng. 

Trước sự lập luận chặt chẽ, với những lý lẽ có lý, có tình của Hoạn Thư, mặc  dù 

trong lòng còn chất chứa căm hận nhưng Kiều cũng đành phải thừa nhận: 

Khen cho thật đã nên rằng 

Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời 

Để rồi chính Kiều cũng phải viện đến lý lẽ đạo đức và lý lẽ hành vi để cân nhắc: 

Tha ra thì cũng may đời 

Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen 

Kết quả là Kiều đã phải tuyên tha bổng cho Hoạn Thư: 

Đã lòng tri quá thì nên 

Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay. 

Như vậy là, ngay khi không có lý lẽ khách quan để biện hộ cho mình, Hoạn Thư đã 

khôn khéo vận dụng các lý lẽ khác để lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục, 

nhờ đó  mà  đã tự cứu được mạng sống của mình. Đây là một ví dụ rất đáng để 

chúng ta suy ngẫm về hiệu lực của lập luận và sức mạnh thuyết phục của các loại   lý 

lẽ đời thường. 
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Tóm lại, do cuộc sống của con người là “tổng hòa các mối quan hệ xã hội”, bởi 

vậy  khi xem  xét một vấn   đề cần  phải  nhìn nhận,  đánh giá từ nhiều  phía, nhiều 

chiều; thêm nữa, các lý lẽ đời thường không có giá trị thuyết phục như nhau trong mọi 

tình huống, và cũng không phải tất yếu đúng ở mọi nơi, mọi lúc, do đó, để sự lập luận 

có được sức thuyết phục cao thì cần phải kết hợp vận dụng một cách khéo léo và linh 

hoạt nhiều loại lý lẽ để chúng bổ sung cho nhau. 

Một yêu cầu nữa, tuy hiển nhiên nhưng cũng cần phải nhấn mạnh thêm là, trong 

việc sử dụng kết hợp nhiều loại lý lẽ, phương châm về lượng dù quan trọng nhưng bao 

giờ cũng phải đặt sau phương châm về chất; nghĩa là, mỗi luận cứ, lý lẽ được lựa chọn 

phải thực sự xác đáng và có sức nặng thuyết phục cao. 

1.1.2. Nghệ thuật sắp xếp, liên kết các lý lẽ trong lập luận 

Hiệu quả thuyết phục của một lập luận không chỉ phụ thuộc vào việc huy động  và 

sử dụng hợp lý nhiều loại lý lẽ, mà một chiến thuật không kém phần quan trọng là ở sự 

sắp xếp, liên kết các lý lẽ sao cho giữa luận cứ với luận cứ và luận cứ với kết luận phải 

đảm bảo mối quan hệ thật chặt chẽ, logic và liền lạc. Đó là sự vận dụng linh hoạt, khéo 

léo và phù hợp các phép liên kết dựa trên các quan hệ so sánh, quan hệ bổ sung hay 

quan hệ móc xích để các lý lẽ tăng cường sức mạnh cho nhau, khiến cho sự lập luận 

được chặt chẽ, sắc bén, qua đó sẽ gây được ấn tượng sâu  sắc và đạt được hiệu quả 

thuyết phục cao. 

Ví dụ: 

Trong bài Hịch tướng sĩ, khi đặt ra hai giả thiết, vẽ ra hai viễn cảnh để các tỳ tướng 

lựa chọn, Trần Quốc Tuấn đã đưa ra hai chuỗi lý lẽ được sắp xếp trong sự đối chiếu, 

tương phản nhau: 

a) Nếu các tỳ tướng chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, để đất nước rơi vào tay giặc thì tất cả 

sẽ lâm vào tình cảnh nhục nhã, thê  thảm: 

“Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng mất; 

chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn; chẳng những 

xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên; chẳng 

những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu 

còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. 

Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?” 

826



b) Nếu các tỳ tướng cùng đồng lòng chung sức với triều đình để chống ngoại xâm, 

để rửa nhục cho nước thì tương lai sẽ tươi sáng, vẻ vang: 

“Chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng  đời 

đời hưởng thụ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các 

ngươi cũng bách niên giai lão; chẳng những tông miếu của ta sẽ được muôn đời tế lễ, 

mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm; chẳng những thân ta kiếp này 

đắc chí, mà đến các ngươi trăm năm về sau tiếng vẫn lưu truyền; chẳng những danh 

hiệu của ta không bị mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu thơm. Lúc bấy 

giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không?” 

Việc đặt các lý lẽ trong sự so sánh tương phản như trên đã khiến cho sự lập luận trở 

nên chặt chẽ, sắc bén, xoáy sâu vào nhận thức của người đọc/nghe, khiến người đọc 

/nghe tự so sánh để từ đó có thể dễ dàng nhận ra đúng/sai, phải/trái. 

 Cùng với việc sắp xếp lý lẽ theo trật tự quan hệ logic giữa các luận cứ, việc sắp 

xếp vị  trí các luận cứ trong lập luận còn cần phải dựa trên tính hiệu lực của các 

luận cứ đối với kết luận. Trong một lập luận có nhiều luận cứ thì  các  luận cứ 

thường có hiệu lực lập luận khác nhau. Vì vậy, để gia tăng sức thuyết phục cho lập 

luận thì luận cứ nào có hiệu lực lập luận mạnh hơn (tức có lợi hơn cho kết luận) phải 

được đặt sát phần kết luận. Đó là những luận cứ tăng cường để nâng cao sức 

mạnh của lập luận; kết luận của lập luận là do luận cứ quyết 

định. 

có  hiệu lực  mạnh nhất 

 
đi. 

(1) Cái xe này còn mới, biển số đẹp, giá rẻ, anh lại mới nhận tiền thưởng, mua 

 
(2) Nhà nghèo, vợ yếu, con đau, nó lại còn thất nghiệp nữa nên hoàn cảnh rất bi 

đát. 

(3) Đã muộn rồi, đường xa, lại còn mưa nữa, anh về làm gì cho vất  vả. 

(4) “…Một người đàn ông trước mặt đông đảo mọi người lặp đi lặp lại chuyện vợ 

mình là gái mại dâm, đi bán bia ôm. Một người đàn ông nằng nặc đòi đưa một đứa 

trẻ con đi xét nghiệm, đòi mở vụ án truy tìm cha nó dù nó chỉ là một đứa bé vô 

tội, không  có  trách  nhiệm gì  trong  lỗi  lầm  của mẹ nó,  nếu có.  Và cũng mặc dù 

trong suốt thời gian vừa qua, nó đã sống trong gia đình ấy như một đứa con ruột 

thịt. Một người đã không thương được đứa trẻ sống gần gũi với mình trong ngần 
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A và … lại 

B 

A vả lại 

B 

ấy năm trời, liệu người đó có thương yêu được những đứa trẻ 

không?”.1
 

 Một số cặp tác tử thường dùng để tăng cường luận cứ: 

bụi  đời  xa lạ 

 

  
 

 Sự tăng  cường  hiệu quả lập luận  bằng  việc  sắp xếp các  lý lẽ theo chiều 

hướng tăng tiến như trên đây là cách thường được vận dụng trong các văn bản lập 

luận đơn thoại. Đối với lập luận hội thoại / tranh luận thì theo nhà nghiên cứu 

Perelman, có ba cách để sắp xếp lý lẽ trong một lập luận, đó  là: 

a) Sức mạnh lý lẽ tăng dần 

b) Sức mạnh lý lẽ giảm dần 

c) Sức mạnh lý lẽ theo kiểu “xuống dốc – lên dốc”. 

Trong đó, lập luận theo chiến thuật sức mạnh lý lẽ tăng dần có nhược điểm là 

ngay từ đầu người  nói không gây được ấn  tượng để thu  hút sự chú  ý của người 

nghe. Còn lập luận theo chiến thuật sức mạnh lý lẽ giảm dần lại có hạn chế ở khâu kết 

thúc, vì nếu để những lý lẽ không có hiệu lực mạnh ở phần cuối lập luận thì sẽ không 

gây được ấn tượng mạnh ở người nghe, thành ra “đầu voi đuôi chuột” và do 

đó lập luận tất yếu cũng sẽ không có  sức  thuyết phục như mong  muốn.  Vì vậy, 

những người có tài hùng biện thường lựa chọn chiến thuật lập luận theo kiểu lý lẽ “lên 

dốc – xuống dốc” để vừa gây ấn tượng lúc mở đầu, lại vừa có sức nặng thuyết phục ở 

phần kết thúc. 

Tóm  lại, nghệ thuật sắp xếp các lý lẽ trong lập luận có vai trò vô cùng quan 

trọng để tăng cường sức mạnh thuyết phục của lập  luận. 

1.1.3. Sử dụng phép so sánh 

 So sánh cũng là một phương thức nhằm tăng cường sức mạnh cho luận cứ. Qua 

việc so sánh với các sự việc tương tự hoặc có các mối liên hệ tương tự, vấn đề sẽ được 

làm sáng tỏ hơn, rõ ràng, cụ thể hơn, và do đó sẽ có tác động tích cực đến tâm lý, nhận 

thức của người nghe, lập luận cũng vì thế mà sẽ có sức thuyết phục cao hơn. 

Ví dụ: 
 

 
1  Dẫn từ: Thủy Cúc, sđd . 

Đã A mà B Đã A lại B 
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Ttrong bài Hịch, Trần Quốc Tuấn đã dẫn ra các tấm gương về các bề tôi trung 

trong sử sách Trung Hoa để liên hệ, so sánh nhằm phê phán tư tưởng hưởng thụ cá 

nhân và thái độ vô trách nhiệm đối với vận nước của các tướng sĩ lúc bấy giờ. 

Với việc viện dẫn các luận cứ so sánh một cách thích hợp và đắc địa thì người lập 

luận dù không cần dài lời mà người đọc, người nghe vẫn có thể hình dung ra được sự 

việc một cách rõ ràng, cụ thể, gây ấn tượng sâu sắc, vì thế mà cũng dễ  dàng bị thuyết 

phục. 

 Tuy nhiên, khi đưa ra các luận cứ so sánh thì cũng cần lưu ý rằng, mọi sự so sánh 

thường hay khập khiễng, bởi vậy, khi dùng phương pháp so sánh như một công cụ để 

tăng cường sức mạnh cho luận cứ thì phải thận trọng như dùng con dao hai lưỡi, nếu 

không sẽ dễ bị bác bỏ khi các luận cứ so sánh không thật sự xác đáng. 

Ví dụ: 

Trong vụ án Minh Phụng – Epco, để khẳng định rằng “việc thành lập Hội đồng 

giám định là kết quả của một việc làm tùy tiện”, luật sư biện hộ cho bị cáo Tăng Minh 

Phụng đã lập luận bằng cách ví von, so sánh: “Tôi cho rằng UBND TP. Hồ 

Chí Minh đã cấp giấy phép lái máy bay chở khách cho một phi công lái máy bay 

chiến đấu, và trên giấy phép đó còn ghi: nếu thấy không lái được thì có thể nhờ phi 

công lái trực thăng lái giùm. Trên thực tế thì Hội đồng định giá như là người lái 

máy bay tiêm kích, đã nhờ 

khách”.1
 

phi công trực thăng lên buồng lái của máy bay chở 

Đây quả là một sự so sánh vừa khập khiễng lại vừa rắc rối, phức tạp, vì vậy không 

những không làm cho lập luận có sức thuyết phục hơn, mà thậm chí còn làm rối thêm 

vấn đề. Đó là chưa nói đến việc sau đó vị luật sư này đã bị Chủ tọa phiên tòa nhắc nhở 

và Viện Kiểm sát phê phán, vì cho rằng: “Việc ví von như vậy là công kích và xúc 

phạm người giám định, xúc phạm cơ quan Nhà nước, là vi phạm phạm vi tố tụng theo 

luật định đối với người bào  chữa”.2
 

1.1.4. Sự trích dẫn các luận cứ 

 Việc trích dẫn các câu châm ngôn, tục ngữ, thành ngữ, các câu nói của các nhân 

vật nổi tiếng hoặc có uy lực, các văn bản có giá trị pháp lý hiển nhiên v.v… làm 
 
 

1  
Báo Tuổi trẻ, 15/7/1999 

2  
Báo Tuổi trẻ, 27/7/1999 
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luận cứ cũng là một phương thức để nâng cao hiệu quả  thuyết phục của lập luận. 

 Yêu cầu của sự trích dẫn phải thật chính xác, cụ thể, và đặc biệt là phải chọn lọc 

các luận cứ phù hợp, gây ấn tượng; nói cách khác, luận cứ được trích dẫn phải thực sự 

có sức nặng thuyết phục cho lập luận. 

Ví dụ: Trong bản Tuyên ngôn độc lập, để khẳng định luận điểm rằng: “Tất cả mọi 

người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai  có thể 

xâm phạm được; trong những quyền ấy, có  quyền được sống, quyền tự do và 

quyền mưu cầu hạnh phúc”, Hồ Chí Minh đã trích dẫn hai luận cứ: a) Bản Tuyên 

ngôn  Độc lập năm 1776 của nước Mỹ; b) Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân 

quyền của Cách mạng Pháp năm 1791. Đó là những văn bản có giá trị pháp lý hiển 

nhiên với toàn nhân loại, làm căn cứ có sức thuyết phục để khẳng định đanh thép rằng: 

“Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”. 

1.1.5. Dùng câu hỏi để lập luận 

 Để nâng cao hiệu quả thuyết phục của lập luận, thay vì dùng những mệnh đề 

là những câu trần thuật để khẳng định hay phủ định trực tiếp cùng với phép suy 

luận theo logic tam đoạn luận, người ta còn sử dụng các câu hỏi như một phương pháp, 

một nghệ thuật lập luận. Đây cũng là một điểm khác của lập luận đời thường so với lập 

luận logic hình thức. 

 Việc dùng câu hỏi nhằm nâng cao hiệu quả lập luận thường được vận dụng trong 

các trường hợp sau: 

+ Hỏi để xác nhận các luận cứ, để định hướng kết luận (buộc người nghe phải tự rút 

ra kết luận theo hướng mà người nói muốn đạt đến), cũng tức là để phủ định, bác bỏ ý 

kiến đối phương và khẳng định quan điểm của  mình. 

Ví dụ: 

(1) “Hành vi đưa hối lộ có khi còn nguy hiểm hơn cả hành vi nhận hối lộ. Một   kẻ 

mang hàng tỉ đồng đi hối lộ là đã có thể giết chết vài ba cán bộ khác thì tại sao lại 

không nên tử hình chúng?”.1
 

(2) “Bị cáo cho rằng việc định giá tài sản là chức năng độc lập của ngân hàng.  Đó 

là bài học sơ đẳng nhất của cán bộ ngân hàng. Cửa hiệu cầm đồ họ còn biết  định giá 

đúng giá trị tài sản. Do vậy, lẽ nào ngân hàng lại không làm được?”  2
 

 

1  
Báo Lao động, 15/5/1999 

2  
Báo Sài Gòn Giải phóng, 18/7/1999 
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Lập luận bằng các câu hỏi câu hỏi nghi vấn là cách để nâng cao hiệu lực lập 

luận, vì thực chất đây là một hình thức phủ định tuyệt đối nên nó có hiệu lực lập luận 

cao hơn dạng câu tường thuật phủ định thông thường. 

Trong bài Hịch tướng sĩ, ở hai câu hỏi đối xứng tương phản được đặt ở cuối hai 

đoạn lập luận: “Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có  được không?”,  và 

“Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không?” như hai mũi 

khoan xoáy vào nhận thức, buộc người đọc/ người nghe phải suy nghĩ và tự rút kết 

luận. Kết luận khi được tự rút ra sẽ có được tính khách quan và sức thuyết phục hơn. 

+ Hỏi để khẳng định, nhấn mạnh ý kiến của mình: 

“Văn hóa  – đó  có phải  là  sự phát triển  nội tại bên  trong  một con  người  hay 

không? Tất nhiên rồi. Đó có phải là cách ứng xử của anh ta với người khác không? 

Nhất định là phải. Đó có phải là khả năng hiểu người khác không? Tôi cho là thế.  Đó 

có phải là khả năng làm người khác hiểu mình không? Tôi cho là như vậy. Văn hóa 

nghĩa là tất cả những cái đó. Một người không thể hiểu được quan điểm của người 

khác tức là trong chừng mực nào đó anh ta có hạn chế về trí tuệ và văn hóa, bởi vì, trừ 

một vài bậc siêu nhân không kể, không ai có thể tự mình có một kiến thức và một sự 

lịch duyệt đầy đủ”. (Neru) 

+ Hỏi còn là phương pháp lập luận khéo léo, tế nhị khi muốn bày tỏ quan điểm đối 

lập với người khác, hoặc muốn góp ý hay khuyên can ai đó mà không muốn làm họ 

phật lòng. 

Như vậy, việc dùng câu hỏi để lập luận cũng là một phương thức đem lại hiệu quả 

cao cho sự lập luận. 

1.1.6. Nghệ thuật hùng biện trong lập luận 

Trong lập luận, để tăng cường sức mạnh cho luận cứ, các phương thức liên kết như 

phép lặp, phép nối hay phép liệt kê…cũng cần được sử dụng một cách có hiệu 

quả để phát huy tối đa những lợi thế của nó trong việc tạo nên khẩu khí,   giọng 

điệu hùng hồn cho lập luận. Qua đó cũng là sự bày tỏ thái độ, cảm xúc và sự nhiệt 

thành của người viết/nói trong việc khẳng định hay phủ định, khiến người đọc/nghe bị 

lôi cuốn, thuyết phục một cách mạnh mẽ. 
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Ví dụ: Trong Hịch tướng sĩ hay Tuyên ngôn độc lập, tính chất hùng biện của lập luận 

được tạo thành không chỉ ở nghệ thuật sử dụng các luận cứ một cách sắc bén, 

mà  một  phần quan  trọng  không kém  cũng chính là ở 

hoạt, khéo léo và đắc địa các phép liên kết này. 

chiến  thuật  sử dụng  rất linh 

Tóm lại, sức mạnh của luận cứ ch

ỉ 

có được  khi nó  là  kết quả tổng  hợp sức 

mạnh từ nhiều kỹ năng và chiến thuật lập luận được kết hợp vận dụng một cách khéo 

léo và linh hoạt, đó cũng là lý do tạo nên sức thuyết phục cho lập luận. Bài  Hịch tướng 

sĩ được coi là một “áng thiên cổ hùng văn” bởi nó đã đạt đến đỉnh cao 

của nghệ thuật lập luận, đó là sự quyện hòa giữa các lý lẽ chặt  chẽ,  đanh thép, 

hùng hồn với tình cảm sục sôi, thống thiết, mãnh liệt của người viết, được thể hiện qua 

giọng điệu, lời văn giàu cảm xúc với các sắc thái biểu cảm rất phong phú, linh hoạt: khi 

sục sôi căm giận, khi đau đớn xót xa, khi nghiêm khắc phê phán, khi ôn tồn khuyên 

nhủ, khi kết án đanh thép, khi mai mỉa sâu cay… Tất cả đều thấm đẫm trong mỗi câu, 

mỗi từ, mỗi lý lẽ trong lập luận, nhờ đó đã tạo nên một áng văn hùng hồn thống thiết, 

đầy sức thuyết  phục. 

Đó cũng là lý do giải thích vì sao đã nhiều trăm năm trôi qua nhưng bài hịch vẫn 

còn khơi dậy trong lòng người đọc hôm nay những cảm xúc mãnh liệt cùng với niềm 

tự hào sâu sắc về một bản anh hùng ca yêu nước bất hủ của dân  tộc. 

1.2. Các chiến thuật tăng cường hiệu quả lập luận khác 

Để có một lập luận thuyết phục thì cùng với các phương thức để tăng cường 

sức mạnh của luận cứ như đã được trình bày trên đây, các yếu tố giao tiếp cũng có vai 

trò đáng kể trong việc làm gia tăng sức thuyết phục của lập luận. Trong lập luận đơn 

thoại (văn bản viết), đó là thái độ, cảm xúc của người viết được thể hiện qua giọng điệu 

của lời văn. Đặc biệt, trong lập luận hội thoại / tranh luận, do có sự tương tác trực tiếp 

giữa người nói và người nghe nên càng cần đến sự hỗ trợ của các yếu tố giao tiếp, đó là 

yếu tố cơ hội nói, là các yếu tố chi phối từ người nói và các yếu tố chi phối từ người 

nghe. Đây cũng là những yếu tố có vai trò quan trọng chi phối đến hiệu quả lập luận, vì 

vậy dân gian đã đúc kết: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng 

nhau”. 

1.2.1. Các yếu tố chi phối từ người nói 
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 Trong lập luận dù với hình thức viết hay nói thì các yếu tố biểu cảm, gây xúc 

động từ phía người viết (thái độ, cảm xúc, giọng điệu thể hiện  qua lời  văn)  và 

người nói (ngữ điệu nói, các động tác hình thể: ánh mắt, cử chỉ…) đều chi phối trực 

tiếp đến người đọc/ nghe, góp phần tác động không nhỏ đến hiệu quả thuyết phục của  

lập luận. 

 Nếu là lập luận trong hội thoại/ tranh luận thì ngữ điệu nói cũng là một yếu tố giúp 

tăng cường hiệu quả lập luận. Người có tài hùng biện chính là người biết phát huy tối 

đa hiệu quả của điệu nói trong lập luận  để tác động đến tình cảm, tâm lý  của người 

nghe: 

+ Giọng điệu hùng hồn, đĩnh đạc, khúc chiết thể hiện sự tự tin vào điều mình khẳng 

định; giọng điệu châm biếm, mỉa mai thể hiện sự nghi ngờ, phủ định đối với quan điểm 

của đối phương;  giọng điệu thiết tha, tình cảm thể hiện sự đồng cảm,   sẻ chia… 

Những cung bậc khác nhau ấy của ngữ điệu nếu hòa quyện một cách phù 

hợp với nội dung và mục đích của từng lập luận thì sẽ phục 

cao. 

đem  lại  hiệu quả thuyết 

+ Cường độ, cao độ của giọng nói, sự nhấn giọng và cả những chỗ lặng cố tình để 

người nghe thấm thía, suy ngẫm cũng là những tác nhân quan trọng góp phần 

không nhỏ vào việc chinh phục người nghe. 

1.2.2. Các yếu tố chi phối từ người nghe 

 Trong lập luận hội thoại, việc lựa chọn thời cơ nói là một yếu tố có ý nghĩa quan 

trọng trong việc thuyết phục người khác nghe theo mình, bởi thông thường, khi người 

nghe có thiện chí, hoặc trong tâm thế tích cực, vui vẻ, cởi mở thì sẽ sẵn sàng lắng nghe 

và cũng dễ dàng chấp nhận ý kiến của người khác, kể cả khi trái ý mình. Và ngược lại, 

có khi dù lập luận đầy đủ lý lẽ nhưng vẫn không thuyết phục được người nghe, nếu 

người nghe có thái độ thiếu thiện chí, cố chấp hoặc không đủ tỉnh táo để lắng nghe. 

Bởi vậy, muốn đạt được hiệu quả thuyết phục cho lập luận thì 

phải tính đến các yếu tố chi  phối từ phía người  nghe như:  thái  độ, tâm  lý, nhận 

thức, tình cảm, tính cách… trong quan hệ với vấn đề mà người nói đề cập đến. 

Ví dụ: Mở đầu bài bào chữa cho bị cáo Lê Văn Ng. bị truy tố và xét xử về tội “Vi 

phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, gây nên tai nạn 

thương tâm, luật sư đã nói: “Trước hết, tự đáy lòng mình, tôi xin chia buồn với gia 
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quyến về tai nạn xảy ra ngày 19/01/2001. Tổn thất và rủi ro ấy, tôi nghĩ là không gì bù 

đắp được”… Lập luận này thể hiện sự chia sẻ,  đồng cảm, an ủi nhằm làm dịu  sự bức 

xúc của bên bị hại (đối phương) cũng như tác động vào tâm lý người nghe  để  tạo 

thuận lợi cho việc tiếp nhận các lý lẽ bào chữa tiếp theo của mình. 

Đây là một dạng lý lẽ phụ nhưng lại có thể đem lại hiệu quả thuyết phục đáng kể. 

Thậm chí trong thực tế, không ít khi chính bên bị hại lại lên tiếng xin giảm án cho bị 

cáo  người đã gây hại cho mình. 

Tóm lại, nắm vững và biết vận dụng linh hoạt và có hiệu quả các yếu tố tăng cường 

sức mạnh của lập luận cũng có nghĩa là chúng ta đã nắm được nghệ thuật sử 

dụng ngôn từ.  Khi có  được  cái  “chìa khóa” để điều khiển  được  sức  mạnh  “vạn 

năng” của ngôn từ, chúng ta có thể điều khiển được thế giới. Do đó, đối với những 

người  mà công việc và sự nghiệp gắn liền với nghệ thuật sử dụng ngôn từ trong  lập 

luận như các chính khách, nhà ngoại giao, đặc biệt là các luật sư, thẩm phán thì việc 

rèn luyện kỹ năng lập luận và tài hùng biện là một yêu cầu, một đòi hỏi có ý nghĩa 

sống còn. 

2. Lập luận trong tranh cãi pháp lý 

2.1. Đặc điểm của lập luận trong tranh cãi pháp lý 

Lập luận trong tranh cãi pháp lý là dạng thức lập luận đặc biệt: nó đòi hỏi phải tuân 

thủ chặt chẽ các nguyên tắc của lập luận logic hình thức, đồng thời phải vận dụng linh 

hoạt các loại lý lẽ của lập luận đời thường. Bởi vậy, lập luận trong tranh cãi pháp lý có 

các đặc điểm cơ bản sau đây: 

+ Về mục đích: nếu lập luận logic hình thức nhằm hướng đến tính đúng / sai của 

chân lý, còn lập luận đời thường nhằm tới hiệu quả thuyết phục thì lập luận trong tranh 

cãi pháp lý vừa phải đạt được mục đích khẳng định đúng / sai, lại vừa phải   đạt được 

hiệu quả thuyết phục (vừa có lý vừa có tình). 

+ Về dạng thức lập luận: nếu lập luận logic hình thức và lập luận đời thường được 

thể hiện hoặc là ở dạng văn bản nói, hoặc là ở dạng văn bản viết thì lập luận trong 

tranh cãi pháp lý là sự kết hợp giữa văn bản viết (bản cáo trạng, bản bào chữa, bản luận 

tội) và văn bản nói (tranh luận tại  tòa). 

 Trong các văn bản viết, người lập luận chủ động vạch ra toàn bộ chương trình lập 

luận với sự chuẩn bị kỹ càng, sự cân nhắc cẩn trọng trong việc tổ chức, sắp 
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xếp các luận điểm, luận cứ sao cho thật chặt chẽ, logic để không bị bắt bẻ, qua đó 

thuyết phục người khác chấp nhận ý kiến của mình. Các văn bản lập luận này    được 

đọc trước tòa, làm cơ sở cho sự đối thoại, tranh biện giữa các lập luận dựa trên các lý 

lẽ đối lập nhau. 

 Trong quá trình tranh luận tại tòa, chuỗi lập luận được thiết lập ở lời của hai bên 

tranh luận trong sự tương tác và chi phối lẫn nhau, qua đó vấn đề sẽ được soi xét, phân 

tích toàn diện và cẩn trọng từ nhiều phía, nhiều chiều, làm cơ sở cho hội 

đồng  xét xử đi đến những quyết định phán xử một cách khách  quan, công   bằng, 

đúng người, đúng tội. 

+ Về phương pháp: lập luận pháp lý vừa phải tuân thủ các qui tắc suy diễn logic 

hình thức chặt chẽ, nhưng đồng thời lại phải vận dụng các lý lẽ đời thường một cách 

linh hoạt, bởi các tình huống pháp lý trong cuộc sống thường rất đa dạng nên lập luận 

pháp lý cũng không tuân theo một khuôn mẫu cố định, cứng  nhắc. 

+ Về tính chất: do tính chất đối đầu căng thẳng, quyết liệt giữa hai bên buộc tội và 

gỡ tội nên so với các loại lập luận khác, lập luận trong tranh cãi pháp lý đòi hỏi cao về 

tính logic, tính chặt chẽ và tính thuyết phục. Vì vậy mà  trong lập luận pháp lý, các yếu 

tố tăng cường hiệu quả lập luận cũng thường được huy động đến mức tối đa. 

+ Về lý lẽ: 

 Nếu lập luận khoa học dựa trên các luận cứ khách quan, đã được chứng minh, 

kiểm nghiệm là tất yếu đúng, còn lập luận đời thường dựa trên lý lẽ là các tri thức, kinh 

nghiệm, phong tục, tập quán, tâm lý, đạo đức, thói quen ứng xử của một cộng đồng nên 

không tất yếu đúng ở mọi nơi mọi lúc, thì lập luận pháp lý cần dựa trên   tất cả các loại 

luận cứ, lý lẽ ấy, nhờ đó sự phán xử mới đạt được sự “thấu tình đạt lý”. 

 Đối với các vụ án hình sự, cơ sở để buộc tội là dựa trên các chứng cứ khách quan, 

các điều luật rõ ràng, minh định, còn trong các vụ phi hình sự thì thường khó  có cơ sở 

để phân định đúng / sai thật rõ ràng, bởi mỗi vụ việc tranh chấp là mỗi tình huống khác 

nhau, vô cùng đa dạng và phong phú, với nhiều tình tiết phức tạp, liên quan dích dắc 

đến nhiều người, với nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau, bởi vậy 
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trong xét xử, tranh tụng cần phải dùng đến nhiều loại lý lẽ phục. khác  nhau để thuyết 

+ Về kết quả: nếu lập luận khoa học nhằm để chứng minh, khẳng định chân lý đúng/ 

sai về đối tượng, còn lập luận đời thường chủ yếu nhằm giải thích, trình bày 

quan điểm của mình để người khác hiểu, làm thay đổi nhận thức, qua đó để tác 

động nhằm  định hướng,  thuyết phục  dư luận  chấp nhận, ủng hộ quan  điểm của 

mình, cử hai dạng lập luận đó đều không đòi hỏi tất yếu phải đi đến một kết luận 

cuối cùng và duy nhất; ở đó người lập luận  thường  chỉ đưa  ra đề ngh

ị 

để người 

đọc/ nghe có quyền lựa chọn. Trong khi đó, lập luận của các bên buộc tội và gỡ tội 

trong tranh cãi tại tòa bao giờ cũng phải đi đến một kết cục chung cuộc, đó là sự  phán 

quyết của Hội đồng xét xử để  xác định đúng / sai, phải / trái có hiệu lực tức thì 

và tuyệt đối. Kết quả phán quyết này sẽ quyết định sự thắng / thua của mỗi bên 

tranh luận, cùng với đó là những được/ mất của con người xét về phương diện sinh 

mệnh xã hội, về lợi ích, danh dự, và thậm chí là cả mạng  sống.  Lập  luận trong 

tranh cãi pháp lý vì vậy có vai trò vô cùng quan trọng để làm cơ sở cho sự phán xử một 

cách khách quan, công bằng, hợp lý hợp tình. 

Với tất cả những đặc điểm cơ bản trên đây, lập luận trong tranh cãi pháp lý cũng đặt 

ra những yêu cầu, đòi hỏi đặc biệt hơn các loại lập luận khác. 

2.2. Yêu cầu của lập luận trong tranh cãi pháp lý 

2.2.1. Yêu cầu về lý lẽ trong lập luận pháp lý 

2.2.1.1. Lý lẽ khách quan trong lập luận pháp lý 

 Do tính chất đối đầu căng thẳng và gay cấn; do phải đi đến một kết cục chung 

cuộc là sự phân xử đúng/sai, phải /trái chứ không thể cò cưa, kéo dài với những biện 

luận về quan điểm và giá trị chung chung; do nguyên tắc cao nhất của pháp luật là 

phải đảm bảo cho việc phán xử một cách vô tư, khách quan, công bằng, đúng 

người, đúng tội, bởi vậy lý lẽ khách quan là một yêu cầu tất yếu, là lý do sống còn đối 

với lập luận pháp lý, trong khi lại không phải là tất yếu đối với các lập luận đời thường 

khác. Và cũng bởi vậy, lý lẽ khách quan là loại lý lẽ được dùng nhiều nhất trong lập 

luận pháp lý, là căn cứ quan trọng nhất để buộc tội hay gỡ tội. 

Ví dụ: 
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(1) Trong vụ án Tân Trường Sanh, để bác bỏ ý kiến của luật sự biện hộ cho rằng 

cơ quan tiến hành tố tụng không đủ chứng cớ trực tiếp mà chỉ suy đoán khi kết tội Trần 

Đàm là “trùm đường dây buôn lậu”, vị đại diện Viện Kiểm sát đã nêu ra  một loạt 

chứng cớ khách quan: “… Trần Đàm khai trương cửa hàng 95 đường 3/2, khai trương 

siêu thị Ngọc Loan, đi xin lô hàng lậu của công ty Tân Trường Sanh bị công an kinh tế 

quận 5 bắt, tổ chức chiêu đãi một số quan chức tại nhà hàng Thanh Trà để chuyển cửa 

hàng 95 từ Đất Việt sang Thái Bình Dương, ký hợp đồng thuê kho cho Tân Trường 

Sanh chứa hàng lậu, ký lệnh xuất xe đạp cho người làm công, 

ký  biên  lai  nộp thuế doanh  thu, thuế lợi tức cho Tân Trường Sanh, đưa tiền cho 

Trần Đức Hiệt để Hiệt đưa hối lộ cho Hải  quan…”.1 

(2) Trong vụ án Minh Phụng – Epco, luật sư bào chữa cho Nguyễn Ngọc Bích 

(nguyên phó giám đốc phụ trách Tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh 

TP.  Hồ Chí  Minh)  đã khẳng  rằng:  “Không  có  chứng cứ,  lời  khai nào   thể hiện 

Nguyễn Ngọc Bích đã tham gia hướng dẫn thành lập các công ty thuộc nhóm Epco – 

Minh Phụng”. Cùng với đó, luật sư còn đưa ra nhiều công văn, biên bản cho thấy việc 

Nguyễn Ngọc Bích cho vay là có căn cứ vào tình hình thực tế và chủ trương  của Ban 

Giám đốc ngân hàng. Đó là cơ sở để khẳng định: “Vì vậy, không đủ căn cứ để qui kết 

bị cáo Nguyễn Ngọc Bích phạm tội lừa đảo với vai trò đồng phạm giúp sức”.2 

(3) Cũng trong vụ án này, Chủ tọa phiên tòa nói với bị cáo Nguyễn Tuấn Phúc: 

“Hội  đồng  xét xử cũng  không  mong  gì 

bị 

cáo  phạm  tội  nặng  hơn.  Nhưng trước 

những chứng cứ này thì thấy rằng bị cáo đã phạm tội nặng hơn nhiều so với những điều 

mà Viện Kiểm sát truy tố”.3 

 Lý lẽ khách quan trong lập luận pháp lý bao gồm các căn cứ pháp lý (các văn bản 

luật pháp có liên quan đến vụ việc) và các chứng cứ, bằng chứng về các tình tiết, sự 

việc đã xảy ra trong thực tế. Theo Bộ Luật tố tụng Dân sự, nguồn chứng cứ gồm: các 

tài liệu đọc được, nhìn được, nghe được; các vật chứng; lời khai của đương sự; lời khai 

của người làm chứng; kết luận giám định; biên bản kết quả  thẩm định tại chỗ; tập 

quán; kết quả định giá tài sản; các nguồn khác mà pháp luật 
 

1 Báo Sài Gòn Giải phóng, 24/4/1999 
2  Báo Sài Gòn Giải phóng, 1/6/1999 
3  

Báo Sài Gòn Giải phóng, 7/7/1999 

837



qui định. Vì vậy, một vụ án muốn được đưa ra xét xử nhất thiết phải qua các giai đoạn 

điều tra, xét hỏi, lấy lời khai…, để thu thập các chứng cứ khách quan, có thực, cùng 

với việc nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan nhằm xây dựng hệ thống lý lẽ, 

làm cơ sở để phân rõ phải / trái, đúng / sai một cách khách quan và công tâm. 

Các chứng cứ pháp lý được phân làm hai loại: 

+ Bằng chứng được lập trước khi mở phiên tòa: đó là các hồ sơ  vụ án được lập 

bởi  cơ quan  điều tra  với các  chứng  cứ là những sự kiện, tình tiết  đã xảy ra trong 

thực tế, là các tang chứng, vật chứng, giấy tờ, bút tích, lời khai, biên bản giám định, 

thẩm định… đã được thu thập và xử lý trong quá trình điều tra công phu và cẩn 

trọng có khi kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. 

+ Bằng chứng tại phiên tòa: lời khai của đương sự, của nhân chứng; sự thú nhận tại 

tòa; tang chứng, vật chứng được xuất trình; sự suy đoán (từ sự việc đã biết suy ra cái 

chưa biết)… 

Ví dụ: “Tuy quanh co, chối tội nhưng theo kết quả điều tra và thẩm vấn tại 

phiên Tòa, Nguyễn Đình Hoành khai, Hoàng Văn Thái đã bốn lần đưa tiền cho 

Hoành  để Hoành  đưa  tiền  cho  Thanh,  Toàn  mua  7  bánh  Heroin  mang  bán cho 

Nguyễn Văn Hải (Hải Luận) kiếm lời. Cụ thể 2 lần vào tháng 3/2003 và 2 lần vào tháng 

05/2003”.1
 

 Dựa trên các chứng cứ pháp lý đã có, lập luận pháp lý phải sắp xếp, liên kết,  chỉ 

ra được mối liên quan có tính nhân quả giữa các chứng cứ. 

Ví dụ: 

(1) Lập  luận  của  luật sư để bào chữa cho Trần Đàm trong vụ án Tân Trường 

Sanh: “Người xuất ngoại 32 lần, quan hệ rộng rãi với thương nhân nước ngoài 

(Trần  Quang Vũ) mới  là  người chủ mưu  hoạt  động, chứ một ông già ngoại ngữ 

không biết một chữ, đi du lịch nước ngoài chỉ một lần thì không thể  làm gì”.2
 

(2) Lập luận của Viện Kiểm sát để bác bỏ ý kiến của Hà Kiều Anh trong vụ án 

công ty Đông Nam: “Cái két cô nói là của mình, hàng ngày thường mở ra để cất giữ 

tiền, đồ… mà lại không nhớ nổi mã số chỉ bốn chữ số. Vậy ai có thể tin được?”.3
 

 
1  Dẫn từ: Phạm Ngọc Thủy, tài liệu đd 
2  Báo Người Lao động, 17/4/1999 
3 Dẫn từ: Phạm Thị Ngọc Thủy, tài liệu đd 
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 Lập luận cũng phải chỉ ra mối liên quan dẫn chiếu giữa các chứng cứ với căn  cứ 

pháp lý là các qui phạm pháp luật có hiệu lực điều chỉnh, từ đó mới có thể đi đến kết 

luận về đúng / sai, có / không các hành vi phạm pháp hay các yếu tố cấu thành   tội 

danh. Đó là các thao tác lập luận của các bên tranh tụng tại tòa cũng như bản án của 

Hội đồng xét xử khi đưa ra phán quyết cuối cùng. 

Ví dụ: 

Trích Bản án số: 68 /2010/DSST, ngày 20/09/2010, tại Tòa án Nhân dân Quận 1, về 

việc “Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”: 

XÉT THẤY: 

“Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên   Toà 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên  tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

… 

Căn cứ khoản 1 điều 604 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Người nào do lỗi cố ý 

hoặc vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy  tín, tài sản,  quyền 

và lợi ích hợp pháp khác của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại  thì phải 

bồi thường”. 

… 

Xét thấy hành vi câu điện trái phép không thông qua công tơ của ông Hùng là 

hành vi trái pháp luật vi phạm khoản 6 điều 7 Luật Điện lực gây thiệt hại tài sản  

nhà nước,… 

Căn cứ điểm h khoản 2 điều 46 Luật Điện lực và điều 604, 605, và 608 Bộ luật dân 

sự năm 2005 ông Hùng phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ sản lượng điện năng 

sử dụng của các thiết bị điện tiêu  thụ… 

Qua phân tích trên xét thấy yêu cầu của Tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí 

Minh đòi ông Hùng bồi thường số tiền 11.309.556 đồng là cơ sở chấp nhận”. 

 Tuy nhiên các chứng cứ khách quan trong lập luận pháp lý có hiệu lực lập luận ở 

các mức độ khác nhau. Ví dụ: lời thú nhận tại tòa có hiệu lực lập luận tuyệt đối, trong 

khi lời khai của nhân chứng lại không có hiệu lực bằng các bút tích và các tang chứng, 

vật chứng khác… Bởi vậy cần phải có sự phân loại giá trị pháp lý của các chứng cứ để 

việc vận dụng nó trong lập luận đạt được  hiệu quả cao nhất. Điều  này cũng được nêu 

rõ trong Điều 96 Luật Tố tụng Dân sự: “Việc đánh giá chứng cứ 

phải khách quan, toàn diện, đầy đủ và chính xác. Và Tòa án phải đánh giá từng 
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chứng cứ, sự 

chứng cứ”. 

liên quan giữa các chứng cứ và khẳng định giá  trị pháp  lý  của các 

Như vậy, để đảm bảo tính khách quan trong xét xử, các lập luận pháp lý phải coi 

trọng hơn hết các lý lẽ khách quan, bởi đó là các bằng chứng xác thực nhất, có độ 

tin cậy (tín lực) cao nhất, và do đó cũng là loại lý lẽ nhất, 

có vai trò quyết định đối với kết quả xét xử. 

2.2.1.2. Lý lẽ nội tại cá nhân trong lập luận pháp lý 

có  hiệu lực  lập  luận mạnh 

Như trên đã nói, lập luận pháp lý không chỉ đạt tới mục đích phân rõ đúng / sai  mà 

còn phải có sức thuyết phục, do đó, cùng với các lý lẽ khách quan, lập luận pháp lý còn 

cần sử dụng các lý lẽ nội tại về nhân thân và hành vi cá nhân. 

Trong luật pháp Việt Nam hiện hành, lý lẽ về nhân thân được xem là một tiêu 

chí quan trọng khi xem xét để quyết định hình phạt đối với các bị cáo.  Theo đó, 

“việc quyết định hình phạt phải căn cứ vào tính chất và mức độ nguy  hiểm của 

hành vi phạm tội, vào thân nhân người phạm tội, cũng như các tình tiết giảm nhẹ, 

tăng nặng trách nhiệm hình sự”.1 Do đó, trong xét xử, lý lẽ về nhân thân luôn là một 

yếu tố được xem xét khi định tội. Theo đó, nhân thân tốt là một tình tiết giảm nhẹ  có 

hiệu lực. Đó cũng là lý do giải thích vì sao trong hầu hết những lời biện hộ, các bị cáo 

cũng như các luật sư bào chữa không bao giờ quên đưa ra lý lẽ về nhân thân với mục 

đích được tòa xem xét để giảm nhẹ hình phạt. 

Ví dụ: 

(1) Đây là lời bào chữa của luật sư cho các bị cáo bị kết tội “cố ý làm trái gây hậu 

quả nghiêm trọng”: “Thưa HĐXX, như phần trích lục lý lịch đã được ghi nhận trong 

cáo trạng, các bị cáo đều phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự, nhận thức tốt, 

khai báo thành khẩn trong suốt quá trình tố tụng. Các bị cáo đều đã phục vụ trong 

quân đội, là sĩ quan hay công nhân quốc phòng. Riêng bị cáo Đỗ Minh Sáu 

đã có trên 20 năm là sĩ quan phục vụ trong quân đội, được tặng thưởng huân 

chương chống Mỹ hạng II… Bởi các tình tiết đã nêu trên, kính mong HĐXX xem xét 

áp dụng điểm P điều 46 và thêm điểm S điều 46 …nhằm giảm nhẹ hơn nữa mức hình 

phạt đối với các bị cáo”.2
 

 
1  Báo Pháp luật, 22/6/1999 
2 Trích bài bào chữa của Luật sư Ngô Thị Hoài Thu tại tòa án Q. Gò Vấp ngày 6/7/2005, dẫn từ: Phạm Thị Ngọc Thủy, 

tài liệu đd. 
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Tuy nhiên, trong xét xử, nếu người bào chữa dùng các lý lẽ về nhân thân với 

mục đích để giảm tội cho bị cáo, thì cũng không ít khi các yếu tố nhân  thân lại 

được phía buộc tội đưa ra xem xét theo chiều hướng tăng nặng tội danh của bị cáo. 

(2) Cáo  trạng của VKS  đối với  bị cáo  Trần Văn Lệ trong vụ án “Hải Luận” về 

buôn bán heroin đã nêu: “Trần Văn Lệ nguyên là đội trưởng đội cảnh sát phòng 

chống tội phạm  về ma  tuý  huyện  Tương  Dương,  tỉnh Nghệ An.  Là  đội trưởng 

phòng chống tội phạm ma tuý của một huyện  miền núi có biên giới giáp Lào,  nhưng 

Trần Văn Lệ lại có nhiều điều kiện hiểu biết và có các quan hệ với các đối tượng xấu, 

biểu hiện sự biến chất trong công tác cùng với việc nghiện ma túy nên vào tháng 

8/2001 Trần Văn Lệ bị sa thải ra khỏi ngành Công an. Mặc dù vậy, bị   cáo Lệ không 

thức tỉnh về những việc đã làm mà còn tiếp tục giao du quan hệ với 

các thành phần xấu. Từ 

không lối thoát…”.1
 

đó lao vào con đường phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, 

.Như vậy, trong trường hợp này, cái lý lịch “nguyên là đội trưởng đội cảnh sát 

phòng chống tội phạm về ma tuý” nhưng lại phạm tội buôn bán ma túy là tình tiết 

được đưa ra để làm tăng nặng tội danh của bị cáo. 

2.2.1.3. Các loại lý lẽ theo kinh nghiệm xã hội trong lập luận pháp  lý 

a. Lý lẽ đạo đức: 

 Trong lập luận pháp lý, khi tranh luận tại tòa, các lý lẽ đạo đức cũng thường 

được các bị cáo và luật sư vận dụng để biện hộ nhằm thuyết phục Hội đồng xét  xử, vì 

khi người ta do ứng xử theo đạo đức mà phạm luật thì cũng dễ tìm được sự cảm thông 

ở người khác. 

Ví dụ: 

(1) Trong vụ án Tân Trường Sanh, Trần Đàm nhiều lần đưa ra những lý lẽ đạo 

đức  để tự bào chữa cho những hành vi chủ mưu  trong các  việc làm  phạm pháp 

mình: “Tôi là cha, chẳng lẽ con nó nhờ việc này việc kia không làm?”; “Tôi thề 

danh dự nếu tôi biết buôn lậu thì ra đường tôi chêt. Tôi là cha không lẽ đi đổ tội  cho 

con để trời đánh tôi sao?”.2 

 

 
1 Trích biên bản phiên Tòa hình sự sơ thẩm 11/1/2005 của Tòa án Nhân dân TP. HCM, dẫn từ: Phạm Thị Ngọc Thủy, tài 

liệu đd. 
2  Báo Tuổi trẻ, 1/4/1999 
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(2) Trong cáo trạng vụ án ma túy “Hải Luận”, về bị cáo Nguyễn Hoài Nam, Hội 

đồng xét xử lập luận như sau: “…Nam đã tham gia cùng Nguyễn Đình Hoành vận 

chuyển 9 chuyến với số lượng 829 bánh heroin tương đương 290,15kg là đặc biệt 

lớn.  Tuy  nhiên, như trên  đã  nói,  Nguyễn  Hoài  Nam  sống phụ thuộc  vào  cha là 

Nguyễn Đình Hoành. Trong hoàn cảnh vừa học xong trung học, theo  cha vận chuyển 

phế liệu kiếm sống, Nguyễn Hoài Nam không thể cãi lời cha làm việc khác được. Việc 

tuyên xử Nguyễn Đình Hoành với mức án cao nhất là thoả đáng. Nhưng 

riêng đối với bị cáo Nguyễn Hoài Nam, nên phân tích, xem xét có tình có lý, vận 

dụng chính sách nhân đạo của pháp luật Nhà nước Việt Nam tha tội chết cho Nguyễn 

Hoài Nam, nghĩ cũng phát huy được tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa”.1
 

Còn đây là lý lẽ “chịu ơn thì phải trả ơn” đã được bị cáo Nguyễn Hồng Hải lý giải 

về việc vì sao tiếp tay cho Minh Phụng làm điều phi pháp: “Tăng Minh Phụng đã giúp 

tôi rất nhiều trong việc làm ăn. Vì vậy đến giờ này tôi vẫn mang lòng biết ơn. Tôi đã 

làm những việc trái pháp luật cũng vì muốn trả ơn cho Tăng Minh Phụng”.2
 

Lý lẽ đạo đức không chỉ được các bị cáo và luật sư sử dụng như một cái “phao 

cứu sinh” mà có khi Hội đồng xét xử cũng xem đó như một căn cứ để xem xét khi đưa 

ra quyết định cuối cùng. 

(3) “… Tòa án bác đơn ly hôn là có lý vì không thể chỉ vì chia tài sản mà ly hôn. 

Vả lại, hai ông bà già rồi. Nhưng để cho ông lão ở tuổi gần 80 mà không biết chết lúc 

nào buộc lòng phải ly hôn để có tiền sống là điều đau  lòng”.3
 

b. Lý lẽ theo số đông (lệ làng): 

 Nếu trong lập luận đời thường kiểu lập luận bằng lý lẽ lệ làng nhiều khi dễ được 

chấp nhận, ví dụ: “Tôi mua hàng này vì thấy nhiều người mua”; “Tôi dùng  dầu gội 

này vì thấy nhiều người dùng”… thì trong lập luận pháp lý, không nên dùng 

lý lẽ “lệ làng”,  lý lẽ theo số đông, bởi vì không ít khi người ta hành xử theo “lệ 

làng” mà vi phạm “luật nước”. Những hành vi coi lệ làng hơn phép nước không 

được xã hội dung túng, và hiển nhiên là luật pháp cũng không thể chấp nhận, do đó 
 

1  
Dẫn từ: Phạm Thị Ngọc Thủy, tài liệu đd. 

2  
Báo Người Lao động, 19/7/1999 

3  Dẫn từ: Thủy Cúc, sđd 
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sự viện dẫn các lý lẽ theo số đông sẽ không đem lại hiệu quả thuyết phục trong lập luận 

pháp lý. 

Ví dụ: 

Trong vụ án buôn lậu Tân Trường Sanh, nhiều mức án cao nhất đã được tuyên, từ 

từ 18 đến 20 năm tù, chung thân và cả tử hình cho các bị cáo của ngành Hải quan phạm 

tội “nhận hối lộ” – một hành vi mà các bị cáo khi tự bào chữa đều cho rằng mình 

không phạm tội vì “việc nhận tiền bồi dưỡng của  khách hàng  đã thành thông lệ ở 

ngành Hải quan” . Từ vụ án nổi tiếng này, tác giả Thủy Cúc đã cảnh báo: “Bài ngụ 

ngôn đầu tiên là đừng thấy việc gì người khác làm, nhiều người cùng làm công khai 

mà “vô tư” làm theo, bởi hiện nay công khai nhiều khi không có nghĩa là hợp pháp”.1
 

Vì vậy, trong lập luận tại tòa, nếu việc viện dẫn lý lẽ đạo đức hoặc lý lẽ 

quyền uy dễ tạo được sự đồng cảm với người nghe nên thường đem lại hiệu lực thuyết 

phục đáng kể, thì việc viện dẫn lý lẽ theo số đông để biện minh cho những hành vi sai 

trái lại dễ bị phản bác lại, và do đó cũng khó có thể đem lại hiệu quả thuyết phục như 

mong muốn. 

c. Lý lẽ quyền uy: 

 Trong lập luận tại tòa, loại lý lẽ quyền uy  được  các bị cáo  và  luật sư vận 

dụng trong việc bào chữa để được nhẹ tội, vì cho rằng đó là hành động không chủ đích 

mà là do hoàn cảnh bắt buộc phải tuân phục quyền uy của người  khác. 

Ví dụ: 

(1) Trong vụ án Minh Phụng – Epco, bị cáo Nguyễn Lê Định lý giải trước Tòa   về 

việc làm sai trái của mình là do phải chịu áp lực từ “lệnh trên truyền xuống”  bằng 

việc dẫn nguyên văn lời ra lệnh của Nguyễn Tuấn Phúc: “Tao với anh Thìn   đã thống 

nhất rồi. Mày cứ việc thi hành không được thắc  mắc”.2 

(2) Bị cáo Trần Bình Minh (nguyên Trưởng phòng Tín dụng ngân hàng Công 

thương TP. HCM) khi trả lời câu hỏi của tòa về việc đã chỉ đạo nhân viên thẩm  định 

giá trị tài sản quá cao so với thực tế, đã đưa ra lý lẽ rằng: “…đây là chỉ đạo  của anh 

Hồng, … lãnh đạo nói sao, bị cáo làm vậy, không dám làm trái ý”.3
 

 
1 Báo Tuổi trẻ Chủ nhật, số 16/1999 
2  Báo Tuổi trẻ, 5/6/1999 
3  

Báo Người Lao động, 4/6/1999 
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Cũng tại phiên tòa này, tất cả các luật sư bào chữa cho các bị cáo là các nhân  viên 

thừa hành đều gặp nhau khi lập luận rằng: “Việc làm của họ chỉ hợp thức hóa  ý định 

của Nguyễn Ngọc Bích, Phạm Nhật Hồng, Tăng Minh Phụng, Liên Khui   Thìn. Thân 

chủ của họ chỉ là nhân viên thừa hành làm theo lệnh cấp trên vì công ăn việc làm chứ 

không hề có ý thức lừa đảo”.1 

d. Lý lẽ theo thang độ đánh giá: 

 Đây  cũng  là loại  lý  lẽ thường  được  vận  dụng trong lập luận  pháp lý.  Tuy 

nhiên, cũng như các loại lý lẽ đời thường khác, đây không phải là luận cứ cho một phép 

chứng minh chặt chẽ nên có thể bác bỏ, bởi một hành động, một sự kiện có 

thể nhìn nhận, đánh giá theo những góc độ khác nhau, và do đó sẽ được  sắp xếp 

theo những thang độ khác nhau. Kết quả là, một hành động hay sự kiện, nếu nhìn 

theo  thang độ này  thì  mức độ cao hơn nhưng nhìn theo thang độ khác  thì  trật tự 

thang độ lại đảo ngược lại. Kết quả là sẽ có những mức án khác nhau về cùng một hành 

vi tùy theo cách nhìn khi định tội. 

Ví dụ: Khi góp ý cho Dự thảo Bộ luật Hình sự, các đại biểu Quốc hội đã có các    

ý kiến khác nhau về một số điều luật. Cụ thể là: 

(1) Đại biểu Nguyễn Thị Bình thắc mắc: vì sao dự thảo để tội  “công nhiên 

chiếm đoạt tài sản” có mức án cao nhất chỉ 20 năm tù, trong khi tội “trộm cắp tài  sản” 

lại có mức án đến chung thân? Và “đề nghị Ban soạn thảo cho biết giữa hai tội “công 

nhiên chiếm đoạt tài sản” và “trộm cắp tài sản” tội nào nặng hơn?”. Bộ trưởng Nguyễn 

Đình Lộc đại diện Ban soạn thảo đã giải thích rằng, về tính chất thì 

“công nhiên chiếm đoạt tài sản” là thách thức, lấy của người khác mang về nhà 

mình, còn “trộm cắp tài sản” thì phải lén lút, nên tội “công nhiên chiếm đoạt tài   sản” 

nặng hơn, nhưng lại không phổ biến bằng tội “trộm cắp tài sản”.2 Như vậy,  Dự thảo 

luật  đã định ra mức  án dựa  trên thang  độ của thuộc tính về sự  phổ  biến, 

trong khi đáng ra phải dựa trên mức độ của tính chất phạm tội  nặng hay nhẹ. Lý lẽ 

này không có sức thuyết phục vì đã dựa trên thang độ thứ yếu hơn nên sau đó điều luật 

này đã phải sửa lại. 

(2) Một điều luật trong Dự thảo qui định: người ngược đãi nghiêm trọng hoặc hành 

hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình chỉ bị 
1  

Báo Sài Gòn Giải phóng, 20/7/1999 
2  

Báo Sài Gòn Giải phóng, 10/6/1999 
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xử lý hình sự sau khi đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm, với mức hình phạt là: 

cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 3  năm. 

Không đồng ý với Dự thảo vì cho rằng cách xử lý như vậy là quá nhẹ, đại biểu 

Quốc hội Nguyễn Thanh Nguyên đề nghị Ban soạn thảo xem lại, dựa trên lập luận 

rằng: “Trường hợp hành hạ người khác đã đáng xử lý hành chính ngay rồi, huống chi 

đó là ông bà, cha mẹ. Bây giờ chúng ta qui định xử lý hành chính trước là không 

đúng”. 1  Như vậy lập luận này dựa trên thang độ về mức độ phạm  tội,  cho rằng 

việc hành hạ ông bà, cha mẹ nặng tội hơn hành hạ người ngoài. 

Trên đây là các loại lý lẽ thường được sử dụng trong lập luận pháp lý. Tùy theo vai 

trò và hiệu lực lập luận của mỗi loại lý lẽ mà chúng cũng được sử dụng với các tần số 

nhiều /ít khác nhau trong các lập luận để bào chữa hay buộc tội. Sau đây là  các kết quả 

khảo sát tần số sử dụng các loại lý lẽ  trong tranh cãi tại tòa: 

Bảng 1: Kết quả  khảo sát trên thực tế 108 lập luận trong tranh cãi tại tòa 2
 

 

 

Loại lý lẽ Tần số Tỷ lệ 

Lý lẽ nội tại (nhân thân) 7 6,5% 

Lý lẽ khách quan 32 29,6% 

Lý lẽ đạo đức 20 18,5% 

Lý lẽ quyền uy 17 15,7% 

Lý lẽ lệ làng 14 13% 

Lý lẽ thuộc tính 18 16,7% 

 

Bảng 2: Kết quả  khảo sát trên thực tế 95 lập luận trong tranh cãi tại tòa 3
 

 

 

Loại lý lẽ Tần số Tỉ lệ 

Lý lẽ nội tại (nhân thân) 6 7% 

Lý lẽ khách quan 40 47% 

Lý lẽ đạo đức 12 14% 

Lý lẽ quyền uy 11 13% 

Lý lẽ thang độ hóa 16 19% 
 

 
1  Báo Pháp luật, 15/6/1999 
2  Dẫn từ: Lê Tô Thúy Quỳnh, tài liệu đd. 
3 Dẫn từ: Phạm Thị Ngọc Thủy, tài liệu đd. 
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Tổng hợp hai bảng khảo sát trên đây có thể thấy các  loại lý  lẽ được sử dụng 

nhiều hơn cả trong lập luận để tranh cãi tại tòa (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp) là: 

lý lẽ khách quan, lý lẽ theo thang độ đánh giá (thuộc tính), lý lẽ đạo đức, lý lẽ quyền 

uy. Như vậy, các loại lý lẽ này có hiệu lực lập luận mạnh hơn lý lẽ nội tại (nhân thân) 

và lý lẽ theo số đông (lệ làng). Lý do là bởi, lý lẽ nội tại thường  nặng  về cảm tính, còn 

lý lẽ  theo số đông thì rất dễ bị bác bỏ khi “lệ làng” phạm luật. 

Tuy nhiên,  thông thường,  trong một chuỗi lập  luận  để bào  chữa,  với  phương 

châm “còn nước còn tát”, người ta phải huy động đến mức tối đa các loại lý lẽ để 

chúng hỗ trợ, bổ sung cho nhau, nhờ đó làm gia tăng sức mạnh và hiệu quả thuyết phục 

của lập luận, bởi mỗi loại lý lẽ có hiệu lực lập luận ở những mức độ khác nhau, và 

cũng có khả năng tác động vào các phương diện khác nhau của người nghe (trí tuệ, đạo 

đức, tâm lý, tình cảm…). 

2.2.2. Yêu cầu về ngôn ngữ trong lập luận pháp lý 

Do những đặc điểm và tính chất riêng của lập luận trong tranh cãi pháp lý so với lập 

luận trong các lĩnh vực khác cho nên các phương tiện ngôn ngữ được sử dụng trong 

dạng luận này cũng có những đặc điểm và yêu cầu khác hơn. 

2.2.2.1. Về cấu trúc ngữ pháp 

 So với lập luận trong các lĩnh vực khác, lập luận trong tranh cãi pháp lý sử  dụng 

nhiều nhất dạng thức cấu trúc câu trần thuật khẳng  định/phủ định trực tiếp   (vì A nên 

B / B), (B vì A). 

Ví dụ: 

(1) “Hình phạt chung thân là đúng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo 

Nguyễn Ngọc Thắng Lợi. Là người có chủ trương sai trái, khi bị phát hiện lại đối phó. 

Sự đối phó này là của người trong cuộc chứ không phải là sự bao che cho cấp dưới. 

Đặc biệt, thái độ khai báo ngoan cố, không thành thật, do vậy cần phải thẳng tay 

nghiêm trị”.1 

(2) “Trần  Đàm  không chủ mưu buôn lậu vì từ người làm công đến các doanh 

nghiệp nhập hàng cho công ty Tân Trường Sanh và các tư thương tiêu thụ hàng của 

công ty đều không có quan hệ với Trần Đàm, mọi việc đều được thông qua Trần 

Quang Vũ”.2
 

1  
Báo Người Lao động, 1/5/1999 
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 Do lập luận trong tranh cãi pháp lý dựa trên luận cứ là những sự việc, tình tiết có 

thực, đã xảy ra trong thực tế nên đòi hỏi các kết luận rút ra phải rõ ràng, dứt khoát, bởi 

vậy cấu trúc lập luận bằng những phát ngôn khẳng định / phủ định trực tiếp là thích 

hợp hơn cả để thể hiện thái độ khẳng định mạnh mẽ,  đanh thép, để  đem lại sức thuyết 

phục cao. Kết quả khảo sát sau đây là một minh chứng cho điều đó. 

Bảng 3: Tần số sử  dụng các kiểu cấu trúc lập luận trong tranh cãi pháp lý 1
 

 

 

Kiểu cấu trúc Tần số Tỉ lệ 

VÌ A NÊN B (và các dạng rút gọn) 

B VÌ A 

49 

21 

45,4% 

19,5% 

NẾU A THÌ B (và các dạng rút gọn) 8 7,4% 

GIÁ NHƯ A THÌ B 2 1,9% 

TUY A NHƯNG  B 

TUY A NHƯNG VÌ X NÊN  B 

4 

8 

3,8% 

7,6% 

CÂU HỎI 16 14,8% 

 

Kết quả trong bảng khảo sát trên cũng cho thấy, kiểu cấu trúc câu trần thuật 

khẳng định / phủ định trực tiếp nguyên nhân – kết quả (vì A nên B / B), (B vì A) xuất 

hiện với một tần số lớn nhất (70/108 = 64,9%). Trong khi đó, các kiểu cấu trúc khác 

như điều kiện – kết quả ( nếu A thì B; giá như A thì B; hay cấu trúc nghịch – nhân quả 

(tuy A nhưng  B) có tần số sử dụng ít hơn hẳn, do hiệu quả thuyết phục  bị hạn chế 

hơn. 

 Ngoài cấu trúc lập luận dưới dạng câu trần thuật khẳng định / phủ định trực 

tiếp, cấu trúc lập luận dưới dạng câu hỏi chất vấn cũng thường được sử  trong 

tranh luận tại tòa. 

Ví dụ: 

dụng 

(1) “Cái két cô nói là của mình, hàng ngày thường mở ra để cất giữ tiền, đồ… 

mà  lại  không nhớ nổi mã số ch

ỉ 

bốn chữ số.  Vậy  ai  có thể tin  được?”.  (Câu hỏi 

thẩm vấn của VKS đối với Hà Kiều Anh trong vụ án công ty Đông  Nam)2
 

 

 
 

1  Dẫn từ: Lê Tô Thúy Quỳnh, tài liệu đd. 
2 Dẫn từ: Phạm Thị Ngọc Thủy, tài liệu đd. 
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(2) “Một người bốc xếp, không có nhà ở, mua tivi phải trả góp mà là người giúp 

sức đắc lực vật chất và tinh thần cho đường dây buôn lậu tầm cỡ quốc tế thì có chính 

xác không?”.3 

 Tuy nhiên, cũng theo bảng khảo sát trên đây cho thấy, trong tranh luận tại tòa, cấu 

trúc lập luận dưới dạng câu hỏi chất vấn có tần số xuất hiện không cao so với dạng câu 

trần thuật khẳng định/ phủ định (16,8% / 83,2%). Lý do là bởi, tranh luận  tại tòa là 

cuộc đối đầu trực diện gay cấn, căng thẳng và quyết liệt giữa hai bên công tố và biện 

hộ để đạt được mục đích cuối cùng là bảo vệ quan điểm của mình và 

phủ định quan điểm của đối phương. Trong tình thế ấy, nguyên tắc giữ thể diện 

cho đối phương không còn là một yếu tố quan trọng nữa, mà các bên tranh luận đều chỉ 

cốt làm sao để khẳng định quan điểm một cách rõ ràng, để đi đến kết luận một cách dứt 

khoát bằng con đường ngắn nhất. Do đó, các lập luận trong tranh luận tại 

tòa thường hạn chế việc đưa ra các kết luận khẳng định hay bác bỏ ở dạng gián 

tiếp, “hàm ngôn”. Đây là một đặc điểm ngược  lại với cấu trúc của lập luận trong các 

lĩnh vực khác. 

2.2.2.2. Về từ vựng 

Nếu trong các lập luận đời thường khác, vì tôn trọng nguyên tắc lịch sự, để giữ thể 

diện cho đối phương, người ta thường không muốn đưa ra kết luận một cách áp 

đặt, do đó người ta thường dùng các từ thể hiện thái độ dè  dặt  khiêm  tốn, mềm 

mỏng, thiện chí như: nên, không nên, nên chăng, phải chăng, liệu có phải, giá như, nếu 

như, nghĩ rằng, cho rằng… thì trong lập luận pháp lý, các từ loại này thường ít khi 

được sử dụng. Thay vào đó, các từ có tính chất khẳng định dứt khoát, đanh thép như: 

được, phải, không được, không phải… lại được sử dụng với tần số cao để thể hiện sự 

khẳng định hay bác bỏ dứt khoát. 

2.2.2.3. Về cách diễn đạt 

 Do tính chất đối đầu quyết liệt, “một mất một còn” nên lập luận trong tranh cãi 

pháp lý cần tránh sử dụng lối diễn đạt vòng vo, rào đón, lối nói hàm ý, đa nghĩa, các 

phép tu từ (ví von, ẩn dụ) vì sẽ làm suy giảm sự tường  minh và tính xác định của  lập 

luận. 

 Lập luận pháp lý đòi hỏi các kết luận phải có tính minh xác cao nên người viết 

/ nói buộc phải sử dụng chủ yếu là các phương tiện chỉ dẫn lập luận hiển thị trên 

3  Báo Người Lao động, 21/4/1999 
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bề mặt phát ngôn (các tác tử và kết tử lập luận), bởi chúng có hiệu lực mạnh nhất để 

tạo nên những kết luận một cách rõ ràng, giúp người nghe nắm bắt được một cách 

nhanh chóng và minh xác kết luận từ  trong các lý lẽ và lập luận của người nói, 

tránh được sự mơ hồ hay hiểu  nhầm,  đồng thời  cũng  qua  đó bộc lộ thái độ dứt 

khoát của người nói để  gia tăng tính thuyết phục trong việc khẳng định hay bác bỏ. 

Tóm lại, lập luận là một hành động ngôn ngữ đồng hành cùng với con người 

trong mọi tình huống giao tiếp ngôn ngữ để giúp con người thực hiện các mục đích của 

mình trong cuộc sống. Lập luận là kết quả của sự kết hợp hòa quyện giữa các năng lực 

tư duy và ngôn ngữ của con người. Bởi vậy, để có một lập luận đạt tới hiệu quả thuyết 

phục cao đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố,  đó là sự vận dụng  các lý lẽ một cách 

chặt chẽ, sắc sảo; là kỹ năng sử dụng các phương tiện ngôn ngữ một cách hiệu quả; là 

việc phối hợp một cách tối ưu các phương thức tăng cường hiệu quả lập luận trong 

từng tình huống cụ thể. Đặc biệt, lập luận trong tranh cãi pháp lý là lĩnh vực điển hình, 

nơi thể hiện tất cả những yêu cầu cao nhất của sự lập luận. Do đó, việc rèn luyện các 

kỹ năng lập luận trở thành yêu cầu sống còn đối với những người học Luật và hành 

nghề Luật. 

Để rèn luyện kỹ năng lập luận trước hết phải có một nền tảng hiểu biết sâu 

rộng về  các lĩnh vực của đời sống xã hội để thông hiểu các lý lẽ đời thường; phải 

rèn luyện các kỹ năng tư duy logic và trau dồi các kỹ năng ngôn ngữ để có thể nói, viết 

một cách chặt chẽ, logic, mạch lạc, chuẩn xác, sâu sắc và có sức thuyết phục cao. 

 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH: 

1. Hãy so sánh sự khác nhau giữa lập luận pháp lý với lập luận trong các lĩnh  vực 

đời thường khác. 

2. Hãy chỉ ra các phương thức tăng cường hiệu quả lập luận và vai trò của các 

phương thức đó. 

3. Phân tích các chiến thuật lập luận hiệu quả được sử dụng trong một số đoạn lập 

luận (theo yêu cầu của giáo viên). 

4. Hãy chỉ ra các đặc điểm của lập luận pháp  lý. 
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5. Tại sao nói lập luận pháp lý nằm ở ranh giới giữa lập luận logic hình thức và 

lập luận đời thường? 

6. Hãy phân tích các nhân tố tạo nên tính thuyết phục của lập luận trong đoạn 

trích: “Thúy Kiều khuyên Từ Hải ra hàng” (Truyện Kiều). 
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CHƯƠNG 4 

KỸ NĂNG TRANH LUẬN – PHẢN BIỆN 
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Nếu hành trình sống của con người gắn liền với hoạt động tư duy, thì cũng như 

vậy, tư duy không thể tồn tại mà không gắn với ngôn ngữ. Kết quả của hoạt động tư 

duy được ghi lại và củng cố trong ngôn ngữ, được hiện thực hóa nhờ ngôn ngữ. Nói 

cách khác, ngôn ngữ là vỏ vật chất của tư duy. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy là 

mối quan hệ quyện hòa, không thể tách bạch, vì vậy: 

+ Không có  từ nào, câu nào mà lại không biểu hiện khái niệm hay tư tưởng. 

Ngược lại, cũng không có ý nghĩ, tư tưởng nào không tồn tại dưới dạng ngôn ngữ. Ngôn 

ngữ phản ánh tư duy, là hiện thực trực tiếp của tư duy: 

  Khi  những  suy  nghĩ  diễn ra thầm  lặng  trong  đầu mà  không nói  ra,  hay khi 

người  ta chỉ đọc bằng mắt, đó là khi tư duy được biểu hiện bằng “lời nói bên 

trong”, lời nói không được phát ra thành âm thanh, là “lời nói câm”, là ngôn ngữ thầm. 

 Khi ngôn ngữ thể hiện chức năng giao tiếp (nói, viết), tức là khi người ta dùng 

ngôn ngữ để trao đổi những ý nghĩ, nhận thức, tư tưởng cũng là khi ngôn ngữ đang thể 

hiện chức năng là hiện thực trực tiếp của tư  duy, đang bộc lộ tư duy. Nếu ngôn 

ngữ ch

ỉ 

là  những tổ hợp âm thanh đơn thuần không chứ đựng khái niệm hay tư 

tưởng thì nó không thể trở thành phương tiện giao tiếp được, bởi đó chỉ là cái vỏ rỗng. 

+  Ngôn ngữ trực tiếp tham gia vào việc hình thành tư tưởng. Mọi ý nghĩ,  tư 

tưởng chỉ trở nên rõ ràng khi được biểu hiện bằng ngôn ngữ. Khi những ý nghĩ chưa 

biểu hiện ra bằng ngôn ngữ thì đó chỉ là những ý nghĩ còn mơ hồ, chưa rõ ràng. Quá 

trình đi tìm một từ thích hợp để diễn đạt cũng là quá trình làm cho ý nghĩ, khái niệm 

được hiện thực hóa rõ ràng hơn. 

Từ mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy có thể thấy, kỹ năng tranh luận không thể 

tách rời với năng lực tư duy phản biện. Nếu ngôn ngữ là hiện thực của tư duy thì tranh 

luận chính là tình huống giao tiếp ngôn ngữ đặc thù – nơi mà năng lực tư duy phản 

biện của con người được hiện thực hóa. 

 Tranh luận là cuộc giao đấu về tư tưởng, bởi vậy, nếu một người không có 

năng lực tư duy phản biện thì không thể có khả năng tranh luận. 
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 Tranh luận là cuộc đọ trí bằng ngôn ngữ, bởi vậy, nếu một người có năng lực 

tư duy phản biện nhưng không có năng lực ngôn ngữ sắc sảo để thể hiện  nó thì 

năng lực tư duy ấy cũng không thể phát huy tác dụng. 

Bởi vậy, việc rèn luyện kỹ năng tranh luận trước hết phải bắt đầu từ việc học cách 

tư duy phản biện, và cùng với đó là việc rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ. 

 

 

 
Yêu cầu của bài học: 

+ Về nội dung: 

BÀI 1 

KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN 

 Hiểu được bản chất, đặc điểm và vai trò của tư duy phản  biện. 

 Nhận ra được hạn chế trong tư duy của mình và hình thành được tinh thần phản 

biện: biết hoài nghi khoa học, biết đặt câu hỏi, kiểm chứng quan điểm của người 

khác và niềm tin của bản thân đối với những vấn đề của cuộc sống. 

+ Về kỹ năng: 

 Biết cách rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện để có thể suy  nghĩ một cách  sâu sắc 

và toàn diện. 

 Biết vận dụng kỹ năng tư duy phản biện vào lĩnh vực tư duy pháp lý. 

+ Về phương pháp: 

 Yêu cầu đối với người dạy: chủ động tạo tình huống có vấn đề cũng như khuyến 

khích sinh viên đưa ra tình huống có vấn đề trong đời sống xã hội để phản biện; định 

hướng, gợi mở giúp sinh viên tự phân tích, mổ xẻ và nhận định về vấn đề. 

 Yêu cầu đối với người học: vuợt qua tâm lý rụt rè, e ngại để mạnh  dạn phát 

biểu, bày tỏ ý kiến và quan điểm cá nhân. 
 
 

NỘI DUNG BÀI HỌC 
 
 

1. Khái quát chung về tư duy 

 Từ điển Triết học định nghĩa: tư duy “là hình thức cao nhất của sự phản ánh tích 

cực hiện thực khách quan – quá trình trong đó con người so sánh các tài liệu thu được 

từ  nhận thức cảm tính hoặc các ý nghĩ với nhau, phân tích chúng, suy xét, luận 
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chứng để từ các tài liệu hoặc các ý nghĩ đó rút ra các ý nghĩ khác với tri thức mới.  Tư 

duy diễn ra dưới các hình thức khái niệm, phán đoán, suy lý, giả thuyết, lý luận”. Tư 

duy là hoạt động nhận thức con người trước thế giới. Trong mọi hành vi sống đều đòi 

hỏi con người phải không ngừng suy nghĩ, tư duy (“Tôi tư duy tức là tôi tồn tại” – R. 

Descartes). Tư duy  đó là quá trình nhận thức vấn đề và ra quyết định để giải quyết 

vấn đề. Tư duy cũng là hoạt động mà qua đó, và nhờ đó mà con người tự khám phá, 

tìm kiếm và phát hiện cái mới để tái tạo lại những tri thức của xã hội  cho 

bản  thân mình.  Tư duy mở đường cho sự phát triển của con người. Cũng chỉ khi 

kiểm soát  được tư duy, con người mới có thể kiểm soát và điều khiển được các 

hoạt động của mình. 

+ Xét từ phương diện kiểu loại, để đáp ứng nhu cầu nhận thức về những lĩnh  vực 

khác nhau của cuộc sống, người ta chia tư duy của con người thành ba loại với những 

đặc trưng cơ bản khác nhau: 

 Tư duy hành động  trực quan: là kiểu tư duy trực tiếp, cảm tính, được dùng trong 

các lĩnh vực hoạt động thực tiễn hàng ngày. 

 Tư duy hình tượng  cảm tính: là kiểu tư duy vừa cụ thể  cảm tính vừa khái quát, 

là loại tư duy chủ yếu dành cho lĩnh vực hoạt động sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật. 

 Tư duy khái niệm  logic: là kiểu tư duy trừu tượng, dành cho việc nhận thức các 

qui luật, tiếp cận chân lý khách quan có tính khái quát về đối tượng. 

Mỗi  kiểu  loại tư duy  trên  đây  nhằm đáp ứng những  nhu cầu nhận   thức  về 

những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. 

+ Xét từ phương thức tiếp cận đối tượng nhận thức, người ta chia ra hai loại: tư duy 

kinh nghiệm và tư duy khoa học. Cả tư duy kinh nghiệm và tư duy khoa học 

đều nhằm mục đích tiếp cận qui luật khái quát về 

duy này có nhiều điểm khác nhau: 

đối tượng, tuy nhiên, hai loại tư 

Tư duy kinh nghiệm Tư duy khoa học 

  Khái  quát  hoá  những  dấu hiệu  Khái quát hóa, trừu tượng hóa 

phổ quát,  ổn  định của  sự vật, hiện về bản  chất,  quy  luật  của  sự vật, 

tượng  được  biểu  hiện  chủ yếu qua hiện tượng thông qua sự tiếp cận, 

các  dấu  hiệu  bề  ngoài,  từ  kết quả khám  phá  đối  tượng  từ  bản chất 
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của sự nhận thức trực tiếp. bên trong. 

 Chỉ đạt đến khả năng nhận diện 

được sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa 

các tính chất của sự vật, hiện tượng khi 

quan sát trực tiếp các đối 

tượng. 

 Lý giải bản chất của  đối tượng, 

sự khác biệt cũng như mối quan hệ 

giữa nó với các đối tượng khác. 

 Tri thức chỉ dừng ở mức độ mô tả 

thuần túy sự tồn tại của sự vật hiện 

tượng. 

 Tri thức luôn vươn đến mức độ 

khái quát các qui luật hình thành và   

chiều   hướng   vận   động, phát 

triển của sự vật, hiện tượng. 

 

Mặc dù nền tảng và nguồn gốc của mọi hiểu biết của con người về hiện thực 

đều được khởi đầu  từ tư duy  kinh  nghiệm,  nhưng để nhận  thức  cuộc  sống, con 

người  không thể ch

ỉ 

dừng lại ở tri thức kinh nghiệm. Lý do là bởi, tư duy kinh 

nghiệm chỉ đúng trong những điều kiện cụ thể và tình huống hết sức hạn hẹp, do  đó, 

tình huống để có thể áp dụng tri thức kinh nghiệm đã có thường không bao giờ tái hiện 

lặp lại y hệt tình huống trước đó, như dân gian từng đúc kết “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi 

nhà mỗi cảnh”, hoặc “Không có cái dại nào giống cái dại nào”. 

Bởi vậy, nếu chỉ dừng lại ở tư duy kinh nghiệm, chúng ta dễ phạm phải những sai 

lầm sau đây: 

 Suy diễn tùy tiện vì chỉ dựa vào sự hiểu biết của bản thân về một số tính chất 

riêng nhưng lại suy diễn thành tính chất chung, đó là sai lầm do khái quát hóa vội vã. 

Người  Việt có câu chuyện  Thầy  bói xem voi  hay các câu  thành ngữ như: Ếch ngồi 

đáy giếng; Suy bụng ta ra bụng người; Nhìn mặt mà bắt hình dong; Vơ 

nắm…là để nói về hạn chế, sai lầm của kiểu tư duy này. 

đũa cả 

 Bảo thủ trong suy nghĩ, trong hành động (thành ngữ: Ta về ta tắm ao ta, dù 

trong, dù đục ao nhà vẫn hơn), hoặc hành động theo thói quen và tập quán xã hội mà 

không cần tìm hiểu nguyên nhân (tục ngữ: Trăm hay không bằng tay quen). 

Như vậy, trong hoạt động nhận thức, cần phải biết kết hợp tư duy kinh nghiệm với 

tư duy khoa học, phải chuyển hóa từ tri thức kinh nghiệm sang tri thức khoa học 
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thì mới có  khả năng tiếp cận được bản chất và qui luật phổ quát  của  đối tượng 

trong sự đa dạng của các tình huống cụ thể. 

Vậy bạn có nghĩ rằng tư duy khoa học là điều nằm ngoài khả năng của mình? Nếu 

có ý nghĩ ấy, bạn hãy gạt bỏ đi và hãy luôn nhớ rằng: bạn hoàn toàn có thể có tư duy 

khoa học mặc dù bạn chưa phải là nhà khoa học. Tư duy khoa học là một năng lực 

đang tiềm ẩn trong bạn và nó có thể được hiện thực hóa trong mọi hoạt động thực tiễn, 

vì vậy bạn cần vận dụng và phát triển  nó trong mọi  điều  kiện có thể: 

 Trong cuộc sống và sinh hoạt, chỉ cần bạn biết cách sắp xếp thời gian học,   thời 

gian cho công việc cá nhân, thời gian cho vui chơi giải trí… một cách hợp lý để 

đạt được hiệu quả cao trong mọi hoạt động cũng như tạo lập  được sự cân bằng 

trong cuộc sống, như thế tức là bạn đã có tư duy khoa học rồi. 

 Trong học tập, khi tiếp cận một vấn đề mới, nếu bạn biết cách để nắm bắt  đâu là 

vấn đề trọng tâm, biết nhận diện đâu là bản chất của vấn đề, biết cách tiếp cận và giải 

quyết vấn đề một cách hiệu quả có nghĩa là bạn đã có tư duy khoa học rồi. 

 Khi giải quyết một công việc, nếu bạn biết suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề từ 

nhiều góc cạnh khác nhau, biết xem xét từ nhiều mối quan hệ khác nhau, từ nhiều 

chiều hướng phát triển khác nhau, đó cũng chính là bạn đang thực hành tư duy khoa 

học. 

+ Xét từ tiêu chí chất lượng của tư duy: tư duy tích cực và tư duy thụ động. 
 

 

Tư duy tích cực Tư duy thụ động 

  Không  bằng  lòng  với  sự nhận thức  Thường  dễ bằng lòng  với  thực tại, 

hời hợt mà phải có khát vọng tìm tòi, không có khát vọng tìm tòi, khám phá 

khám phá đến tận cùng thực chất của vì nghĩ rằng những điều mình nghĩ thì 

vấn  đề, cố gắng phát  hiện mâu  thuẫn những người khác cũng đã nghĩ cả rồi, 

của vấn đề và tìm cách giải quyết mâu mình khó có thể (không thể) tìm kiếm 

thuẫn chứ không dễ dàng thoả hiệp. được ý tưởng mới. 

  Không  dễ  dàng  đồng  ý  ngay  với ý  Dễ dàng thỏa hiệp với ý kiến người 

kiến của người khác, mặc dù lập luận khác. 

đó nghe có vẻ hợp lý.  
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 Luôn nhìn sự việc bằng con mắt biện 

chứng và thường trực suy nghĩ rằng: 

nhận thức của con người luôn bị giới 

hạn trước sự biến động không ngừng 

của đối tượng, bởi vậy luôn biết vượt 

qua định kiến để tìm tòi những ý tưởng 

mới nhằm giải quyết vấn đề có hiệu quả 

hơn, không “an phận” với những cách 

nghĩ đã và đang phổ biến. 

 Thường nhìn sự việc bằng con mắt 

tĩnh tại và nghĩ rằng: mọi vấn đề chỉ có 

một giải pháp, bởi vậy thường “an 

phận” với những cách nghĩ đã và đang 

phổ biến. 

 Luôn ý thức rằng, một vấn đề có thể có 

nhiều cách giải quyết khác nhau nên 

người có tư duy tích cực là người không 

giới hạn nhận thức của mình trong một 

hệ thống tri thức nhất định mà  luôn  nỗ  

lực  vận  dụng  nhiều   hệ 

thống tri thức để giải quyết vấn  đề. 

 Thường suy nghĩ rằng chỉ có  một cách 

duy nhất để giải quyết vấn đề, rằng 

“không thể làm khác được”, hoặc “quá 

mạo hiểm khi làm điều đó”. 

 Giúp cá nhân tự khám phá những tiềm 

năng vốn có trong bản thân mình để 

biến thành nội lực giúp vượt lên chính 

mình, tự khẳng định mình, góp phần 

hình thành nhân cách tự chủ, độc lập  và 

sáng tạo. 

 Làm triệt tiêu mọi ước muốn, dập tắt 

mọi tiềm năng, không quyết  đoán,  

hoàn toàn lệ thuộc vào sự đánh giá của 

người khác, đánh mất phẩm chất đích 

thực của mình, thường có tâm lý mặc 

cảm,  tự  ti,  thất  vọng,  chán  đời, mất 

lòng tin… 

 Là nguồn năng lượng khai sáng trí tuệ, 

nhân cách và cảm xúc (hành động thay 

vì phản ứng). 

 Là căn nguyên của những lời nói và 

hành động tiêu cực (phản ứng thay vì 

hành động). 

 

Tư duy tích cực không chỉ là phẩm chất tư duy quan trọng nhất đối với các nhà 

khoa học và các nhà quản lý mà còn cần thiết cho cuộc sống và công việc hàng ngày 

của mỗi người. Khi chúng ta nhận thấy cách giải quyết vấn đề bằng những ý tưởng 
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phổ biến, thông  thường  không đáp ứng  được  yêu  cầu cho  việc thẩm  định  giá trị 

chân lý của một vấn đề; khi chúng ta nhận thấy phương án hoạt động đang thực thi đã 

không còn hiệu quả cao, cần phải thay đổi bằng một phương án khác thì khi đó ta đã 

bắt đầu tư duy tích cực. 

Chúng ta đã từng biết Copernicus là người đưa ra học thuyết “trái đất quay  quanh 

mặt trời” và Gallileo là người mạnh dạn ủng hộ luận điểm này bằng câu nói nổi tiếng 

trước Tòa án của Giáo hội: “Tôi xin thề trái đất không quay, nhưng mà nó vẫn quay”. 

Vào thời điểm mà toàn bộ các hệ thống tư duy đều thừa nhận mặt trời quay xung quanh 

trái đất thì tư duy vượt giới hạn của hai ông là một bước đột phá quan trọng làm thay 

đổi nhận thức của nhân loại về vũ trụ. 

2. Khái niệm tư duy phản biện 

Khái niệm “Critical thinking” khi dịch sang tiếng Việt, có người dịch là “tư duy 

phê phán”, có người dịch là “tư duy phản biện”. Trong môn học này chúng tôi chọn 

dùng thuật ngữ “tư duy phản biện”. 

Từ cách đây hơn 2.000 năm, nhà triết học Hy Lạp cổ đại Socrates đã tiếp cận  vấn 

đề tư duy phản biện. Tiếp nối truyền thống có từ Socrates, sang thời hiện đại, nhiều 

học giả phương Tây đã nghiên cứu sâu hơn về tư duy phản biện và đã đưa ra nhiều 

định nghĩa khác nhau. 

Trong  bài viết Hiểu  biết về tư  duy  phản  biện,  tác giả Lê Tấn Huỳnh  Cẩm 

Giang đã dẫn ra một số quan điểm của các nhà nghiên cứu về tư duy phản biện như sau: 

 John Dewey  nhà triết học, tâm lý học, giáo dục học người Mỹ, gọi tư duy 

phản biện là “reflective thinking” (suy nghĩ sâu sắc) và định nghĩa tư duy phản biện  là 

“Sự suy xét chủ động, liên tục, cẩn trọng về một niềm tin, một giả định khoa học  có xét 

đến những lý lẽ bảo vệ  nó và những kết luận xa hơn được nhắm đến”. 

 Robert  Ennis  một người  rất nổi tiếng  trong  lĩnh vực  nghiên  cứu  về tư duy 

phản biện thì định nghĩa: “Tư duy phản biện là sự suy nghĩ sâu sắc, nhạy cảm, thực tế 

và hữu ích để quyết định niềm tin hay hành động”. 

 Một nhà khoa học khác là Michael Scriven thì cho rằng: “Tư duy phản biện là 

khả năng hành động để thấu hiểu và đánh giá được những dữ liệu thu thập được thông 

qua quan sát, giao tiếp, truyền thông, và tranh luận”. 
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Ngoài ra, nhà nghiên cứu Mathew Lipman sau khi tiếp cận nhiều nghiên cứu về  tư 

duy phản biện cũng đã tóm lược vắn tắt các quan niệm của các tác giả như sau: 

Tư duy để giải quyết vấn đề và ra quyết định (Sternberg). 

Tư duy nỗ lực để đưa ra một phán đoán sau khi đã tìm cách thức đáng tin cậy 

để đánh giá thực chất về mọi phương diện của các bằng chứng và các luận cứ 

(Hatcher). 

Là khả năng của người tư duy phát triển các tiêu chuẩn năng lực hoạt động trí tuệ 

và vận dụng vào quá trình tư duy của chính họ. 

Sự nỗ lực tìm kiếm một cách có hệ thống những nguyên nhân và lý lẽ giải thích 

những điều mà có thể đã được người khác cho là đúng. 

Là loại tư duy bảo vệ chúng ta không bị người khác lừa phỉnh và không tự lừa 

phỉnh chính mình (Paul). 

Là sự đánh giá đúng các phát biểu (Ennis). 

Là sự vận dụng các lý thuyết về tư duy vào thực tiễn và các tình huống có vấn 

đề. 

Hiểu được nguyên nhân và tiến trình của các sự kiện. 

Xem xét các cách giải thích khác nhau về kết quả khảo sát từ các tình huống,  lý 

thuyết và quan điểm khác nhau.1 

Tác giả Trần Thượng Tuấn trong bài viết 

SG) cũng định nghĩa: 

Tư duy phê phán (Thời báo Kinh tế 

“Tư duy phê phán (critical thinking) là quá trình vận dụng tích cực trí tuệ vào 

việc  phân tích, tổng hợp,  đánh giá  sự việc,  ý  tưởng, giả thuyết… từ sự  quan sát, 

kinh  nghiệm,  chứng  cứ, thông  tin và lý lẽ nhằm  đưa  ra  nhận  định về sự việc, ra 

quyết định, và hình thành cách ứng xử của mỗi cá nhân”.2
 

 Bách khoa thư mở Wikipedia định nghĩa: “Tư duy phản biện là một quá trình tư 

duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn 

khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của  vấn 

đề”. 
 
 

1  Xem: Lê Tấn Huỳnh Cẩm Giang, Hiểu biết về tư  duy phản biện, http://www.ier.edu.vn.. 
2  

Trần Thượng Tuấn, Tư duy phê phán, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 09/10/2010. 
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Tổng hợp  các  luận  điểm từ những  định  nghĩa trên đây,  có thể rút  ra  một quan 

niệm khái quát về tư duy phản biện như sau: 

Tư duy phản biện là một khái niệm chỉ phẩm chất của một dạng thức tư duy tích cực, 

trong đó chủ thể tư duy chủ động hướng tới những vấn đề và tình huống phức 

tạp để bày tỏ chính kiến, quan điểm và niềm tin của mình bằng việc nhìn nhận, 

đánh giá vấn đề một cách khách quan và toàn diện từ những góc nhìn đa chiều, trên 

cơ sở của các thao tác lập luận logic nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính 

xác của vấn đề để đi đến sự lựa chọn đúng đắn nhất. 

+ Phân biệt phản biện với phê phán: 

 Phê phán là việc phát hiện lỗi, chỉ ra cái xấu, cái sai, cái tiêu cực, cái nhược 

điểm trên cơ sở của sự phân tích, đánh giá từ một quan điểm nào đó. Phản biện nhất 

thiết phải có yếu tố phê phán. Nhưng không chỉ có phê phán. Phản biện là sự nhìn nhận 

vấn đề từ nhiều quan điểm, nhiều góc nhìn khác nhau để đánh giá vấn đề một cách toàn 

diện cả ở hai mặt tốt / xấu, đúng / sai dựa trên các thao tác của tư duy  logic như phân 

tích, so sánh, lập luận để làm sáng tỏ và khẳng định tính đúng đắn  của vấn đề. Như 

vậy, phê phán chỉ là một mặt của phản biện; hơn nữa, phê phán trong tư duy phản biện 

phải là sự phê phán trên cơ sở khách quan, khoa học. 

 Tư duy phản biện rất cần thiết cho việc nhận thức vấn đề và đưa ra các quyết định 

đúng đắn, nhưng tư duy phản biện không nhất thiết là tư duy đúng đắn, bởi ý kiến của 

người có tư duy phản biện không phải bao giờ cũng đúng. Tuy nhiên, tư duy đúng đắn 

chắc chắn phải có tính phản biện, phải là tư duy phản biện. 

+ Phân biệt phản biện với phản bác: 

 Phản bác đồng nghĩa với phủ định, bác bỏ những quan điểm, giải pháp hay kết 

quả được  cho là  không đúng  đắn, không  phù hợp  mà  người  nói không có một sự 

phân tích, luận giải nào làm căn cứ cho sự phản bác của mình. 

 Phản biện là xem xét lại kết quả của một quá trình tư duy khác nhằm khẳng định 

lại tính chính xác của thông tin, bởi vậy, khi phủ định, bác bỏ một quan điểm nào đó nó 

phải dựa trên những lý lẽ và lập luận để làm căn cứ. 

 Phản biện vừa bao gồm cả phản bác trong đó, nhưng không đơn thuần chỉ là bác 

bỏ, phủ định, mà cùng với đó còn là sự ủng hộ, khẳng định cái đúng, là sự bổ sung và 

đề xuất các giải pháp hợp lý hơn để giải quyết vấn  đề. 
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Ví dụ: Đưń g trươć  thưc̣   trang tiǹ h hiǹ h giao thông cưc̣   kỳcăng thăng̉ taị  cać đô thị 

lơń  hiêṇ nay, nhiều ý tưởng được đã được đưa ra như: qui định biển số xe ô tô chẵn 

/lẻ được lưu thông vào nội thành theo các ngày chẵn/lẻ; thu phí ô tô vào nội thành; 

hạn chế xe gắn máy… Tuy nhiên, các giải pháp mà chính quyền đưa ra đã nhận 

được rất nhiều ý kiến phản biện của xã hội về tính khả thi, tính hiệu quả cũng như tác 

động xã hội của nó ở cả hai phía tích cực và tiêu cực với nhiều sự phân tích có  cơ sở 

thuyết phục. 

 Như vậy, “Tư duy phản biện không đồng nghĩa với phản bác, người có tư duy 

phản biện không nhất thiết phải là người hay phản bác. Và ngược lại, người hay phản 

bác cũng không chắc chắn là người có tư duy phản biện. Một người luôn luôn bác bỏ ý 

tưởng của những người khác chỉ vì các ý tưởng đó không phải là của chính anh ta thì 

không phải là người có tư duy phản biện. Người phản bác ý tưởng của người khác mà 

không nêu được cơ sở cho chính sự phản bác của mình, không lập luận chặt chẽ, cũng 

không phải là người có tư duy phản biện”.1
 

Tư duy phản biện  đó là dạng thức biểu hiện của tư duy tích cực, là cơ sở để phát 

triển tư duy sáng tạo  yếu tố không thể thiếu của sự thành công, khi con người thường 

xuyên phải đối diện với những vấn đề phức tạp và đa dạng cần phải giải quyết trong 

cuộc sống. 

3. Đặc điểm của tư duy phản biện 

Tác giả Lê Tấn Huỳnh Cẩm Giang trong bài viết Hiểu biết về tư duy phản biện cũng 

đã giới thiệu những đúc kết của một số nhà nghiên cứu về đặc điểm của tư duy phản 

biện như sau: 

+ Theo nhà nghiên cứu K. B. Beyer (1995), các đặc điểm thiết yếu của người có tư 

duy phản biện, đó là: 

 Không có thành kiến: người có tư duy phản biện là người ham tìm hiểu, biết lắng 

nghe và có thể  chấp nhận ý kiến trái ngược với mình, đề cao giá trị công bằng, 

tôn trọng bằng chứng và lý lẽ, thích sự rõ ràng chính xác, biết xem xét các quan 
 

 

 
 

1 
Xem: Phạm Đình Nghiệm, Bùi Lan Thùy,  Kỹ năng mềm, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Kinh tế Tài  chính 

TP. HCM. 

. 
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điểm khác nhau, và sẽ thay đổi quan điểm khi sự suy luận cho thấy phải làm như vậy. 

 Biết vận dụng các tiêu chuẩn: cần phải có các điều kiện được thoả mãn nhất định 

để một phát biểu trở thành có thể  tin cậy được. Mặc dù các lĩnh vực khác nhau 

có thể có các tiêu chuẩn khác nhau, nhưng có một số tiêu  chuẩn  có thể được áp 

dụng chung cho nhiều vấn đề, ví dụ như: “…một khẳng định bất kỳ phải (…) được dựa 

trên những sự thật chính xác có liên quan, từ các nguồn đáng tin cậy, rõ ràng, không 

thiên lệch, thoát khỏi logic ngụy biện, hợp logic, lý lẽ vững chắc”. 

 Có khả năng tranh luận: đưa ra các lý lẽ với các bằng chứng hỗ trợ. Tư duy phản 

biện bao gồm cả  việc nhận dạng, đánh giá, và xây dựng các lý lẽ. 

 Có khả năng suy luận: có khả năng rút ra kết luận từ một hoặc nhiều chi tiết.  Để 

làm được việc này cần phải nhìn thấy được mối quan hệ logic giữa các dữ liệu. 

 Xem xét vấn đề từ nhiều phương diện khác nhau: người có tư duy phản biện cần 

phải tiếp cận hiện tượng từ nhiều quan điểm khác nhau. 

 Áp dụng các thủ thuật tư duy: tư duy phản biện sử dụng nhiều thủ thuật tư duy 

khác nhau, bao gồm đặt câu hỏi, đưa ra các phán đoán, thiết lập các giả định.1
 

Từ các nghiên cứu về tư duy phản biện, có thể nhận diện tư duy phản biện với các 

đặc điểm cơ bản sau: 

3.1. Tính nhạy bén 

 Tư duy phản biện đòi hỏi sự nhạy cảm để phát hiện và nhận diện những tình 

huống có vấn đề, đó là tình huống có những điểm khác thường, đặc biệt, ngoại lệ, gây 

sự thắc mắc, buộc người ta phải suy nghĩ và hình thành nhu cầu, mong muốn  tìm hiểu, 

giải quyết vấn  đề. 

Ví dụ: Công ty máy tính Apple đứng ở vị trí hàng đầu trong ngành chế tạo máy 

tính và các sản phẩm công nghệ thông tin chính là nhờtầm nhiǹ  vươṭ  thời gian của 

người thuyêǹ  trương̉ Steve Jobs  người mà cả thế giới phải ngưỡng mộ. Bằng tư 

duy nhạy bén tuyệt vời, ông luôn đi tiên phong trong việc dự báo và thiết lập các xu 

hướng trong việc liên tục đổi mới công nghệ và phong cách để cho ra đời các dòng 

máy tính và điện thoại ngày càng hiện đại hơn mà đỉnh cao hiện nay là MacBook và 

iPhone. Tư duy vượt thời đại của ông đã đem lại vô số sáng kiến không chỉ làm thay 
1  

Xem: Lê Huỳnh Cẩm Giang, Hiểu biết về tư duy phản biện, tài liệu  đd. 
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đổi đời sống của nhân loại mà còn liên tục tạo ra những cơn sốt tiêu dùng mới trong thế 

giới công nghệ. 

Cũng như vậy, hai người sáng lập ra Google, Sergey Brin và Larry Page, lànhưñ g 

ngươì dẫn đầu các trào lưu vàýtương trong liñ h vưc tim̀ kiếm thông tin. Họ không 

chỉ liên tục thay đổi, phát triển các ý tưởng mà còn là những người tiên phong cho 

những thay đổi đó. Google liên tục dẫn đầu trên internet với những ý tưởng đột phá 

cho phép chúng ta có thể thấy và làm nhiều thứ theo cách mà chúng ta chưa bao giờ 

biết đến trước đây. Với khả năng thích nghi nhanh vàsự nhạy beń  tuyêṭ  vơì của ông 

chủ đã khiến Google trở thành một trong những công ty mạnh nhất trên internet hiện 

nay. 

 Tư duy nhạy bén còn thể hiện ở khả năng nhìn thấy và phân biệt được những 

nét  khác  biệt trong sự tương  đồng, có khả năng  suy  luận để nhìn thấy được  mối 

quan hệ logic bên trong giữa các thông tin, dữ liệu, không bị nhầm lẫn bởi các dấu hiệu 

bề ngoài. 

 Có khả năng nhận thức được vấn đề trong tính tổng thể, nhạy cảm với những cái 

đặc biệt và đơn nhất cũng như các dấu hiệu điển hình. 

 Tư duy phản biện không chấp nhận lối suy nghĩ và lập luận theo kiểu đơn 

logic, tức là  những  vấn đề được giải quyết bằng việc lập luận chỉ với một quan 

điểm hay từ một khung tham chiếu duy nhất. Trong cuộc sống cũng như trong khoa 

học, chúng ta phải đối mặt với những vấn đề đa logic nhiều hơn là đơn logic, bởi mọi 

vấn đề thường không tồn tại trong sự  biệt lập và tĩnh tại mà đều tương tác với 

những vấn đề khác và nhiều khi còn ẩn giấu những ý nghĩa quan trọng đằng sau 

những biểu hiện bên ngoài. Bởi vậy, người có tư duy phản biện là người thường 

suy nghĩ đa logic trước mọi vấn đề. Với người có tư duy phản biện, một lời phát biểu 

có vẻ như nghịch lí không phải là đối tượng cho sự phủ định mà nó có thể đánh 

thức  họ về một thế giới  phức  tạp,  một thế giới  không nằm gọn trong   đúng/sai, 

tốt/xấu, bạn/thù. 

Tư duy phản biện, vì vậy, chính là cách chúng ta tạo  điều kiện để “kích hoạt”  các 

tế bào trí tuệ luôn luôn trong trạng thái phải làm việc. 

3.2. Tính linh hoạt 
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 Tư duy phản biện không cho phép sự suy nghĩ một chiều mà luôn xem xét và 

nhận thức vấn đề từ nhiều phương diện, tiếp cận hiện tượng từ nhiều quan điểm, trong 

nhiều hoàn cảnh và đưa ra những cách giải quyết khác nhau. 

 Tư duy phản biện là loại tư duy luôn có ý thức phản tỉnh và luôn biết hoài 

nghi. Người có tinh thần phản biện thường hoài nghi khi tiếp nhận một ý kiến nào đó. 

Tuy nhiên, tư duy phản biện không đồng nghĩa với chủ nghĩa hoài nghi. “Chủ nghĩa 

hoài nghi là sự nghi ngờ khả năng nhận thức, nghi ngờ mọi phương pháp và kết quả 

nhận thức. Chủ nghĩa hoài nghi không đặt cho mình nhiệm vụ xác định ý kiến đúng, 

không cố gắng tìm hiểu vấn đề. Trong khi đó tư duy phản biện không  phủ nhận khả 

năng nhận thức, và cố gắng đi tìm câu trả lời đúng, hay ít nhất là có tính thuyết phục, 

cho vấn đề. Nếu mục đích của chủ nghĩa hoài nghi là để bác bỏ  khả năng nhận thức 

vấn đề thì tư duy phản biện, ngược lại, cố gắng nhận thức và giải quyết vấn đề. Nếu 

đối với chủ nghĩa hoài nghi hoài nghi là tất cả thì đối với tư duy phản biện hoài nghi 

chỉ là một trong số nhiều yếu tố mà thôi”.1
 

  Tư duy phản biện luôn có  ý thức  vượt  ra khỏi tính khuôn mẫu có sẵn  để  tìm 

kiếm các cách tiếp cận khác thường cho những vấn đề phức  tạp.  Trong tư duy 

thông thường, người ta có xu hướng suy nghĩ theo các khuôn mẫu đã có sẵn, nhưng tư 

duy phản biện lại thường không thích lặp lại các lối mòn, mà cố gắng nhìn vấn  đề dưới 

những góc nhìn mới, cố gắng tìm những cách tiếp cận mới để vượt khỏi truyền thống 

và định kiến. Bởi vậy, tư  duy phản biện là tiền đề cho sự sáng tạo. 

 Người có tư duy phản biện thường đặt ra hàng loạt câu hỏi và chủ động khám phá 

để tìm ra câu trả lời hay giải pháp cho chính những câu hỏi đó để khiến những suy 

nghĩ, quan điểm và niềm tin của mình trở nên hợp lý và chính xác hơn. 

 Tư duy phản biện thường không bằng lòng với việc dừng lại ở những câu hỏi 

thông thường, đơn giản và quen thuộc chỉ để nhằm  hướng  đến sự quan  tâm, mà 

quan trọng hơn phải là những câu hỏi hướng đến sự tìm tòi, khám phá, đặt lại vấn đề 

theo hướng khác để hiểu được bản chất sự việc, để phân biệt đúng/sai, để biết tìm đến 

những giải pháp hợp lý cũng như biết dự kiến các tình huống có thể xảy ra đối với các 

phương án hành động trước khi quyết định. Cụ thể là, khi tiếp nhận một thông tin, 

người có tư duy phản biện trước tiên phải hiểu rõ nội dung thông tin đó 
1  

Xem: Phạm Đình Nghiệm, Bùi Lan Thùy, tài liệu đd.. 
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bằng việc trả lời được các câu hỏi: Về ai? (Về cái gì? Về điều gì?), Ở đâu? Khi  nào? 

Như thế nào? Liên quan đến những vấn đề gì, những lĩnh vực nào? Tại sao lại như thế? 

Kết quả sẽ thế nào? Hậu quả ra sao? Nếu làm khác thì sẽ thế  nào?... 

Đây cũng là những câu hỏi thường trực đối với những người hành nghề Luật khi 

đứng trước một vụ việc pháp lý cần giải quyết  đó là cách tư duy, “suy nghĩ kiểu luật 

sư”. 

3.3. Tính khách quan và toàn diện 

Trong sự phong phú,  đa dạng,  phức  tạp và  luôn luôn  biến  động  của  thế giới 

khách quan, nhận thức của con người chỉ là hữu hạn. Thêm nữa, mục đích chủ quan 

của mỗi người thường điều khiển cách người đó nhìn nhận mọi thứ. Chính những rào 

cản từ phía chủ quan đã tạo ra giới hạn trong việc tiếp cận chân lý một cách 

khách quan. Bởi vậy, tư duy phản biện không cho phép chúng ta tự cho mình cái 

quyền tự tin để khẳng định rằng, mình đã hiểu cặn kẽ, chính xác và trọn vẹn về 

một đối tượng,  một sự việc, một hiện tượng.   Để xem xét, đánh giá  sự việc một 

cách đúng đắn, tư duy phản biện đòi hỏi phải xem xét đối tượng một cách khách quan 

và toàn diện, cụ thể là: 

 Tôn trọng sự thật khách quan, không gán ghép cho đối tượng những đặc điểm, 

tính chất mà nó không có trên thực tế. Có thể trình bày lại các quan điểm khác nhau 

một cách trung thực, khách quan, không bóp méo, cũng không cường điệu hay tô vẽ 

thêm. 

 Có sự thấu hiểu rõ ràng, chắc chắn, cặn kẽ về đối tượng  trên cơ sở những 

thông tin chính xác  từ các nguồn đáng tin cậy, rõ ràng, được  nắm bắt bằng  nhiều 

cách như: đọc, quan sát, nghe nói, nghiên cứu, theo dõi... từ thực tế phong phú, làm cơ 

sở cho các phán đoán về đối tượng. 

 Tư duy phản biện luôn đòi hỏi mỗi một vấn đề cần phải được thẩm định, phân 

tích, đánh giá một cách khách quan trên cơ sở tôn trọng các dữ kiện, bằng chứng và sự 

lập luận logic, không thiên lệch, không để ý chí, tình cảm, lợi ích, định kiến cá nhân 

ảnh hưởng đến việc xem xét vấn đề. 

 Tư duy phản biện luôn xem xét các vấn đề, các đối tượng một cách toàn diện từ 

nhiều mặt, nhiều khía cạnh, dưới nhiều góc độ; đặt đối tượng trong nhiều mối liên hệ, 

quan hệ với các vấn đề, đối tượng khác để xem xét, bởi trong thực tế không 
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có sự việc, hiện tượng nào có thể tồn tại cô lập, tĩnh tại mà không liên quan đến các sự 

việc, hiện tượng khác. 

 Tư duy phản biện có khả năng nhận ra được những sai lầm hoặc thiên kiến 

chủ quan trong quan điểm của chính mình cũng như của người khác. 

3.4. Tính khoa học và logic 

 Phản biện là đi tìm sự đồng thuận có chất lượng khoa học, trong đó sự tranh luận, 

phê phán hay khẳng định đều được tiến hành trên cơ sở của sự xác nhận có chất lượng 

khoa học chứ không đơn giản chỉ là đồng tình hay phản đối, khẳng định hay phủ định ý 

kiến người khác mà không dựa trên các cơ sở khoa học. 

 Tư duy phản biện được thực hiện trên cơ sở của năng lực phân tích, tổng hợp, so 

sánh, đánh giá dựa trên các lý lẽ, lập luận logic để bảo vệ cái hợp lý cũng như chỉ ra 

những điều bất hợp lý. 

 Tư duy phản biện đòi hỏi việc đưa ra các nhận xét và quyết định dựa trên nền tảng 

của sự am hiểu thấu đáo, sự suy xét kỹ lưỡng và sâu sắc, bởi vậy, sự mơ hồ trong suy 

nghĩ là một trở ngại chính để phát triển tư duy phản biện. 

 Để xem xét vấn đề một cách khách quan và thấu đáo, tư duy phản biện đòi hỏi 

phải sử dụng nhiều thuật tư duy khác nhau, như đặt câu hỏi, đưa ra các phán đoán, thiết 

lập các giả định, suy luận, lập luận, phát hiện ngụy biện. 

 Tư duy phản biện đòi hỏi phải có khả năng sắp xếp và diễn giải các ý tưởng một 

cách mạch lạc, ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu. 

Mài  giũa kỹ năng tư duy phản biện chính là nâng cao khả năng  lập  luận, rèn 

luyện thói quen nhận xét dựa trên cơ sở của chứng cứ và lý lẽ, rèn luyện khả năng phát 

hiện những sai lầm, thiếu sót trong quan điểm của người khác để phản bác lại, cũng 

như khả năng bảo vệ niềm tin của mình bằng sự lập luận chặt chẽ. 

3.5. Tính đối thoại 

 Tư duy phản biện nhận thức sâu sắc rằng, các vấn đề trong thực tiễn thường  có 

nhiều hơn một giải pháp, trong khi sự hiểu biết của cá nhân lại luôn bị giới hạn, nên 

chân lý chỉ có thể đến từ quá trình tìm tòi, suy ngẫm, phân tích, tranh luận và  tiếp 

nhận trên tinh thần đối thoại dân chủ. 

 Tinh thần đối thoại cũng đòi hỏi tư duy phản biện phải gạt bỏ định kiến (sự 

khẳng định ý kiến, quan điểm, niềm tin bất chấp cơ sở thực tế hay  những bằng 
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chứng và lý luận). Người có tư duy phản biện không xem quan điểm của mình là chân 

lý mà quan tâm nghiêm túc đến quan điểm của người khác, biết lắng nghe và tôn trọng 

ý kiến người khác, sẵn sàng chấp nhận sự thật (kể cả khi sự thật đó ngoài mong muốn 

của mình), cũng tức là dám dũng cảm thừa nhận cái sai của mình để chấp nhận cái 

đúng của người khác. 

Ngay từ những trang đầu tiên của cuốn  Nietzsche và triết học, Deleuze xác định  rõ 

quan niệm của Nietzsche về  sự phê phán: “Phê phán không phải là một phản ứng 

của  sự phẫn  hận, mà  là biểu  hiện tích  cực của  một  lối  sống  tích  cực:  tấn công 

nhưng không trả thù, đó là tính xâm hấn tự nhiên của một phương thức tồn tại, sự độc 

ác thần thánh mà không có nó ta không thể hình dung được sự hoàn thiện”.1
 

 Tư duy phản biện là loại tư duy có khả năng tự đối thoại. Những người thiếu 

óc phản biện thường cho rằng quan điểm của họ là đúng đắn và chính xác, rằng 

bản thân họ luôn biết điều gì là sự thật mà không thường tự tranh luận với mình xem 

điều mình nghĩ là đúng hay sai.Tư duy phản biện không chấp nhận điều này. 

Người  có  tư duy  phản  biện luôn  biết tự đánh giá  và kiểm  nghiệm lại  tư duy của 

mình, cũng tức  là  tự đối thoại với chính mình để phát hiện ra những nhầm lẫn, 

những lập luận thiếu căn cứ trong tư duy của mình để tự điều chỉnh. Tự đối thoại với 

chính mình, đó cũng là một kỹ năng cần thiết để suy nghĩ cách một sâu sắc và nhạy 

bén. 

3.6. Tính độc lập 

 Trong thực tế, nhiều khi cùng một sự việc, một hiện tượng nhưng có thể có các 

góc nhìn khác nhau. Người có tư duy phản biện là người có năng lực suy nghĩ độc lập, 

có quan  điểm riêng dựa  trên các  năng lực  tự nhận thức,  tìm tòi, quan  sát, 

suy luận, nhận diện vấn đề, đặt câu hỏi và tìm những câu trả mình. lời  cần  thiết cho 

 Luôn kiểm tra và tự thử thách những điều mình vốn tin, những quan điểm, suy 

nghĩ, những giả định của mình và của người khác. Trong thực tế, không ít người có 

thói quen tiếp nhận thông tin về thế giới xung quanh một cách thụ động, nhẹ dạ cả tin 

ngay cả với những điều quái gở, phi lý mà không có khả năng phân biệt đúng/sai, 
 
 

1 Gilles Deleuze, Nietzsche và triết học, Nguyễn Thị Từ Huy dịch, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính, Nxb. Tri thức, 

2010, tr. 34 
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thật/giả 

đoan…). 

(ví dụ đối với niềm tin tôn giáo mù quáng hay những tệ nạn mê tín  dị 

 Một khi đã tự đánh giá độ vững chắc của tư duy và lập luận của mình trên cơ 

sở đối thoại với những quan điểm khác biệt, người có tư duy phản biện luôn có 

chính kiến, bản lĩnh, tự tin và kiên định với những giải pháp mà mình đã lựa chọn. 

Trong  thành ngữ Việt  Nam  có  câu “Sư nói  cũng  phải,  vãi  nói  cũng  hay”, hoặc 

“Tháng ba cũng  ừ, tháng tư cũng gật” là để nói về những  người  “ba  phải”, a  dua, 

không có chính kiến. Câu chuyện dân gian “Đẽo cày giữa đường” cũng vừa là sự 

phê phán,  vừa  là bài học  về sự thất bại cho những người thiếu bản lĩnh, dễ dao 

động, không có chính kiến, không tự tin vào chính mình. 

Tóm lại, người  có tư duy phản biện là người luôn nhìn vấn đề một  cách đa 

diện, không chấp nhận sự thiển cận, đơn giản, một chiều; có thái độ khách quan, khoa 

học, có khả năng lập luận trong việc đánh giá và ra quyết định; không bảo thủ, 

giáo điều, dám dũng cảm thừa nhận cái sai của mình để chấp nhận cái đúng của 

người khác trên tinh thần đối thoại; có năng lực suy nghĩ độc lập, có bản lĩnh và chính 

kiến để không dễ bị bối rối, dao động, thiếu nhất quán. Với tất cả những đặc 

điểm trên đây, tư duy phản biện là cấp độ biểu hiện sâu sắc của tư duy, là cơ sở 

của tư duy sáng tạo, là phẩm chất không thể thiếu của các nhà khoa học và những người 

thành đạt. 

Học tư duy phản biện vì vậy, cũng tức là học cách để biết suy nghĩ một cách   sâu 

sắc. 

4. Vai trò của tư duy phản  biện 

4.1. Logic đa trị  nền tảng của tư duy thời hiện đại 

Trong thời hiện đại, tư duy phản biện có vai trò vô cùng quan trọng trong hành 

trình sống của mỗi con người. Bước sang thế kỷ XX, cùng với các cuộc cách mạng 

trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhân loại đã trải qua một bước ngoặt của sự 

chuyển  đổi tư duy từ truyền  thống  sang  hiện  đại. Nếu từ thế kỷ XIX về trước, 

người ta nhìn thế giới bằng con mắt tĩnh tại, ở đó chân lý là vĩnh cửu, thì sang thế kỷ 

XX, với sự ra đời của triết học Hiện tượng luận và hàng loạt những khám phá của khoa 

học tự nhiên về những giới hạn của nhận thức, một thái độ “bất tín nhận thức” đã bao 

trùm lên toàn bộ bầu không khí của xã hội: 
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 Khởi đầu là Thuyết tương đối của Einstein (1905) mà hệ luận của nó là: không tồn 

tại một chân lý tuyệt đối, mọi chân lý chỉ là tương  đối. 

 Tiếp đó là Nguyên lý bất định của Heisenberg với lời nhắc nhở rằng: chớ mong 

xác định chính xác hành trạng của tự nhiên, bởi mọi sự luôn luôn thay đổi. 

 Định lý bất toàn của nhà toán học Godel cũng chứng minh rằng: không thể có lý 

thuyết cho mọi thứ, cũng không có “lý thuyết cuối cùng” lý thuyết mà một số nhà vật 

lý học đang hoài công tìm kiếm. 

 Lý thuyết đa vũ trụ thì  khẳng định: vũ trụ của chúng ta chỉ là một bong bóng   nhỏ 

nhoi, mất hút giữa muôn vàn bong bóng khác, và do đó, không thể biết đâu là  tận cùng 

của vũ trụ. 

 Gần đây Lý thuyết hỗn độn  một lĩnh vực mới của khoa học nằm ở ranh giới giữa 

toán học và vật lý học cũng phát hiện ra rằng, ngay ở một hệ thống tất định cũng có thể 

cho những kết quả không tất định. 

Với những khám phá trên đây về những giới hạn mang tính nguyên lý của nhận 

thức, khoa học hiện đại đã trả lời chúng ta rằng, việc tiếp cận chân lý chỉ là điều   bất 

khả, bởi mọi con đường nhận thức: bằng trực giác, bằng suy luận, hay bằng quan sát 

thực nghiệm, đều có những giới hạn; rằng, không thể có chân lý tuyệt đối, mà chỉ có 

những chân lý tương đối tồn tại bình đẳng trước sự không cùng của hiện thực. Một khi 

không còn sự thống trị của một chân lý duy nhất, ổn định và bất biến, 

thì một logic đa trị chính là chân lý mà con người thời hiện đại không thể không 

thừa nhận và tìm cách thích nghi với nó. Đó là lý do khiến cho tư duy hiện đại đã 

vượt qua thời “nguyên lý loại trừ” 

sung”. 

để bước  sang kỷ nguyên  của  “nguyên  lý bổ 

 
 

Nguyên lý loại trừ Nguyên lý bổ sung 

 Chỉ thừa nhận hai vế đúng/sai, 

không chấp nhận vế thứ ba. 

 Cung cấp cho sự vận hành của tư 

duy hiện đại một vế thứ ba: cái khác. 
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 Độc tôn chân lý và cách hành xử 

độc thoại, tự cho mình cái quyền ban 

phát ý kiến dẫn dắt mà không quen 

lắng nghe và tiếp nhận thông tin đa 

chiều. 

 Phủ nhận mọi chân lý độc tôn, tất 

định và hành xử theo phong cách đối 

thoại, khuyến khích mọi cuộc tranh 

luận, mọi ý kiến khác biệt trên con 

đường  không  có  kết  thúc  của hành 

trình chân lý. 

 Khép kín, bảo thủ, hẹp hòi, độc đoán 

và tự mãn. 

 Cởi mở, cầu thị, dân chủ và bình 

đẳng. 

 

4.2. Tư duy phản biện – nhân tố quan trọng của sự phát triển 

Trong bối cảnh của thời đại thông tin, cạnh tranh và hội nhập, khi con người hàng 

ngày phải tiếp nhận một khối lượng thông tin phong phú và đa chiều, “thượng vàng hạ 

cám”, thì sự phản biện không còn là vấn đề muốn hay không muốn, mà  là một  đòi hỏi 

tất yếu và tự nhiên của đời sống xã hội, bởi đó là cách để cuộc sống diễn ra, để cuộc 

sống  đi lên. Văn hóa đối thoại vì vậy đã trở thành một yêu cầu bức thiết  hơn bao giờ 

hết trong thế giới đa cực này. 

 Hàng ngày, hãy nhìn xung quanh, ta sẽ thấy đâu đâu cũng có sự phản biện, cũng 

cần sự phản biện. Quan sát cuộc sống cộng đồng, mỗi ngày làm việc, mỗi cuộc 

họp, thậm chí chỉ khi hai người ngồi tán gẫu với nhau cũng có sự cọ xát giữa các ý 

kiến khác nhau do những quan điểm và góc nhìn không giống nhau về cùng một vấn 

đề. 

 Tự nhìn vào bản thân mình ta cũng thấy, trong dòng chảy miệt mài, liên tục của 

cuộc sống, mỗi ngày trôi qua đồng nghĩa với việc mỗi người chúng ta phải luôn tự vấn 

chính mình, tự suy ngẫm, phản biện để rà soát về những việc đã làm hoặc sắp làm, 

những quyết định đã, đang thực hiện hoặc sắp phải đưa ra... bởi nhiều khi chỉ  vì sự suy 

nghĩ thiển cận, một chiều, thiếu cân nhắc mà người ta phải trả giá đắt cho các quyết 

định sai lầm. Phản biện là một nhu cầu của cuộc sống, bởi nhờ có nó con người mới có 

thể loại bỏ những cái sai để đạt tới sự hợp lý trong các quyết định,  các hành vi của 

mình. 
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 Trong khoa học, phản biện là một trong những cách thức chủ yếu để các nhà 

nghiên cứu tiệm cận tới các chân lý khoa học, bởi khoa học là một chuỗi sai lầm 

được sửa chữa nhờ có phản biện, tức là sự tranh luận có chất lượng khoa học. 

 Trong tổ chức đời sống xã hội, phản biện là một công cụ không thể thiếu, là  một 

hoạt động đương nhiên của một xã hội dân chủ và cũng là công cụ hữu hiệu để tạo ra 

nền dân chủ, tạo ra sự phát triển của các quốc gia tiên tiến. Phản biện xã hội được coi 

là hành vi có chất lượng khoa học của xã hội đối với hệ thống chính trị. Không có phản 

biện sẽ không có phát triển. Một xã hội được tổ chức phản biện tốt 

sẽ góp  phần  tạo  ra sự đồng  thuận  cho  phát triển. Lịch sử xã  hội  cũng  cho thấy, 

những quốc gia chậm phát triển và tụt hậu là những nơi mà ở đó xã hội không có năng 

lực phản biện hoặc không được thực hiện năng lực phản biện. Không chấp nhận đối 

thoại đồng nghĩa với sự độc quyền chân lý, cũng có nghĩa là không chấp nhận có sự 

phản biện đế tranh luận đúng / sai. Thói quen độc thoại suy cho cùng, là thói quen của 

người có quyền lực và là biểu hiện sự tha hóa của quyền lực. Một xã hội với số đông là 

những người thụ động, bảo thủ trong tư duy và hành động là một xã hội trì trệ, nơi mà 

việc phát huy nguồn lực trí tuệ sẽ bị kìm hãm. 

 Đối với nghề Luật nói chung và nghề Luật sư nói riêng, tư duy phản biện là điều 

kiện tiên quyết, là “công cụ” tối cần thiết để hành nghề. Bởi vậy, nếu tư duy phản biện 

cần thiết cho con người  trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống thì nghề  Luật là một nghề 

đặc thù bởi nó đòi hỏi ở mức cao nhất năng lực tư duy phản biện sắc sảo. Cụ thể là: 

a) Sự nhạy bén trong việc phát hiện và nhận diện những tình huống có vấn đề; 

khả năng kết nối vấn đề trong tính tổng thể; nhạy cảm với những dấu hiệu đặc 

biệt và đơn nhất cũng như các dấu hiệu điển hình; khả năng nhìn thấy và phân biệt 

được  những  nét khác biệt  trong sự tương  đồng; khả năng  suy  luận để nhìn thấy 

được mối quan hệ logic bên trong giữa các thông tin, các dữ kiện, tình tiết để không bị 

nhầm lẫn bởi các dấu hiệu bề ngoài. 

b) Năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá các tình tiết, sự việc dựa trên sự 

suy xét vấn đề một cách cẩn trọng, sâu sắc và thấu đáo; năng lực tư duy độc lập, biết 

đặt các câu hỏi và tìm câu trả lời cần thiết cho mình. 
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c) Khả năng  xem  xét  vấn đề một  cách  toàn  diện từ nhiều  mặt,  nhiều chiều, 

nhiều mối quan hệ, nhiều khía cạnh và góc độ để tìm tòi, khám phá, đặt lại vấn đề theo 

hướng khác để hiểu được bản chất khách quan sự việc. 

d) Khả năng suy luận, lập luận dựa trên cơ sở của chứng cứ, lý lẽ; khả năng phát 

hiện những sai lầm, thiếu sót trong quan điểm của người khác để phản bác lại; khả 

năng bảo vệ quan điểm của mình bằng sự lập luận chặt chẽ. 

Tóm  lại,  có thể nói, không  có bất cứ phát minh  nào, bất  cứ chủ trương, chính 

sách, chiến lược hợp lý nào, bất cứ giải pháp hay quyết định đúng đắn nào mà lại 

không dựa trên cơ sở tư duy phân tích, phản biện để phủ định cái sai, cái dở, để tiếp thu 

và phát huy cái đúng, cái hay trên tinh thần sáng tạo, tìm tòi, đổi mới. Tư duy phản 

biện cần cho mọi lĩnh vực của cuộc sống: luật pháp, khoa học, giáo dục, quản lý, kinh 

doanh, … Nếu không có phản biện có nghĩa là con người mặc nhiên thừa nhận chỉ có 

một chân lý duy nhất, mặc nhiên hành động mà không cần kiểm chứng về tính phù 

hợp, tính đúng đắn của hành động đó. 

 Ở nước ta trong thời gian gần đây xã hội đã bắt đầu làm quen với tinh thần đối 

thoại, phản biện trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Trên báo chí và các phương tiện 

truyền thông đại chúng, nhiều dự thảo chính sách khi đang ở giai đoạn dự định ban 

hành đã được mổ xẻ bởi các ý kiến phản biện đa chiều, trong đó không ít ý kiến có sức 

thuyết phục nên đã buộc các cơ quan có thẩm quyền phải xem xét lại và thay đổi. Thực 

tế đó cũng cho thấy, đã đến lúc phản biện xã hội phải thành nguyên tắc trong quá trình 

chuẩn bị và thông qua các quyết sách liên quan đến những vấn đề về quốc kế dân sinh, 

bởi đó là một sinh hoạt xã hội vô cùng cần thiết nhằm hoàn thiện các chủ trương, chính 

sách, tránh được các sơ hở và sai lầm. Cuộc sống luôn luôn vận động và phát triển, vì 

vậy cũng luôn cần có một tinh thần và ý thức phản biện  xã hội tích cực và thường trực. 

 Vậy làm thế nào để phản biện xã hội trở thành một thói quen thường trực? 

Như đã nói ở trên, phản biện xã hội như là một nhân tố không thể thiếu được  của 

sự phát triển, nhất là trong bối cảnh của xã hội thông tin và kinh tế tri thức như hiện 

nay. Nếu chúng ta tạo môi trường thuận lợi cho phản biện xã hội phát triển  như một 

hoạt động phê phán có chất lượng khoa học thì sẽ tạo ra được động lực  tích cực  cho  

sự phát triển. Muốn  vậy,  điều  đầu tiên là phải tạo ra một môi trường 
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xã hội trong đó tinh thần đối thoại bình đẳng là vấn đề cần phải được coi trọng. Sự mở 

cửa giao lưu với thế giới bên ngoài, sự hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế 

giới không cho phép tồn tại sự bảo thủ và độc đoán trong tư duy. Việc hạn chế phản 

biện xã hội sẽ đẩy đất nước đi vào ngõ cụt của chuyên chế, độc tài,  sẽ kìm hãm sự phát 

triển của chính xã hội ấy. 

5. Rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện 

5.1. Thực trạng của việc giáo dục tư duy phản biện trong nhà trường ở Việt 

Nam hiện nay 

 Để góp phần sáng tạo nên kho tàng tri thức của nhân loại, mọi hệ thống giáo  dục 

tiên tiến đều phải hướng tới mục đích quan trọng nhất là trao cho người học cái chìa 

khóa để mở ra không gian tư duy độc lập, sáng tạo mà khởi đầu từ khả năng tư duy 

phản biện. Bởi vậy, việc rèn luyện tư duy phản biện phải được bắt đầu không ở đâu 

khác ngoài nhà trường. 

 Triết gia Pháp J.J. Rousseau đã nói một câu rất chí lý rằng: “Nếu chỉ nhào nặn con 

người theo duy nhất một trạng thái thì anh ta sẽ trở nên vô dụng trước mọi tình huống 

khác”. Nhào nặn con người sao cho họ có thể thích nghi với mọi tình huống, đó cũng 

là phương pháp giáo dục rất khoa học và cũng rất hiện đại mà nhà triết học HyLạp cổ 

đại Socrates đã khởi xướng từ hơn hai thiên niên kỷ trước. 

 Tuy nhiên, một triết lý giáo dục tiên tiến như vậy lại chưa trở thành hiện thực   ở 

Việt Nam, khi từ nội dung chương trình đến phương pháp giảng dạy trong nhà trường 

hiện nay còn nặng tính áp đặt, được mặc định một cách cứng nhắc, thụ  động, không 

khuyến khích được khả năng tư duy độc lập và sáng tạo ở người học: 

+ Ngay từ bậc tiểu học, học sinh đã phải nhồi nhét kiến thức kiểu đọc chép, đã phải 

làm quen với các loại bài mẫu và các kiểu bài tập đã giải sẵn ở hầu hết các  môn học. 

Cách dạy đó đã tạo nên ở học trò thói quen “ăn sẵn” thay vì phải động   não. Đến bậc 

học THPT, học sinh vẫn tiếp tục cách học thụ động, nhất nhất nghe theo những điều 

thầy cô truyền đạt, không nêu lên thắc mắc, không lật ngược lại vấn đề, không đòi hỏi 

phải giải thích mà chỉ thụ động tiếp nhận tri thức.1 

+ Ở bậc Đại học, nơi đào tạo ra nguồn lực trí tuệ của đất nước thì tình hình 

cũng  không khả quan hơn  là mấy, khi  phương  pháp dạy  học  đọc chép   một kiểu 
 
 

1  Xem bài: Nền giáo dục “đọc i xì” và “chép nguyên xi”, http://truonghocnhandan.com 
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giáo dục thụ động, ít tốn trí não nhất cũng vẫn đang chiếm ưu thế. Thêm nữa, trong  ý 

thức của đa số sinh viên Việt Nam hiện nay, việc học chủ yếu chỉ để đối phó với thi cử, 

chỉ vì mục tiêu có được tấm bằng nên việc tiếp thu kiến thức với số đông sinh viên chủ 

yếu chỉ dừng lại ở cấp độ nhận thức bậc thấp (nhận biết và ghi nhớ) mà chưa đạt tới 

các cấp độ nhận thức cao hơn (hiểu, phân tích, suy luận, lý giải, đánh giá, vận dụng). 

Bởi vậy, người học hầu như ít khi đặt các câu hỏi như: “Tại  sao lại như vậy?”, “Vấn 

đề này có liên hệ như thế nào với những gì mình đã biết?”, “Nó có liên hệ ra sao với 

kiến thức của các môn học khác và với kinh nghiệm thực tế?”, “Nó có những ứng dụng 

gì trong thực tiễn đời sống?”… Trong khi những câu hỏi này mới là cách để hiểu một 

cách sâu sắc các kiến thức, và quan trọng hơn là  biết biến kiến thức sách vở thành kiến 

thức của bản thân mình một cách chủ động  và biết ứng dụng trong thực tiễn cuộc 

sống. Đó là lý do chủ yếu để giải thích về  tình trạng thiếu vắng những cánh tay xin 

được phát biểu, bày tỏ quan điểm riêng, thiếu vắng các ý kiến tranh luận vẫn là hiện 

tượng phổ biến trên giảng đường đại học hiện nay. 

 Sự thiếu hụt nghiêm trọng của tinh thần phản biện là một trong những lý do khiến 

đại học Việt Nam nói riêng, giáo dục Việt Nam nói chung vẫn chưa thoát ra khỏi tình 

trạng yếu kém và tụt hậu so với thế giới cũng như trong khu vực. Điều  này cũng góp 

phần lý giải tại sao sinh viên Việt Nam chăm chỉ, thông minh nhưng trong học tập lại 

không năng động và sáng tạo như sinh viên ở các nước có nền giáo 

dục tiên tiến. Để rồi sản  phẩm của  nền giáo  dục thụ động có hệ thống từ phổ 

thông đến đại học ấy là một thế hệ trí thức bị thui chột tính năng động, sáng tạo và năng 

lực tư duy phản biện. 

 Hệ quả tất yếu là, khi ra trường làm việc, họ trở thành những con người dễ phục 

tùng, chỉ biết làm theo, nói theo, giỏi bắt chước hơn sáng tạo, đánh mất khả năng tư 

duy độc lập, ỉ lại vào người khác, không thích nghi và theo kịp với sự biến động của 

cuộc sống, khiến cho không ít chủ doanh nghiệp phải ca thán rằng “luôn phải cầm tay 

chỉ việc cho họ”. 

Khó có thể nói sản phẩm của một nền giáo dục thụ động như vậy có thể đáp 

ứng được yêu cầu của thời đại toàn cầu hóa với nền kinh tế tri thức mà môi trường sống 

và làm việc không ngừng thay đổi với áp lực cạnh tranh gay gắt. Bởi vậy,  việc 
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xây dựng một triết lý giáo dục mới cùng với việc tạo môi trường thuận lợi để phát triển 

tư duy phản biện là vô cùng quan trọng và cần thiết để phát huy nguồn lực trí tuệ của 

dân tộc cho hội nhập và phát  triển. 

5.2. Để rèn luyện tư duy phản biện 

Mặc  dù sự tồn tại của con người luôn gắn liền với suy nghĩ, tư duy, nhưng 

không phải ai cũng có năng lực tư duy  phản  biện.  Vậy có thể rèn  luyện để phát 

triển kỹ năng tư duy phản biện không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. 

Sau đây là các kỹ năng cần rèn luyện để có được tư duy phản biện sắc sảo: 

5.2.1. Rèn luyện tính nhạy bén và linh hoạt trong phát hiện và xử lý vấn  đề 

Tư duy phản biện đòi hỏi trước hết tính nhạy bén và linh hoạt trong phát hiện và xử 

lý vấn đề. Để rèn luyện tính nhạy bén và linh hoạt của tư duy, ta  phải: 

 Luyện tập thói quen tự tìm tòi, khám phá, học hỏi, mở rộng sự hiểu biết về mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội; hướng sự quan tâm đến những cái mới, cái khác thường. 

 Luyện tập tư duy biện chứng và thói quen suy nghĩ đa logic trước mọi vấn đề. Tập 

thói quen đưa ra nhiều phương án giải quyết trước một vấn đề, cũng như khả năng dự 

đoán những tình huống có thể xảy ra. 

 Rèn luyện tư duy phản biện cũng tức là rèn luyện thói quen biết nghi ngờ và luôn 

đặt lại vấn đề, không coi một chân lý nào là vĩnh viễn. Con người luôn tư duy trên kinh 

nghiệm của người khác là lẽ tự nhiên, nhưng hãy cố gắng đừng làm xơ cứng suy nghĩ 

của mình bằng việc hoàn toàn tin cậy vào những kinh nghiệm có trước, vì như thế sẽ 

làm cho mình không còn nghĩ ra cái gì khác với người đi trước. 

 Rèn luyện thói quen và kỹ năng biết đặt câu hỏi trước mỗi vấn đề: Cái gì? Thế 

nào? Đâu là yếu tố cơ bản? Tại sao có mối liên hệ  này? Tại sao không là …? Có thể 

tiếp cận vấn đề này từ những  quan  điểm nào? Những giả định được  đưa  ra có ý 

nghĩa gì? Yếu tố nào làm cho vấn đề trở nên phức tạp? Làm thế nào để có thể kiểm tra 

độ chính xác, độ tin cậy của những dữ kiện được đưa ra? Sự việc có thể khác như thế 

không? Nếu khác đi thì sẽ thế nào?... 

5.2.2. Rèn luyện kỹ năng biết xem xét vấn đề một cách khách  quan 

Để biết cách xem xét đối tượng một cách khách quan, ta cần: 

+ Rèn luyện kỹ năng thu thập và xử lý thông tin một cách khách quan: 
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 Cần phải thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau; tôn trọng tính khách quan, 

tuyệt đối không được sửa đổi các dữ liệu; tránh việc chỉ chọn lấy những dữ liệu  nào 

phù hợp và có lợi cho quan điểm sẵn có của mình mà loại bỏ những dữ liệu không phù 

hợp; tránh việc loại bỏ hoặc không xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu được cung cấp bởi 

những người trái quan điểm, những đối thủ cạnh tranh... 

 Thực hiện các quan sát một cách hệ thống, lặp lại nhiều lần và thực hiện các cuộc 

điều tra theo đúng các yêu cầu khoa học. 

+ Rèn luyện thói quen biết tôn trọng các ý kiến khác biệt để sẵn sàng xem xét  vấn 

đề một cách khách quan và thấu đáo; biết vượt lên những ràng buộc của quyền lợi, tình 

cảm, thói quen để đặt mình vào vị trí của những người có lợi ích, tình cảm, định kiến 

và truyền thống khác… để xem xét vấn đề trên tinh thần đối thoại. 

+ Để phản biện người khác, trước hết hãy tập luyện thói quen và khả năng 

phản biện chính mình, phải trở thành “nhà phê bình” của chính mình, đó là điều kiện 

cần để phát triển tư duy phản biện; biết khiêm tốn để nhìn nhận những giới hạn  của 

mình cũng như biết tự điều chỉnh khi thấy có sự ngộ nhận, biết rút lui khi thấy mình sai 

lầm. 

5.2.3. Rèn luyện kỹ năng xem xét vấn đề một cách toàn  diện 

Nguyên tắc toàn diện đòi hỏi khi xem xét vấn đề, đối tượng, cần xem xét nó từ 

nhiều mặt, từ nhiều khía cạnh, dưới nhiều góc độ, phải đặt nó trong nhiều mối liên hệ 

với các vấn đề, các đối tượng khác. Nếu xem xét vấn đề không toàn diện, ta sẽ chỉ thấy 

được một số những tính chất, đặc trưng nhất định nào đó của nó, và như vậy thông tin 

về đối tượng mà ta thu được chỉ là thông tin một chiều, phiến diện, không đầy đủ, 

không phản ánh đúng bản chất khách quan của đối tượng. 

Để xem xét đối tượng một cách toàn diện, ta cần: 

 Xác định rõ mục đích của việc xem xét đối tượng (để làm gì?) 

 Xem xét đối tượng từ nhiều mặt, nhiều khía cạnh, tìm mối liên hệ giữa các bộ 

phận, giữa bộ phận với toàn thể. Để làm điều này, hãy đặt ra các câu hỏi: Cái gì?  Khi 

nào? Ở đâu? Ai? Tại sao? Như thế nào? (câu hỏi kiểu 5W 1H: What? When? 

Where? Who? Why? How?). Cùng với việc trả lời các câu hỏi đó, cần phải biết 

phân tích vấn đề  một cách toàn diện: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức… 
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 Tổng hợp các thông tin đã thu được từ mọi phương diện rồi mới đưa ra cách giải 

quyết vấn đề, tránh suy nghĩ đơn giản, một chiều, nông cạn, hời hợt dẫn đến quyết định 

vội vàng. 

 Hãy tập thói quen không nên đồng ý hay phản đối ý kiến của người khác trước khi 

mình hiểu vấn đề một cách cặn kẽ và thấu  đáo. 

5.2.4. Rèn luyện kỹ năng vận dụng thành thạo các quy luật tư duy  logic 

 Không chỉ tư duy phản biện, mà mọi tư duy đúng đắn nói chung đều phải tuân thủ 

các quy luật logic. Đối với tư duy phản biện, tư duy logic có vai trò là nền tảng, là điều 

kiện tiên quyết, bởi khi  đánh giá một lập luận, một quan  điểm nào đó xem  có đúng 

đắn hay không trước hết người ta phải thẩm định nó dựa trên qui tắc của tư duy logic. 

Bởi vậy, để rèn luyện tư duy phản biện, chúng ta cần phải: 

 Sử dụng thành thạo các hình thức, quy luật logic, các phương pháp chứng 

minh, bác bỏ. Biết cách lập luận logic và nắm vững các kỹ  năng lập luận. 

 Nhận biết được các dạng ngụy biện, tránh được  ngụy biện và biết cách bác  bỏ 

ngụy biện. 

 Rèn luyện các kỹ năng diễn đạt, trình bày vấn đề rõ ràng, ngắn gọn, mạch 

lạc, chặt chẽ, tường minh và chính xác. Việc không có khả năng diễn đạt, bày tỏ quan 

điểm, suy nghĩ của mình một cách mạch lạc sẽ làm cản trở rất lớn đến khả năng kiểm 

soát, tự đánh giá những suy nghĩ của mình cũng như việc thẩm định, phán xét ý kiến 

của người khác. 

 Thường xuyên thực hành tóm tắt vấn đề hay câu chuyện người khác nói bằng 

chính ngôn từ của mình. 

5.2.5. Rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập 

Tư duy phản biện đòi hỏi phải có năng lực suy nghĩ độc lập, có quan điểm riêng 

dựa trên các năng lực tự nhận thức, tìm tòi, quan sát, suy luận, nhận diện vấn  đề,  đặt 

câu hỏi và tìm những câu trả lời cần thiết cho mình. Bởi vậy, để rèn luyện tư  duy phản 

biện, ta phải: 

 Rèn luyện khả năng suy nghĩ độc lập để hình thành thói quen luôn ý thức rằng 

không có gì là tuyệt đối. 

 Trong học tập, cần phải rèn luyện thói quen biết tự mình xem xét phân tích, lật 

ngược lại vấn đề, biết nêu lên thắc mắc, không nên tự đóng đinh trong suy nghĩ 
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rằng, thầy cô đã nói thì chắc chắn phải đúng. Thầy cô giáo tất nhiên là những người có 

trình độ khoa học cao hơn nhiều so với sinh viên học sinh, vì vậy, những tri thức mà họ 

truyền đạt là đáng tin cậy. Nhưng thầy cô giáo cũng có khi không tránh khỏi chủ quan 

và sai lầm. Điều này càng dễ xảy ra ở bậc đại học, bởi nếu ở bậc phổ thông, thầy cô 

giáo thường chỉ giảng dạy những tri thức viết trong sách giáo  khoa, thì ở bậc đại học, 

thầy cô giáo có thể bổ sung thêm nhiều tri thức, những kết quả nghiên cứu mới mà có 

thể chưa được thẩm định kỹ càng nên khả năng sai sót là có thể xảy ra. 

 Cũng không nên tin tưởng tuyệt đối vào sách giáo khoa, mặc dù sách giáo khoa 

là sự chắt lọc các nội dung cơ bản của mỗi môn học, đã được thẩm định rất kỹ 

lưỡng bởi các hội đồng khoa học có uy tín nên có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, mọi chân 

lý cũng chỉ là tương đối trước sự phong phú, đa dạng và luôn biến đổi của hiện 

thực. Nhà triết học Nietzsche từng nói: “Tư duy có nghĩa là: khám phá, sáng tạo 

những khả năng mới của đời sống”.1 Học sinh, sinh viên cần được giáo dục để biết 

“cười”  khi nghe  sự khẳng  định về một sự thật, một chân lý duy nhất, giống như 

“Các thần linh đã chết, nhưng họ 

mình là Đức Chúa duy nhất”.2
 

chết vì cười,  khi nghe một  Đức  Chúa nói  rằng 

  Cần  rèn luyện  thói quen  không thụ động phụ thuộc vào  người  khác,  kể cả 

thầy cô giáo, mà phải học cách tự tìm tòi những tư liệu mới và phong phú để mở rộng 

và đào sâu kiến thức, qua đó để phát huy khả năng tự phân tích và đưa ra cách nhìn 

nhận riêng đối với mỗi vấn đề. 

 Cũng cần rèn luyện thói quen không nhất nhất phải nghe theo, đồng ý, làm theo ý 

kiến của đám đông, của dư luận, của những người nhiều tuổi hơn, người có vị trí xã hội 

cao hơn, hay các nhà lãnh đạo, khi mà ta chưa xem xét vấn đề một cách kỹ lưỡng. Bởi 

vậy, việc rèn luyện bản lĩnh cũng rất cần thiết cho tư duy phản biện để khẳng định 

chính kiến cũng như tự bảo vệ mình trong các trường hợp: khi ý kiến của mình mâu 

thuẫn với ý kiến lãnh đạo (dễ bị cho là sai, là không trung thành); khi  ý kiến khác biệt 

với suy nghĩ của số đông (dễ bị quy chụp là lập dị); thay đổi ý kiến khi phát hiện mình 

sai (dễ bị cho là không có lập trường kiên định)… 
 

 
1  Gilles Deleuze, sđd, tr. 139 
2  Dẫn từ: Gilles Deleuze, sđd, tr. 5 
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Tóm lại, tư duy phản biện chính là cấp độ bậc cao, là trình độ phát triển sâu sắc của 

tư duy, là sự nỗ lực của con người để thấu hiểu sâu sắc về bản chất thế giới, qua đó có 

thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu để cải tạo thế giới. Mặc dù hành 

trình sống của con người luôn gắn liền với hoạt động tư duy, nhưng bẩm sinh 

không phải ai cũng có khả năng, tư chất tư duy phản biện. Muốn có tư duy phản biện, 

cũng tức là muốn phát triển và hoàn thiện tư duy, cần phải có sự rèn luyện lâu dài, 

thường xuyên và tích cực. Hoàn thiện tư duy bản thân là một điều kiện tối quan trọng 

để giúp mỗi người có thể thấu hiểu sâu sắc hơn cuộc sống cũng như có khả năng bảo 

vệ sự thật và chân lý, đặc biệt là đối với những người hành nghề Luật.  Tư duy phản 

biện, vì vậy, là một năng lực không thể thiếu để mỗi người có thể gặt hái được nhiều 

thành công trong cuộc sống. 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

1. Bạn hãy tự đánh giá xem bạn thuộc nhóm người có tư duy tích cực hay tư duy 

thụ động? Tại sao? 

2. Hãy chỉ ra các đặc điểm của tư duy phản biện và hãy tự đánh giá xem bạn  đã 

có tư duy phản biện chưa? 

3. Trong  cuốn  sách  “Suy  nghĩ về những  câu  Mác trả lời  con  gái”  (tác giả 

Ackadi Vacxbex) đã ghi lại rằng, khi được hỏi: “Câu châm ngôn mà cha yêu 

thích?  K.Mác trả lời:“Hoài nghi tất cả”. Vậy theo bạn, nên hiểu như thế 

nào về câu châm ngôn mà K.Mác yêu thích này? 

4. Bạn hãy dẫn ra những ví dụ trong thực tế của chính bạn, hoặc những tình 

huống mà bạn biết cho thấy hậu quả 

đường”? 

của  kiểu  tư duy  “Đẽo  cày giữa 

5. Tại sao tư duy phản biện lại là một đòi hỏi có tính sống còn đối với nghề 

Luật? 

6. Bạn có đề 

hiện nay? 

xuất gì cho việc rèn luyện tư duy phản biện trong nhà trường 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. Nguyễn Trần Bạt, Phản biện xã hội, Đăng bởi bvnpost,  09/11/2010 

878

http://boxitvn.wordpress.com/2010/11/09/ph%E1%BA%A3n-bi%E1%BB%87n-x-h%E1%BB%99i-2/


2. Có những truyền thống "hại trực tiếp" đến giáo dục, Phỏng vấn TS. Bùi Trân 

Phượng, VietnamNet 

3. Dương Ngọc Dũng, Tư duy sáng tạo và phê phán trong giáo dục Mỹ, Tuổi trẻ 

Chủ nhật, số 33/2002 

4. Lê Tấn Huỳnh Cẩm Giang, 

http://www.ier.edu.vn. 

Hiểu biết về tư duy phản biện, 

5. Gilles Deleuze, Nietzsche và triết học, Nguyễn Thị 

Nam Sơn hiệu đính, Nxb. Tri thức, 2010. 

Từ Huy  dịch,  Bùi Văn 

6. Phạm Đình Nghiệm, Bùi Lan Thùy, Kỹ năng mềm, Tài liệu lưu hành nội bộ, 

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. HCM. 

7. Trần Thượng Tuấn, Tư duy phê phán, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 09/10/2010 

8.  Tư duy phản biện trong thế kỷ 21, trang Tin tức sự kiện, ĐHKT, ĐHQG HN 

9. Critical Thinking Skills Success In 20 Minutes A Day, Lauren Starkey, Learning 

express, New York, 2004. 

10. Critical thinking for students, Roy Van Den BrinkBudgen, 3rd edition, 

Howtobook, United Kingdom, 2006. 

11. Critical Thinking, Brooke Noel Moore & Richard Parker, 8th Edition, Mc Graw 

Hill, New York, 2007. 

12. Các trang web: 

http://www.hieuhoc.com 

http://giaovien.net 

http://tailieu.vn/kynangmem 
 

 

 
  Mục đích của bài học: 

BÀI 2 

KỸ NĂNG TRANH LUẬN 

 Giúp người học hiểu được bản chất, vai trò và yêu cầu của tranh luận. 

 Nắm được các kỹ năng tranh luận để có thể thực hành tranh luận hiệu quả. 

 Rèn luyện trí tuệ linh hoạt, nhạy bén và khả năng ứng biến nhanh trên nền tảng của 

tư duy phản biện. 

 Rèn luyện năng lực ngôn ngữ, tư duy logic và khả năng lập luận, hùng biện. 
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 Hỗ trợ các kỹ năng có tính phương pháp luận cho việc thực hành mô phỏng tranh 

luận pháp lý trong các môn chuyên ngành Luật. 

 Biết vận dụng kỹ năng tranh luận vào thực tiễn tranh luận pháp lý khi hành nghề 

Luật cũng như khả năng tranh luận, phản biện đối với các vấn đề xã hội  khác. 

Yêu cầu của bài học: 

 Yêu cầu đối với người dạy: tạo tình huống có vấn đề và khuyến khích sinh viên đưa 

ra tình huống có vấn đề để tranh luận; tổ chức cho sinh viên thực hành tranh luận theo 

nhóm với các đề tài có tính thời sự đang được quan tâm trong xã hội. 

 Yêu cầu đối với người học: vuợt qua tâm lý rụt rè, e ngại để mạnh dạn bày tỏ ý kiến 

cá nhân, biết cách bảo vệ quan điểm của mình cũng như phản bác những quan điểm  

đối lập. 

 

NỘI DUNG BÀI HỌC 
 
 

1. Khái niệm và vai trò của tranh  luận 

1.1. Khái niệm về tranh luận 

 Từ điển từ Hán  Việt giải thích: tranh: giành / cạnh tranh, đấu tranh, chiến 

tranh, phân tranh; luận: bàn bạc / tranh luận, biện luận, bình luận, đàm luận, thảo luận, 

dư luận,… ; tranh luận: bàn cãi để tìm lẽ phải (ví dụ: Tranh luận về mục đích của  

nghệ thuật). 

 Từ điển tiếng Việt cũng giải thích: tranh luận là bàn cãi để tìm ra lẽ phải. (ví dụ: 

tranh luận về học thuật). 

 Tranh luận (còn  gọi là tranh biện) là dùng lý lẽ, lập luận để tranh  cãi nhằm 

phân định phải /trái, đúng/ sai. Có luận mà không có tranh thì đó là thuyết trình, diễn 

giảng, trong đó quan điểm của hai bên là cùng hướng, không mâu thuẫn nhau; có tranh 

mà không có luận thì chỉ là sự cãi cọ, đấu khẩu dựa  trên cảm tính, mạnh ai  nấy thắng, 

không vạch rõ đúng/ sai, không phân định chân lý / nghịch lý trên cơ sở của lý lẽ và lập 

luận. 

 Tranh luận, đó là một hình thức giao tiếp ngôn ngữ đặc thù trong đời sống và sinh 

hoạt xã hội – là hình thức giao tiếp mang tính đối kháng cao. Trong quá trình  con 

người đi tìm chân lý, do những giới hạn về nhận thức nên không ít khi đúng / 
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sai, chân lý / nghịch lý thường lẫn lộn nhau. Tranh luận chính là cuộc đấu trí, đấu khẩu, 

là sự cọ xát giữa các quan điểm, tư tưởng đối lập nhau, những cách nhìn khác nhau về 

cùng một vấn đề để qua đó loại bỏ nghịch lý và tiếp cận chân lý. C.Mác từng nói: 

“Chân lý có được từ biện luận”. 

 Tranh luận khác với thảo luận. Nếu tranh luận là sự đấu trí giữa hai luồng ý kiến 

trái ngược, xung đột nhau thì thảo luận về cơ bản là sự cộng tác giữa những người gần 

gũi nhau về quan điểm, nên thảo luận chỉ là sự trao đổi ý kiến, là sự xem xét sâu hơn, 

toàn diện hơn về vấn đề để đưa ra một phương án giải quyết tối ưu. Tất nhiên trong 

thảo luận cũng có thể nảy sinh tranh luận khi có những bất đồng, 

nhưng chỉ là với những vấn đề có tính tiểu tiết, cục bộ nên tính chất tranh luận 

trong thảo luận thường không căng thẳng, gay cấn. 

 Tranh luận cũng khác với phê bình, chỉ trích, vì tranh luận là dùng lý lẽ, lập 

luận để phân biệt đúng / sai, còn phê bình, chỉ trích là sự phê phán, phủ 

chiều, có tính áp đặt và thiên về biểu hiện thái độ phê  phán. 

định một 

 Tranh luận cũng khác với cãi lộn, bởi tranh luận là sự đấu trí bằng lý lẽ và lập 

luận, còn cãi lộn là cuộc đấu khẩu bằng lời lẽ không theo qui tắc và luật lệ, thường 

vượt ra ngoài sự kiểm soát của lý trí, nặng về cảm tính và chỉ trích cá nhân. 

Như vậy, tranh luận là hình thức giao tiếp ngôn ngữ mang tính đối kháng, chỉ  nảy 

sinh khi có sự đối lập gay gắt về quan điểm trước cùng một vấn đề, trong đó   hai bên 

tranh luận đều nỗ lực dùng lý lẽ và lập luận để bác bỏ quan điểm của đối phương 

đồng thời khẳng định chân lý thuộc về mình. 

 Cấu trúc của một cuộc tranh luận  gồm: 

* Luận đề: là vấn đề gây ra những quan điểm đối lập dẫn đến tranh luận. 

* Hai bên tranh luận: gồm bên khẳng định luận đề và bên phủ định luận đề. 

 Trong cuộc sống có bao nhiêu mối quan hệ phức tạp thì cũng có bấy nhiêu tình 

huống nảy sinh mâu thuẫn đòi hỏi phải giải quyết. Có hai phương cách chủ yếu để con 

người giải quyết mâu thuẫn, đó là dùng sức mạnh ngôn từ và dùng sức mạnh “cơ bắp” 

(bạo lực). Tranh luận chính là cách dùng sức mạnh ngôn từ để giải quyết mâu thuẫn, 

tranh chấp giữa phải / trái, đúng / sai. Khi ngôn từ  bất lực thì bạo lực sẽ 

lên ngôi. Chính vì vậy, loài người đã phải trải qua nhiều ngàn năm để hoàn thiện 
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ngôn ngữ, để lời nói có thể thay thế “sức mạnh cơ bắp”, để có thể giải quyết mâu thuẫn 

một cách ôn hòa giúp con người chung sống hòa bình với nhau. 

 Tranh luận được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của giao tiếp ngôn ngữ 

trong đời sống, khi có các quan điểm trái chiều về cùng một vấn đề. Ở các quốc gia 

dân chủ và  văn minh, tranh luận  được  coi như một  nhu  cầu  tất  yếu và phổ biến 

trong sinh hoạt xã hội, có thể diễn ra mọi nơi, mọi lúc, với mọi đối tượng: tranh  luận 

giữa các thành viên trong một gia đình hay một nhóm bạn bè về một quan niệm đạo 

đức, lối sống; tranh luận ở lớp học về các kiến thức trong bài học; tranh luận giữa các 

trường phái khoa học về một quan điểm, học thuyết khoa học, tranh luận 

giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị của một công ty  về chiến  lược sản 

xuất, kinh doanh, tiếp thị; tranh luận giữa các đối tác làm ăn, giữa các nhóm lợi ích 

trong xã hội vì mâu thuẫn quyền lợi; tranh luận giữa người người bào chữa  và người 

buộc tội trong các phiên tòa…; Nói chung, mọi vấn đề của đời sống xã hội  đều có thể 

làm nảy sinh tranh luận, từ đạo đức, lối sống, văn hóa, giáo dục, khoa  học đến chính 

trị, kinh tế, và đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật – nơi mà việc làm 

sáng tỏ chân lý đúng/sai, phải/trái để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp chỉ có 

thể được thực hiện thông qua tranh luận. 

 Ở Việt Nam gần đây, trên báo chí cũng thường xuất hiện những cuộc tranh 

luận, phản biện về các các vấn đề thuộc các lĩnh vực giáo dục, đạo đức, lối sống  hay 

về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Trên các phương tiện thông 

tin đại chúng cũng từng tổ chức một số diễn đàn cho sự tranh luận trực tiếp giữa các 

nhóm quan điểm đối lập về các vấn đề “nóng”, gây sự quan tâm chú ý của dư luận xã 

hội (dự án khai thác bôxit Tây Nguyên; dự án đường sắt cao tốc Bắc  Nam… ). 

 Tuy nhiên, cũng không phải chỉ đến ngày nay, mà  từ năm  thế kỷ trước Công 

nguyên, tranh luận / hùng biện đã từng rất thịnh hành ở Hylạp cổ đại với sự xuất 

hiện  của các  nhà  hùng  biện xuất sắc  như Socrate,  Platon, Aristote.  Thậm  chí còn 

hình thành những trường phái lấy việc giảng thuật biện luận làm nghề nghiệp của 

mình. Điều đó cho thấy tranh luận là một nhu cầu, một đòi hỏi tất yếu của sự phát triển 

xã hội từ cổ chí kim. 

1.2. Các hình thức tranh luận trong đời sống 

882



Tùy theo các tiêu chí về chức năng và hình thức thực hiện của tranh luận, có thể chia 

tranh luận ra làm các loại: 

a) Căn cứ vào tính chất của mâu thuẫn: 

Có thể phân ra hai dạng tranh luận: 

+ Tranh luận không có tính đối kháng: là loại tranh luận xuất phát từ sự mâu 

thuẫn, sự đối lập không mang tính bản chất, chỉ là mâu thuẫn tạm thời, cục bộ. Đó là: 

 Loại mâu thuẫn, đối lập về quan điểm sống, về chuẩn mực đạo đức và ứng xử 

giữa các cá nhân/ thế 

thường). 

hệ  trong  gia  đình  cũng như ngoài  xã  hội  (tranh  luận đời 

 Loại mâu thuẫn, đối lập về quyền lợi kinh tế (giữa các nhóm lợi ích, các tầng 

lớp trong xã hội), ví dụ: tranh luận trên báo chí hay ở ngh

ị 

trường về một quyết 

sách, một chủ trương phát triển kinh tế  xã hội của đất nước hay địa phương…; hoặc 

sự đối lập về quan điểm học thuật hay nghệ thuật (giữa các trường phái khoa học, các 

quan điểm nghệ thuật), ví dụ: tranh luận giữa các trường phái phê bình văn học... 

+ Tranh luận đối kháng: là loại tranh luận do mâu thuẫn có tính bản chất, toàn 

diện, sâu sắc, không thể dung hòa (về quyền lợi, tư tưởng), có tính chất đối đầu 

quyết liệt, phủ định, loại trừ nhau “một mất một còn” giữa hai lực lượng đối địch nhau 

về các lợi ích. Đó là: 

 Tranh luận tại tòa giữa hai bên nguyên đơn và bị đơn, giữa bên công tố buộc tội và 

luật sư bào chữa. 

 Các cuộc đấu tranh chính trị, tư tưởng do mâu thuẫn đối kháng mang tính xã  hội 

giữa các giai cấp, đảng phái chính trị nhằm loại trừ nhau để tranh giành quyền lực. Vì 

tính chất căng thẳng, quyết liệt, một mất một còn không khoan nhượng nên loại tranh 

luận này còn gọi là luận  chiến. 

b) Căn cứ vào hình thức thực hiện: 

+ Tranh luận trực tiếp: là dạng thức tranh luận trong đó hai bên tranh luận bằng 

cách đối đáp trực tiếp, thường xảy ra với các dạng tranh luận  đời thường, tranh  luận 

trong hội thảo, trong lớp học, trên nghị trường, trong phiên tòa… 
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+ Tranh luận gián tiếp: là dạng thức tranh luận bằng văn bản viết, được đăng tải 

trên báo chí, (còn gọi là các cuộc bút chiến nếu cuộc tranh luận diễn ra căng thẳng, kéo 

dài). 

c) Căn cứ vào chức năng, mục đích, có các dạng tranh luận sau: 

+ Tranh luận trong sinh hoạt đời thường: có thể diễn ra trong phạm vi gia đình, 

công ty hoặc trong các quan hệ xã hội như bạn bè, đối tác làm ăn... Với loại tranh luận 

này, chủ đề đa dạng, thường diễn ra ngẫu nhiên, tùy hứng, không có sự chuẩn bị trước, 

do những bất đồng quan  điểm nảy sinh trong cuộc sống và các mối quan  hệ thường 

ngày. 

+ Tranh luận theo chủ đề: tranh luận trong phiên tòa, tranh luận trong học thuật, 

tranh luận trong nghị trường, trên báo chí... Đây là dạng tranh luận theo chủ đề đã định 

trước nên cả hai bên tranh luận thường có sự chuẩn bị chu đáo, bài bản. Chủ  đề tranh 

luận thường là các vấn đề có tính thời sự, được dư luận xã hội quan tâm. 

+ Tranh luận mô phỏng: là các cuộc thi hùng biện với các chủ đề được lựa chọn để 

thử tài về trí tuệ, hiểu biết, về khả năng lập luận và tài ứng biến, hùng biện, thường 

được thực hiện trong phạm vi nhà trường với mục đích để rèn luyện các kỹ năng cho 

học sinh, sinh viên. 

Mặc dù về cơ bản, các loại tranh luận đều có những đặc điểm, yêu cầu và 

nguyên tắc chung, nhưng mỗi loại còn có những đặc điểm riêng tùy thuộc vào tính chất 

mâu thuẫn cũng như chức năng, mục đích và cách thức tiến hành tranh luận. Phạm vi 

bài học này chủ yếu chỉ đi vào nghiên cứu các yêu cầu và kỹ năng tranh  luận với hình 

thức trực tiếp. 

1.3. Vai trò của tranh luận 

 Trong thực tế cuộc sống, không ít khi đúng / sai, chân lý / nghịch lý bị lẫn lộn, 

vì  vậy tranh luận là  một hoạt  động cần  thiết  để phân  rõ  đúng /  sai,  để phản bác, 

loại bỏ nghịch lý đồng thời phát hiện, khẳng định chân lý. Nhờ có tranh luận, cọ xát 

giữa các quan điểm mà con người hạn chế được các sai lầm trong các quyết định và 

hành động. Vì vậy tranh luận là một cách thức để tiếp cận chân lý, là động lực cho sự 

phát triển, là một nhu cầu tự nhiên và tất yếu của một xã hội dân chủ và lành mạnh. 
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 Tranh luận xã  hội là  công cụ giúp cho  người  lãnh  đạo  có những  quyết  sách 

đúng đắn, hợp lòng dân. Nếu một xã hội mà trong đó mọi người chỉ có thói quen 

chấp nhận, tuân thủ mà không có nhu cầu tranh luận, hoặc không được tạo điều 

kiện để rộng đường cho sự tranh luận thì đó là một xã hội trì trệ; nơi đó quyền lực 

sẽ bị lạm  dụng, tương  lai  và tiền đồ của  đất  nước  vì vậy  có thể bị tổn hại bởi 

những quyết sách chủ quan, vội vàng, chưa được kiểm nghiệm bởi lòng dân. Nhà bác 

học Einstein đã từng cảnh báo rằng: “Kẻ thù lớn nhất của chân lý là sự ngạo  mạn của 

quyền uy”. 

 Không chỉ có vai trò quan trọng đối với xã hội, mà đối với mỗi cá nhân, tranh luận 

còn là một hoạt động giao tiếp ngôn ngữ đặc thù để qua đó giúp rèn luyện trí 

tuệ linh hoạt, nhạy bén, rèn luyện khả năng  ngôn ngữ sắc sảo và khả năng hùng 

biện thuyết phục. Trong các trường trung học và đại học ở phương Tây, tranh luận là 

một sinh hoạt học thuật rất phổ biến trong các giờ học để qua đó giúp học sinh, sinh 

viên hình thành lối tư duy sắc bén và logic, khả năng bảo vệ và phản bác quan điểm, 

đồng thời khuyến khích mối quan tâm của giới trẻ vào những vấn đề của đời sống xã 

hội đang diễn ra xung quanh, giúp người học hình thành và rèn luyện ý thức xã hội và 

trách nhiệm công dân. 

 Nếu kỹ năng tranh luận/phản biện  cần thiết  cho  nhiều người  trong  nhiều lĩnh 

vực của cuộc sống thì công việc đặc thù của nghề Luật chính là dùng sức mạnh 

ngôn  từ,  dùng “tài  ăn  nói” để giải quyết  mâu thuẫn,  tranh  chấp giữa  phải  /  trái, 

đúng / sai thông qua các cuộc đấu trí, đấu khẩu với sự cọ xát giữa các quan điểm, tư 

tưởng đối lập nhau, những cách nhìn khác nhau về cùng một vấn đề để qua đó loại bỏ 

nghịch lý và tiếp cận chân lý. Vì vậy, đối với nghề Luật nói chung và nghề Luật sư nói 

riêng, kỹ năng tranh luận/phản biện là “công cụ” tối cần thiết để hành nghề, và tài hùng 

biện là một yếu tố tiên quyết đối với sự thành đạt của sự  nghiệp. 

2. Đặc điểm của tranh luận 

2.1. Tính đối lập 

 Tranh luận chỉ nảy sinh có sự mâu thuẫn, đối lập, bất đồng hoặc đối kháng về 

quan điểm, nhận thức, tư tưởng, quyền lợi giữa các cá nhân / thế hệ / các nhóm lợi ích / 

giai cấp / đảng phái trong xã hội. Bởi vậy, sự mâu thuẫn, đối lập là tiền đề, là 

cơ sở để nảy sinh tranh luận. Tranh luận vì vậy là hình thức giao tiếp ngôn ngữ 

mang tính “đối kháng” cao. 
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 Tính chất cũng như mức độ căng thẳng, quyết liệt của tranh  luận phụ thuộc  vào 

tính chất của mâu thuẫn. 

+ Nếu tranh luận xuất phát từ các mâu thuẫn, bất đồng tạm thời, cục bộ, không 

mang tính đối kháng thì mục đích của tranh luận chỉ nhằm giải thích, trình bày rõ quan 

điểm của mỗi bên, đồng thời đưa ra những đề nghị mà phía đối phương có thể tán đồng 

hoặc không, qua đó có tác dụng định hướng, làm thay đổi nhận  thức,  thuyết phục dư 

luận đồng tình với quan điểm của mình. 

+ Nếu tranh luận nảy sinh từ các mâu thuẫn có tính đối kháng thì tranh luận sẽ diễn 

ra vô cùng căng thẳng, quyết liệt, không thể thỏa hiệp. Tranh luận chỉ chấm   dứt khi 

mâu thuẫn đã được giải quyết, đó là khi đã phân rõ đúng / sai, phải / trái, được / mất 

một cách rạch ròi, phân minh, hoặc khi đã thuyết phục được người khác nghe theo ý 

kiến của mình. (Bởi vậy trong tranh luận tại tòa mới cần đến vai trò trung gian của bên 

thứ ba – đó là Hội đồng xét xử để làm trọng tài phân xử). 

Đặc biệt, đối với loại mâu thuẫn đối kháng giai cấp  là sự đối đầu về tư 

tưởng, quan điểm và quyền lợi chính trị thì không thể giải quyết chỉ bằng sự giao tranh 

ngôn ngữ mà kết cục thường phải dùng đến bạo lực. Đó là khi ngôn từ bất lực nên bạo 

lực lên ngôi, là lý do dẫn đến chiến tranh để loại trừ nhau một mất một   còn. 

 Một cuộc tranh luận với đúng nghĩa, đó là cuộc giao đấu về tư tưởng, là cuộc đọ 

trí bằng ngôn ngữ, trong đó cả hai bên tranh luận vừa phải lập luận để bảo vệ quan 

điểm của mình, lại vừa phải phản biện để bác bỏ quan điểm của đối phương, 

tức  là phải vừa  “công” vừa  “thủ”, nên tranh luận  đòi hỏi  tư duy  đa chiều, tư duy 

phản biện. Nói cách khác, tranh luận chỉ có thể thực hiện trên nền tảng của tư duy 

phản biện. Vì vậy, tranh luận chính là tình huống mà ở đó năng lực  tư duy phản 

biện của mỗi người được hiện thực hóa và phát huy cao độ. 

2.2. Tính cạnh tranh 

 Do sự mâu thuẫn, đối lập về quan điểm nên tranh luận là một cuộc bàn cãi để 

phân rõ về phải / trái, đúng / sai,  để khẳng định chân lý và loại bỏ nghịch lý, trong   đó 

mỗi bên tham gia tranh luận đều đưa ra các lý lẽ và lập luận để cố gắng bảo vệ chính 

kiến của mình, đều có niềm tin vững chắc vào tính chân lý trong quan điểm  của mình 

và nỗ lực để bảo vệ niềm tin  ấy. 
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 Mặc dù tính cạnh tranh trong tranh luận rất cao khi mỗi bên đều nỗ lực “hạ 

gục”  đối  phương để giành  phần  thắng về mình,  nhưng  một  cuộc tranh  luận với 

đúng nghĩa không phải là một cuộc “hỗn chiến ngôn ngữ” không luật lệ theo kiểu 

“mạnh ai nấy được” mà phải là một cuộc cạnh tranh lành mạnh, một cuộc “đấu khẩu” 

được thực hiện trên nền tảng của trí tuệ và văn hóa để đạt tới chân lý. Chỉ  khi được 

thực hiện trên nền tảng của trí tuệ và văn hóa, một cuộc tranh luận mới có thể phân rõ 

đúng/ sai, phải / trái, mới thuyết phục được đối phương bằng sự thấu tình đạt lý. 

2.3. Tính tương tác 

Tranh luận là một hành vi giao tranh ngôn ngữ nên một trong những đặc điểm  

nổi bật của tranh luận là tính tương tác. Tính tương tác biểu hiện: 

 Sự  đổi vai luân phiên giữa người nói / người nghe; giữa gửi / nhận / phản hồi 

thông điệp; giữa khẳng định / bác bỏ thông điệp. Cùng với đó là sự tương tác về 

nhận thức, tư tưởng, tâm lý, tình cảm, văn hóa… giữa các bên tranh luận, biểu hiện qua 

ngôn ngữ (và cử chỉ, thái độ nếu là tranh luận trực tiếp), qua đó có thể làm thay đổi 

quan hệ giữa các bên tranh luận (nảy sinh hoặc mất đi quan hệ thân hữu, thậm chí từ 

bạn thành “thù”). 

 Tranh luận cũng là quá trình tương tác thông tin, bao gồm: 

Tiếp nhận thông tin 

Lan truyền thông tin 

Mở rộng thông tin 

Bổ sung thông tin 

Phủ nhận thông tin 

Khẳng định thông tin 

Kết quả của các quá trình tương tác đó là sự tác động làm thay đổi nhận thức, tư 

tưởng và hành động của cá nhân/ xã hội. 

3. Yêu cầu của tranh luận 

“Thấu tình đạt lý” là mục tiêu cần đạt đến của một cuộc tranh luận với đúng 

nghĩa, bởi vậy, để đạt được mục tiêu ấy, tranh luận đòi hỏi các yêu cầu về tính trí tuệ, 

tính khách quan và tính văn hóa. 

3.1. Tính trí tuệ 
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Một cuộc tranh luận với đúng nghĩa thực sự là một cuộc đọ sức căng thẳng về  trí 

tuệ, một cuộc giao đấu trực diện bằng ngôn ngữ, bởi vậy, tranh luận đòi hỏi cao về 

năng lực trí tuệ, được biểu hiện ở sự nhanh nhạy và linh hoạt trong tư duy, sự sắc sảo 

trong ngôn ngữ và lập luận. 

3.1.1. Sự nhanh nhạy và linh hoạt trong tư duy 

 Trong quá trình tranh luận, sự luân phiên lượt lời giữa khẳng định với phủ định 

diễn ra với một nhịp độ rất nhanh chóng, không có sự chuẩn bị trước theo một “kịch 

bản” đã định sẵn nên đòi hỏi sự ứng phó nhanh. Khi một bên đưa ra câu hỏi hay một 

lập luận thì bên kia chỉ có vài giây suy nghĩ để ra quyết định và đối đáp lại, vì vậy đây 

có thể coi là hình thức giao tiếp ngôn ngữ có tính thử thách cao nhất, đòi hỏi người 

tham gia tranh luận phải huy động tối đa và tổng hợp các năng lực trí tuệ để nghe, nghĩ 

và nói một cách nhanh nhạy và linh hoạt. Nghe nhanh, hiểu nhanh để phát hiện nhanh 

những sơ hở và nghịch lý trong quan điểm của đối phương; nghĩ nhanh, phán đoán 

nhanh, quyết định nhanh và lựa chọn ngôn từ nhanh để tấn công vào điểm sơ hở khiến 

đối phương không kịp trở tay. Bởi vậy các bên tranh luận phải luôn ở trong trạng thái 

suy nghĩ căng thẳng, với tư duy linh hoạt, đa chiều, với tài ứng biến và khả năng đối 

đáp nhanh nhạy để vừa tấn công vừa phòng thủ cũng như có thể  hóa giải tình thế, 

chuyển từ phòng thủ sang tấn công, biến bại thành thắng. 

3.1.2. Sự chặt chẽ, sắc sảo trong ngôn ngữ và lập  luận 

 Tranh luận diễn ra trong tính đối kháng cao và tiến độ diễn biến nhanh nên đòi 

hỏi mỗi bên phải trình bày quan điểm của mình một cách rõ ràng, chính xác,  dễ  hiểu. 

Trong tranh luận không chấp nhận sự diễn đạt mơ hồ hay lập lờ nước đôi mà mỗi bên 

tranh luận phải tỏ rõ lập trường của mình đồng thời cũng phải hiểu rõ lập 

trường đối phương. Vì vậy ngôn từ trong tranh luận phải được chắt lọc, không 

vòng vo, dài dòng, lan man, cần trọng “chất” hơn là “lượng”. Nếu dài dòng lan man thì 

không những tranh luận dễ đi lạc đề, mà nhờ đó đối phương cũng sẽ có nhiều thời gian 

để tìm cách phản công lại. 

 Vì hai bên tranh luận có sự đối kháng gay gắt về quan điểm mà mỗi bên đều 

muốn “hạ gục”  đối thủ nên  ngôn ngữ tranh luận cũng thường “nặng mùi thuốc 

súng”. Ngôn từ bên nào sắc sảo, có sức nặng hơn thì bên ấy có nhiều lợi thế để giành 

chiến thắng hơn. 
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 Vì cùng lúc vừa phải “tấn công” vừa phải “phòng thủ” nên lập luận trong tranh 

luận đòi hỏi phải thật chặt chẽ, logic, lý lẽ phải sắc bén, luận cứ phải xác đáng và  có 

sức công phá mạnh. Nếu trong tranh luận mà mỗi bên không đưa ra được các  luận cứ / 

lý lẽ xác đáng làm cơ sở để bảo vệ cho quan điểm của mình thì tranh luận sẽ rơi vào bế 

tắc bởi sự “cãi chày cãi cối”, “lý sự cùn”, “cãi lấy được”. Đó cũng là cơ sở để dẫn đến 

một cuộc “hỗn chiến ngôn ngữ”, một cuộc cãi lộn không luật lệ  và khó phân thắng 

bại. 

3.2. Tính khách quan và bình đẳng 

3.2.1. Tính khách quan 

 Trong cuộc sống, yếu tố chủ quan luôn chi phối và điều khiển cách người ta nhìn 

nhận và đánh giá mọi vấn đề, đó là rào cản tạo ra giới hạn trong việc tiếp cận chân lý 

một cách khách quan. Đó cũng là lý do dẫn đến tranh luận. Bởi vậy, để tiếp cận chân 

lý, tranh luận đòi hỏi phải xem xét, đánh giá sự việc một cách khách quan, toàn diện từ 

nhiều khía cạnh. 

 Người tham gia tranh luận phải tôn trọng thực tế khách quan, không gán ghép 

cho đối tượng những đặc điểm, tính chất mà nó không có trên thực tế; không để ý chí, 

tình cảm, lợi ích, định kiến cá nhân ảnh hưởng đến việc xem xét vấn  đề. 

 Tính khách quan của tranh luận cũng đòi hỏi luận cứ phải rõ ràng, chính xác và 

tin cậy về nguồn gốc, xuất xứ của các thông tin, số liệu để tạo sức thuyết phục, tránh 

dùng những thông tin hay cứ liệu được dẫn nguồn một cách chung chung, mơ hồ, đại 

loại như: “khoa học đã chứng minh rằng…”, hay: “lịch sử đã cho chúng ta thấy” v.v… 

3.2.2. Tính dân chủ và bình đẳng 

 Tính khách quan của một cuộc tranh luận chỉ thực sự có được khi các bên tranh 

luận hoàn toàn bình đẳng. Vì vậy, dân chủ và bình đẳng là một yêu cầu cần có của một 

cuộc tranh luận nghiêm túc với đúng nghĩa. 

 Nguyên tắc dân chủ, bình đẳng trong tranh luận đòi hỏi hai bên tranh luận dù 

có  khác  nhau về tuổi  tác  (già/trẻ), vị thế (cha  mẹ/con  cái;  thầy/trò;  cấp trên/cấp 

dưới),  quan  hệ  (người  buộc  tội/người  bào  chữa)…,  nhưng  đều  phải  tuân  thủ 

nguyên tắc tranh luận trên tinh thần bình đẳng và dân chủ, tôn trọng sự thật và chân 

lý, không được dựa vào vị thế, quyền uy, dựa vào uy tín cá nhân hay dựa vào số 
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đông để lấp  liếm sự thật, bẻ cong chân lý hoặc tạo áp lực để buộc  đối phương 

phải chấp nhận quan điểm của  mình. 

 Sự dân chủ và bình đẳng trong tranh luận  đó là yêu cầu, đòi hỏi của một cuộc 

tranh luận nghiêm túc, có ý nghĩa, nhưng cũng đồng thời là một tiêu chí để đo chất 

lượng văn hóa của một cuộc tranh luận. 

Tuy nhiên, vượt qua rào cản tâm lý để xác lập được sự bình đẳng trong tranh luận 

là điều không dễ dàng, nhất là đối với đạo lý truyền thống của người Việt vốn coi trọng 

tính tôn ti thứ bậc và sự tuân phục từ trong gia đình đến ngoài xã hội. 

3.3. Tính văn hóa 

 Một cuộc tranh luận thực sự  thường diễn ra căng thẳng, quyết liệt do mỗi bên 

đều cố gắng để bảo vệ lập trường và quan điểm của mình, bởi vậy tranh luận 

không chỉ là nơi thể hiện trí tuệ mà còn là nơi thử thách và thể hiện bản lĩnh văn  hóa 

ứng xử của mỗi người. 

 Một cuộc tranh luận có văn hóa là cuộc tranh luận nhất quán với mục đích truy 

tìm chân lý, vì vậy dù quá trình tranh luận có căng thẳng do sự đối  đầu về quan 

điểm nhưng vẫn luôn giữ được hòa khí trong sự tôn trọng lẫn nhau trên tinh thần  cầu 

thị, không xảy ra sứt mẻ trong quan hệ giữa những người tham gia. Điều đó chỉ có thể 

xảy ra khi các bên tham gia tranh luận có văn hóa tranh luận. 

 Văn hóa tranh luận trước hết phụ thuộc vào nền tảng văn hóa của mỗi cá nhân, 

mà trực tiếp là ở năng lực “trí tuệ cảm xúc”, đó là sự chủ động kiểm soát cảm xúc bản 

thân cũng như sự đúng mực về thái độ trong ứng xử với đối phương. 

3.3.1. “Trí tuệ cảm xúc” – nền tảng của văn hóa tranh  luận 

 Trong các năng lực tinh thần của con người thì năng lực trí tuệ và năng lực 

cảm xúc thường không tách rời nhau mà còn chi phối nhau một cách trực tiếp. Cảm 

xúc bị chi phối bởi trí tuệ, nhưng mặt khác, đằng sau mỗi hoạt động tư duy cũng  luôn 

có sự tác động, chi phối của cảm xúc. Bởi vậy, trong mỗi năng lực hành vi của 

con người thường không chỉ có cảm xúc thuần túy, cũng như không chỉ có trí tuệ 

thuần túy, nếu không muốn nói là mức độ ảnh hưởng của cảm xúc đến trí tuệ là rất lớn. 

Nói cách khác, mỗi hoạt động của tư duy thường luôn nhuốm màu cảm xúc, 

thậm  chí  không  ít  khi  cảm  xúc  còn  điều  khiển  cả tư duy.  Trong  kho  tàng kinh 

nghiệm  dân gian  người  Việt, những  câu  thành  ngữ như:  “Yêu  nên tốt, ghét   nên 
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xấu”; “Yêu nhau cau sáu bổ ba, ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười”… chính là để  

nói về điều này. 

 Thực tế cũng cho thấy, khi ta ở trong tâm trạng thoải mái với cảm xúc vui vẻ,  ta 

rất dễ chấp nhận những yêu cầu của người khác, hoặc ra một quyết định nào đó rất dễ 

dàng. Nhưng cũng với một ý kiến hay yêu cầu đó mà gặp lúc ta đang ở trong tâm trạng 

không thoải mái, bực bội, khó chịu thì khó có thể ra quyết định một cách hợp lý và 

cũng không dễ dàng để xem xét và chấp nhận ý kiến người khác. 

 Mối quan hệ giữa trí tuệ và cảm xúc cũng đã được thực hiện bởi một nghiên cứu 

chuyên sâu của hai nhà tâm lý học Mỹ là Peter Salovey (Đại học Yale) và Jonh Mayer 

(Đại học News Hampshire), trong đó họ đưa ra khái niệm “trí thông minh xúc 

cảm”,  hay  còn  gọi  là  “trí  tuệ cảm   xúc”   (emotional   intelligence). Theo Peter 

Salovey, “nếu IQ là chỉ số đặc trưng cho sự thông minh trí tuệ thì EQ được coi là chỉ số 

đặc trưng cho sự thông minh tâm hồn”. 

Theo các nhà nghiên cứu này, “trí thông minh xúc cảm” – tức chỉ số “thông minh 

tâm hồn” được biểu hiện ở 4 cấp độ: 

a) Nhận biết cảm xúc: là khả năng có thể nhận biết đúng cảm xúc của bản thân 

mình và cảm xúc của những người xung quanh. 

b) Hiểu được cảm xúc: là khả năng hiểu và thấu cảm được các loại cảm xúc của 

mình và của người khác, đồng thời biết nguyên nhân và hậu quả của các loại cảm xúc 

ấy. 

c) Tạo ra cảm xúc: là khả năng diễn tả và đáp lại các cảm xúc của người khác, 

thông qua đó biết lắng nghe, thông cảm và chia sẻ với người khác. 

d) Quản lý cảm xúc: là khả năng tự quản lý được cảm xúc của mình, là khả năng tự 

kiềm chế tình cảm, tự đánh giá, là khả năng kỷ luật tự giác, khả năng kiểm soát và chế 

ngự những khát vọng, đam mê, đồng thời biết cách cư xử hợp lý để giúp cải thiện các 

mối quan hệ giữa mình với mọi người, để dễ dàng hoà đồng vào tập thể. Làm chủ được 

cảm xúc còn góp phần vào việc hướng dẫn suy nghĩ và hành động của bản thân, giúp ta 

có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt, tìm ra được nhiều giải pháp linh hoạt 

để giải quyết công việc1. 
 

 

 
1  

Xem: Trí tuệ xúc cảm, Wikipedia.org 
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Như vậy, “trí thông minh xúc cảm” chính là chỉ số về sự nhạy cảm của tâm hồn và 

cảm xúc, nó mách bảo chúng ta biết ứng xử một cách linh hoạt và phù hợp trong các 

tình huống cụ thể, nhờ đó mà đạt được hiệu quả tối ưu trong quan hệ  giao tiếp. 

Sự thành công của mỗi cá nhân phụ thuộc một phần quan trọng vào chỉ  số nhạy 

cảm này, cũng tức là phụ thuộc vào mức độ thấu hiểu và kiểm soát được cảm xúc của 

mình cũng như khả năng tác động tích cực vào của người khác.1
 

 Trong hoạt động tranh luận, với sự tương tác trực diện và linh hoạt, với tính chất 

căng thẳng và gay cấn của cuộc đấu trí giữa hai lực lượng mà mỗi bên đều nỗ lực để 

giành phần thắng thuộc về mình thì khả năng kiểm soát cảm xúc là một yêu cầu rất 

quan trọng, không chỉ có ý nghĩa trong việc hỗ trợ cho tư duy mà còn là nền tảng của 

văn hóa tranh luận. Vai trò của “trí thông minh xúc cảm” vì vậy càng phát huy tác 

dụng. 

3.3.2. Biểu hiện của văn hóa tranh luận 

Văn hóa tranh luận thể hiện ở việc vận dụng và phát huy “trí tuệ cảm xúc” để  chủ 

động kiểm soát cảm xúc bản thân cũng như sự linh hoạt và đúng mực trong thái độ ứng 

xử với đối phương. Bởi vậy, một cuộc tranh luận có văn hóa biểu hiện qua các tiêu chí 

cơ bản sau đây: 

a. Sự tôn trọng: 

Trong tranh luận, sự tôn trọng lẫn nhau 

tranh luận. 

là một tiêu chí quan trọng của văn hóa 

 Trước cùng một vấn đề, mỗi người thường có quan điểm, cách nhìn và những 

niềm tin khác nhau, đó là điều bình thường. Bởi vậy, nếu thực sự coi mục đích của 

tranh luận là để phân minh phải / trái, đúng / sai, là để tìm ra chân lý thì không có lý do 

gì để thiếu tôn trọng đối phương ngay cả khi họ sai lầm, bởi sự sai lầm của một quan 

điểm sẽ có giá trị chứng minh cho sự đúng đắn của một quan điểm khác. Vì  vậy sự 

chấp nhận nhiều luồng ý kiến trái ngược với thái độ tôn trọng lẫn nhau là 

một trong những đảm bảo tốt nhất để có được cuộc tranh luận có văn hóa, đồng 

thời cũng là điều kiện cần thiết để một cuộc tranh luận có thể đến được  cái đích  mà nó 

cần đến. 
1 

Điều này giải thích vì sao trong cuộc sống, có những người rất thông minh (chỉ số IQ cao) nhưng trong trong ứng xử 

cứng nhắc, cực đoan, thiếu khả năng để thấu hiểu và hòa đồng giữa mọi người thì thường không thành công trong cuộc 

sống và sự nghiệp. 
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 Một cuộc tranh luận có văn hóa, đó là một cuộc đấu trí, là “trò chơi trí tuệ” mà 

mục đích cuối cùng là để khẳng định chân lý thông qua sự hiểu biết và khả  năng lập 

luận, phản biện, bởi vậy không thể đánh  đồng sự đúng / sai của chân lý với đạo 

đức, nhân cách của người tranh luận. Điều đó cũng có nghĩa rằng, một cuộc tranh luận 

có văn hóa không chấp nhận các hành vi thể hiện sự coi thường, miệt thị và  xúc phạm 

cá nhân, ngay cả khi tranh luận lên đến cao trào đỉnh điểm của sự căng thẳng, gay cấn, 

bởi nếu không thì kết cục tất yếu của cuộc tranh luận sẽ chỉ là sự phát sinh thêm mâu 

thuẫn mới, thậm chí là sự thù hận nhau. Đúng như một nhà văn hóa đã nói: “Việc cá 

thể hóa một tranh luận là điểm khởi đầu hoàn hảo để biến nó thành chiến tranh”. 

 Văn hóa tranh luận đòi hỏi mỗi bên phải đặt mình vào vị trí của đối phương để 

biết lắng nghe, thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ, để nhờ đó mà chuyển cảm xúc tiêu cực 

thành tích cực, giúp cho việc cải thiện mối quan hệ để cuộc tranh luận được diễn ra 

trong không khí bình đẳng, cởi mở và thân thiện. 

Đức Phật sau khi thành đạo, nhân cuộc tranh luận giữa chư Tăng thuộc hai nhóm 

Kinh sư và Luật sư, đã dạy rằng: “Hai bên phải bình tâm lắng nghe, đừng có thành 

kiến, đừng nghe một chiều, phải trầm tĩnh xét đoán”. Sau đó, Người truyền dạy bảy 

phương  thức  giải quyết tranh chấp, trong  đó có Ức niệm tỳni nghĩa là phải  trình 

bày đầu đuôi câu chuyện với những bằng chứng cụ thể; và Tự ngôn tỳni nghĩa là phải 

nhận biết rằng ý kiến của mình dù cố gắng vô tư vẫn là chủ quan do đó chưa thể hiện 

được sự chính xác vô tư, nói cách khác, tự mình phải công nhận sự vụng  về khiếm 

khuyết của mình. 

b. Sự cầu thị: 

 Một trong những điều kiện tiên quyết của một cuộc tranh luận có văn hóa là người 

tham gia tranh luận phải có tâm cầu thị để gạt bỏ định kiến và luôn tự nhắc nhở mình 

rằng, không phải tất cả những gì mình biết đều là đúng. Bởi vậy, trong  đối thoại nói 

chung và tranh luận nói riêng, một đòi hỏi quan trọng là phải biết lắng nghe. Một thiền 

sư đã dạy rằng, không phải vô cớ mà trời sinh ra con người có hai tai và một miệng. 

Lại cũng có một câu phương ngôn nói rằng: “Văn hóa cao nhất là 

biết  chấp nhận  người  khác”.  Vì thế biết  lắng  nghe, biết  nhận ra  những  sai lầm 

hoặc thiên kiến chủ quan trong quan điểm của chính mình cũng như biết chấp nhận 
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những  ý kiến khác với mình, đó cũng là một biểu hiện của năng lực văn hóa của  

mỗi cá nhân. 

 Một cuộc tranh luận sẽ đạt được kết quả tối ưu là khi chân lý được  làm sáng  tỏ 

trong sự thấu tình đạt lý mà không làm sứt mẻ mối quan hệ giữa hai bên tranh luận. 

Tuy nhiên, cũng không ít khi tranh luận không đi đến một kết cục ngã ngũ với sự phân 

minh phải / trái rõ ràng, bởi vậy, khi nhận ra rằng cuộc tranh luận bắt đầu trở nên vô 

bổ, bế tắc hoặc đã đi quá xa mục tiêu, hoặc làm sứt mẻ mối quan hệ thì phải chủ động 

chấm dứt cuộc tranh luận. Biết cách dừng lại đúng lúc, đó cũng là ứng xử có văn hóa 

trong tranh luận. 

4. Các kỹ năng tranh luận 

Tranh luận gắn liền với “thuật hùng biện”, người có tài thuyết phục người khác để 

chiến thắng trong các cuộc tranh luận được gọi là người có tài hùng biện. Tài hùng 

biện (hay tài ứng biến giỏi) trong tranh luận là kết quả của sự tổng hợp các năng lực trí 

tuệ, cảm xúc và ngôn ngữ. Các năng lực ấy được hiện thực hóa trong tranh luận qua sự 

phối hợp các kỹ năng tư duy và lập luận, kỹ năng vận dụng các chiến thuật tâm lý và 

kỹ năng ngôn ngữ. 

4.1. Các kỹ năng tư duy và lập luận trong tranh luận 

 Để làm sáng tỏ chân lý, tranh luận bao giờ  cũng diễn ra trong sự  đối thoại luân 

phiên khẳng định và bác bỏ giữa hai bên đối lập quan điểm, trong đó mỗi bên trong 

khi vừa  phải chứng  minh  để khẳng  định quan  điểm của mình,  đồng thời  lại  vừa 

phải phản biện để bác bỏ quan điểm của đối phương. Vì vậy để có thể giành chiến 

thắng trong các cuộc tranh luận, trước hết đòi hỏi ta phải nắm vững các qui luật tư duy 

logic và kỹ năng lập luận, mà cụ thể là các yêu cầu và phương pháp của phép chứng 

minh và bác bỏ cũng như kỹ  năng phát hiện, nhận diện và đối phó ngụy biện. 

4.1.1. Chứng minh và bác bỏ trong tranh luận 

 Quá trình diễn ra một cuộc tranh luận cũng là quá trình mà ở đó các bên đối lập về 

quan điểm vận dụng các năng lực tư duy logic và các kỹ năng lập luận để chứng minh 

nhằm khẳng  định /  bác bỏ một luận  đề. Nếu bên khẳng định phải sử dụng   các luận 

cứ và lập luận để chứng minh tính đúng đắn của luận đề thì ngược lại,   bên phủ định 

cũng dùng các luận cứ và lập luận để chứng minh tính không xác đáng của luận đề 

bằng việc phát hiện và bác bỏ các sai lầm trong luận cứ và lập luận 
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của đối phương. Việc khẳng định hay bác bỏ trong tranh luận, vì vậy cũng đều có  giá 

trị tương đương trên con đường kiếm tìm chân lý. 

 Thông thường, trong tranh luận, khi không tìm được luận cứ xác đáng để chứng 

minh, người ta dùng đến nguỵ biện (hay còn gọi là bao biện). Ngụy biện là sự cố ý 

(hoặc vô tình) vi phạm các qui tắc logic trong lập luận khiến người nghe nhầm tưởng 

cái sai là đúng và cái đúng là sai. Bởi vậy, tranh luận cũng là quá trình phát hiện và bác 

bỏ ngụy biện để trả lại sự công bằng, khách quan cho chân lý. Do đó, trong các kỹ 

năng tranh luận, trước hết và quan trọng hơn hết là kỹ năng vận dụng thành thạo các 

qui tắc logic của phép chứng minh, kỹ năng nhận diện và đối phó với ngụy biện, tức là 

biết cách phát hiện lập luận nào sai và sai ở chỗ nào để từ đó biết cách bác bỏ. 

Các phương pháp chứng minh và yêu cầu của phép chứng minh, các cách bác bỏ 

cũng như các dạng ngụy biện đã được học trong môn logic học1. Vì vậy ở đây 

chúng tôi chỉ nêu lại một cách khái quát những yêu cầu cơ bản của phép chứng minh 

cũng như cách bác bỏ các sai lầm/ngụy biện trong chứng minh để người học nắm vững 

hơn, và điều quan trọng là, phải biết chuyển hóa những kiến thức ấy thành kỹ năng để 

có thể vận dụng nhanh nhạy, linh hoạt và hiệu quả trong tranh luận – một hoạt động 

giao tiếp ngôn ngữ đặc thù mà ở đó đòi hỏi rất cao các năng lực tư duy logic. 

4.1.1.1. Các phương pháp chứng minh 

+ Chứng minh trực tiếp: là cách chứng minh mà ở đó, từ tính chân thực của luận cứ 

suy ra tính chân thực của luận đề. 

+ Chứng minh gián tiếp: là cách chứng minh thông qua việc phủ định tính chân 

thực của phản luận đề để khẳng định tính chân thực của luận đề. Chứng minh gián tiếp 

có thể thực hiện bằng hai cách: 

 Chứng minh phản chứng: chứng minh tính đúng của luận đề bằng cách chứng 

minh phản luận đề là sai. 

 Chứng minh loại trừ: chỉ ra tính sai lầm của các khả năng khác, trừ một khả năng 

của luận đề. 

4.1.1.2. Yêu cầu của phép chứng minh và cách bác bỏ 

trong chứng minh 
 

1  Xem: Lê Duy Ninh, sđd. 

các  sai  lầm/ngụy biện 
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a. Yêu cầu đối với luận đề và cách bác bỏ luận đề: 

+ Yêu cầu đối với luận đề: 

 Luận đề phải rõ ràng, xác định: Trong tranh luận, yêu cầu trước hết là, luận   đề 

được đưa ra tranh luận phải rõ ràng, xác định. Một luận đề mà trong đó các khái niệm 

được diễn đạt một cách mơ hồ, lập lờ, nhiều nghĩa, hiểu thế nào cũng được thì sẽ gây 

hiểu nhầm hoặc không thống nhất được cách hiểu, hệ quả là sẽ dẫn đến những tranh cãi 

vô bổ khi “ông nói gà, bà nói vịt” hoặc “hỏi một đường trả lời một nẻo”. 

 Luận  đề   phải  đồng  nhất  với  chính  nó  trong  suốt  quá  trình  chứng  minh: 

Nguyên tắc này yêu cầu luận đề cần chứng minh trước sau phải nhất quán, bởi nếu 

luận đề bị thay đổi trong quá trình chứng minh thì kết quả là, luận đề được chứng minh 

không phải là luận đề ban đầu. 

+ Cách bác bỏ luận đề: 

Mục  đích  mà tranh  luận  nhằm  đạt tới  là  làm sáng  tỏ chân lý  qua  việc khẳng 

định/ bác bỏ luận đề. Bởi vậy, bác bỏ luận đề là con đường ngắn nhất để giành 

chiến thắng trong tranh luận. Sau đây là các cách để bác bỏ luận  đề: 

* Bác bỏ luận đề bằng cách chỉ ra cái sai của luận đề: 

Ví  dụ: Để hạn chế vấn nạn kẹt xe, một trong những giải pháp mà sở Giao 

thông công chính TP. Hồ Chí Minh đã từng đề xuất đó là qui định xe ô tô biển số chẵn/ 

lẻ chỉ được lưu thông trong nội thành vào các ngày chẵn/ lẻ tương ứng. Tuy nhiên, các 

ý kiến phản biện từ phía dư luận xã hội đã chỉ ra những sai lầm của giải pháp này khi 

đưa ra những luận cứ để chứng minh rằng giải pháp này không những không làm giảm 

được lưu lượng xe lưu thông, trong khi lại làm nảy sinh thêm nhiều hệ lụy tiêu cực 

khác (như dùng biển số giả, hoặc sắm thêm xe, “chạy” biển số…). Thêm vào đó, nó 

cũng không có tính khả thi khi gây ra nhiều khó khăn cho cả hai phía: người dân và cơ 

quan quản lý. Với các luận cứ phản biện có sức thuyết phục này, đề xuất trên đã bị bác 

bỏ. 

* Bác bỏ luận đề bằng cách chứng minh phản luận đề là  đúng: 

Đây là cách bác  bỏ mà thay vì việc đưa ra những luận cứ trực  tiếp để chứng 

minh luận đề là sai, người  bác bỏ sẽ đưa ra những luận  cứ để chứng  minh phản 

luận đề là đúng. 
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Ví  dụ: Để bác bỏ quan điểm cho rằng tình trạng ngập nước ngày càng trầm 

trọng ở thành phố Hồ Chí Minh là do biến đổi khí hậu, ta có thể chứng minh phản luận 

đề bằng việc đưa ra những bằng chứng để khẳng định rằng: không phải ngập nước là 

do biến đổi khí hậu mà trước hết và trực tiếp là do những tác nhân từ phía con người 

gây nên (qui hoạch hệ thống thoát nước đô thị không khoa học; xây dựng tùy tiện, 

thiếu qui hoạch, lấn chiếm sông ngòi, kênh  rạch…). 

Như vậy, bác bỏ luận đề bằng cách đưa ra những luận cứ để chứng minh rằng luận 

đề sai, hoặc đưa ra những luận cứ để chứng minh phản luận đề là đúng, đó là những 

cách bác bỏ luận đề một cách trực tiếp, cũng là cách nhanh nhất để “hạ gục” đối 

phương, là con đường ngắn nhất để kết thúc một cuộc tranh luận. 

* Bác bỏ luận đề bằng cách bác bỏ ngụy  biện: 

Trong tranh luận, để đạt được mục đích, không ít khi người ta dùng ngụy biện, tức 

là (một cách vô tình hay cố ý) vi phạm các qui tắc logic của tư duy. Vì vậy, khi 

tranh luận ta phải tỉnh táo để nhận diện các dạng ngụy biện luận đề và  bác bỏ 

chúng. Sau đây là các dạng ngụy biện luận đề thường gặp và cách bác bỏ: 

 Ngụy biện đánh tráo khái niệm: 

Ngụy biện đánh tráo khái niệm là dạng ngụy biện mà ở đó đối phương cố tình diễn 

đạt các khái niệm một cách mập mờ, thiếu tính chính xác (sử dụng những từ đồng âm 

khác nghĩa, hoặc dùng từ đa nghĩa, hoặc từ có nghĩa mập mờ, hoặc đồng nhất bộ phận 

với toàn thể hay toàn thể với bộ phận), có thể gây ra nhiều cách hiểu, để rồi giải thích 

theo ý mình. Ngôn ngữ dân gian gọi đây là kiểu “lập lờ đánh lận  con đen”. 

Ví dụ (1): Thời Chiến Quốc có người vào cung, đem dâng lên vua nước Sở  một 

vị thuốc bất tử. Viên quan canh cửa hỏi rằng: Vị thuốc này có ăn được không? 

Người ấy đáp: Ăn được; tức thì viên quan giật lấy vị thuốc ấy mà ăn. Chuyện đến  tai 

vua, vua phán bắt viên quan đó đem giết. Viên quan vội kêu rằng: Thần đã hỏi 

người đem dâng thuốc là “Vị thuốc này có ăn được không?” Người ấy đáp:“ăn 

được”, nên thần mới dám ăn. Thế là thần vô tội, mà lỗi ở  người dâng thuốc. Vả lại, 

người đem dâng thuốc nói là bất tử, nghĩa là ăn vào thì không chết nữa. Thế mà 

thần vừa mới ăn mà sắp phải chết, vậy đó là thuốc tử chứ sao gọi là bất tử được? 

Bệ hạ giết thần, thực là bắt tội chết một người vô tội, mà tỏ rằng,  thiên hạ dối 
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được Bệ hạ mà Bệ hạ vẫn tin. Nhà vua nghe điều phân tỏ của viên quan có lý bèn  tha 

tội chết cho viên quan ấy. 

Ví dụ (2): Có một người đến gặp ông chủ để xin việc, sau khi nghe ông chủ nói 

rằng mức  lương  bình quân ở chỗ làm của ông là 300 USD/tuần, người xin việc 

đồng ý vào làm. Sau một tuần làm việc anh ta được trả lương 100 USD. Anh ta rất bất 

bình, đã tìm gặp ông chủ để làm cho ra lẽ vì cho rằng ông chủ đã lừa gạt mình. Tuy 

nhiên, vấn đề ở đây là do ông chủ đã dùng thuật ngụy biện đánh tráo khái  niệm: 

mức lương bình quân mà ông chủ nói (300 USD) thực ra là mức lương bình quân 

của  công ty (gồm cả bộ phận lãnh đạo), còn mức lương mà người làm kia được 

nhận (100 USD) là mức lương bình quân của công nhân, bởi vậy đã gây nên sự hiểu 

nhầm cho người làm kia. 

Trong tranh luận, khi phát hiện dạng ngụy biện này thì ta phải bác bỏ bằng cách yêu 

cầu đối phương phải thống nhất một cách hiểu chính xác về khái niệm đó. 

 Ngụy biện đánh tráo luận đề: đây cũng là kiểu ngụy biện rất phổ biến trong tranh 

luận. Theo đó, trong quá trình tranh luận, người ngụy biện đã thay thế luận đề ban đầu 

bằng một luận đề mới không tương đương với luận đề ban đầu để rồi đi chứng minh 

luận đề mới mà bỏ qua luận  đề cần chứng minh ban đầu. Ngôn ngữ  dân gian gọi đây 

là kiểu nói “từ dây cà ra dây muống”. 

Ngoài ra, ngụy biện đánh tráo luận đề còn có các dạng biểu  hiện khác như: 

 Ngụy biện công kích cá nhân: đây là một loại ngụy biện rất thường gặp trong 

tranh luận, đặc biệt là với văn hóa tranh luận của người Việt. Đó là, khi bị bế tắc, đuối 

lý, vì không có khả năng đấu trí để phản biện lại quan điểm của đối phương, người 

phản biện đã công kích vào phẩm chất và năng lực cá nhân của đối phương (trítuệ, đạo 

đức, đia vị xãhội, hoc vấn hay các khiếm khuyết khác), với mục đích là qua đó nhằm hạ thấp 

uy tín, danh dự của đối phương, làm cho người nghe nghi  ngờ 

luận điểm của đối phương, đồng thời để nhằm đánh lạc hướng, chuyển chủ đề 

đang tranh luận sang sự tranh cãi cá nhân vụn vặt. 

 Ngụy biện chứng minh phẩm chất cá nhân: đây là một dạng ngụy biện mà thay vì 

việc chứng minh cho luận đề, người ta lại đi chứng minh phẩm chất cá nhân của người 

liên quan đến luận đề đó. 
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Ví dụ: Để chứng minh rằng “Luận văn của học viên A rất tốt”, thay vì chứng minh 

giá trị khoa học của luận văn, người chứng minh lại đi chứng minh năng lực, phẩm 

chất của học viên A, đại loại như: A là một học viên giỏi, có tư cách đạo đức 

tốt… Như vậy ở đây người chứng minh đã đánh tráo luận đề  “Luận văn của học 

viên A rất tốt” bằng luận đề “Học viên A là người có năng lực, phẩm chất  tốt”. 

Khi phát hiện các dạng ngụy biện đánh tráo luận đề, ta phải yêu cầu đối phương 

không được đánh lạc hướng mà phải quay lại với luận đề cần chứng minh ban đầu để 

tuân thủ nguyên tắc luận đề phải đồng nhất với chính nó trong suốt quá trình chứng 

minh. 

Trong tranh luận, việc phát hiện và bác bỏ các dạng ngụy biện luận đề như đã  chỉ 

ra trên đây là cách để từng bước tấn công làm suy yếu dần đối phương. 

b. Yêu cầu đối với luận cứ và cách bác bỏ luận cứ: 

Luận cứ là căn cứ để chứng minh cho luận đề, vì vậy trong tranh luận, để khẳng 

định luận đề đòi hỏi ta phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu đối với luận cứ. Ngược lại, 

để phủ định luận đề ta phải phát hiện những sơ hở của đối phương khi họ vi phạm yêu 

cầu đối với luận cứ để phản biện và bác  bỏ. 

+ Yêu cầu đối với luận cứ: 

Luật lý do đầy đủ của tư duy logic chỉ ra rằng, mọi sự khẳng định hay phủ định chỉ 

có giá trị khi có đủ căn cứ xác đáng chứng minh cho tính đúng của nó. Bởi vậy, luận cứ 

trong chứng minh được coi là xác đáng, là đủ điều kiện để khẳng định tính chất đúng 

đắn của luận đề khi nó thỏa mãn các yêu cầu: 

 Luận cứ phải xác thực: yêu cầu này đòi hỏi chỉ được sử dụng các sự kiện, tư 

tưởng làm luận cứ cho việc chứng minh khi các sự kiện ấy là có thật, khi các tư 

tưởng ấy đã được khoa học và thực tiễn kiểm nghiệm tính đúng đắn. 

 Luận cứ phải đảm bảo yêu cầu cần và đủ để chứng minh cho luận đề: để việc 

khẳng định / phủ định có sức thuyết phục đòi hỏi người chứng minh phải đưa ra các 

căn cứ một cách đầy đủ, toàn diện, chặt chẽ để tránh sự võ đoán, áp đặt một cách  tùy 

tiện, phiến diện, chủ quan. 

 Luận cứ phải có quan hệ logic tất yếu với luận đề: trong thực tế lập luận nói 

chung và lập luận trong tranh luận nói riêng, nhiều khi do vô tình hoặc cố ý người  ta 
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đã đưa ra những luận cứ không có quan hệ logic với luận đề, do vậy nó không có  giá 

trị để chứng minh cho luận đề. 

+ Cách bác bỏ luận cứ: 

* Chỉ ra tính chất giả dối, không chân thực của luận  cứ: 

Trong tranh luận, khi đối phương đưa ra các luận cứ để chứng minh cho luận đề, 

trước hết ta cần tỉnh táo để kiểm tra tính xác thực của các luận cứ ấy. Khi phát hiện ra 

đối phương vi phạm yêu cầu về tính xác thực của luận cứ, ta phải bác bỏ bằng cách chỉ 

ra sự thiếu căn cứ của các luận cứ ấy. Khi chỉ ra được tính chất giả dối, không chân 

thực của luận cứ cũng tức là ta đã bác bỏ được luận cứ mà đối phương dựa vào đó để 

khẳng định luận đề. Đây là cách bác bỏ phổ biến mà các luật sư vẫn dùng để bào chữa 

trong các phiên tòa. 

Ví dụ: Trước khi trở thành vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, Abraham Lincoln 

vốn là một luật sư nổi tiếng với tài hùng biện. Một lần, bạn của ông là Lance 

Armstrong 

bị 

vu  cáo  là  hung thủ của  một vụ giết người cướp  của. Nhân  chứng 

Fuerxun (đã bị nguyên cáo mua chuộc) một mực khẳng định rằng đã tận mắt chứng 

kiến Lance Armstrong thực hiện hành vi tội ác. Lance Armstrong dù vô tội nhưng   bất 

lực trước chứng cứ giả tạo và đã bị kết án. 

Abraham Lincoln biết tin đã tự nguyện làm luật sư bào chữa cho bạn mình. Sau khi 

đến hiện trường quan sát, ông đề nghị mở phiên tòa phúc thẩm. Đây là cuộc đối chất 

giữa luật sư của bị cáo (Lincoln) và nhân chứng của nguyên cáo (Fuerxun) tại tòa: 

 Lincoln: Anh có chắc là anh nhận rõ Lance Armstrong tại nơi xảy ra vụ án vào 

thời điểm đó không? 

 Fuerxun: Đúng vậy. 

 Lincoln: Anh đứng sau bãi cỏ, còn Lance Armstrong 

cách nhau khoảng 20 – 30m, có thấy rõ không? 

 Fuerxun: Thấy rất rõ, vì trăng rất sáng. 

ở trên cây cao,  hai bên 

 Lincoln: Anh khẳng định là không phải anh nhận rõ Lance  Armstrong bởi y 

phục của anh ta chứ? 

 Fuerxun: Không phải. Tôi khẳng định tôi thấy rõ bộ mặt của anh ta, vì lúc đó 

ánh trăng chiếu vào mặt anh ta. 
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 Lincoln: Anh khẳng định lúc đó là vào 11 giờ đêm chứ? 

 Fuerxun: Đúng vậy, vì lúc đó tôi trở vào nhà xem đồng hồ, lúc đó là 11 giờ 15 

phút. 

Từ những lời khẳng định của nhân chứng, Abraham Lincoln đã phản biện bằng 

cách chỉ ra tính giả dối của chứng cứ bằng lập luận rằng: “Nhân chứng thề rằng lúc 11 

giờ khuya ngày 18 tháng 10 anh ta thấy rõ mặt của Lance Armstrong dưới ánh trăng. 

Nhưng tối hôm ấy là thượng tuần, 11 giờ khuya trăng đã xuống núi thì lấy ánh trăng ở 

đâu? Cho dù là nhân chứng không nhớ rõ thời gian, giả định là sớm hơn một chút thì 

khi đó trăng cũng ở phía tây. Nếu bị cáo đứng ở cây đại thụ nhìn ra, tức là hướng tây, 

thì có thể thấy ánh trăng rọi vào mặt bị cáo. Nhưng lúc đó vị trí mà nhân chứng đứng là 

ở sau bãi cỏ, cho nên không thể thấy được mặt của bị cáo. Nếu như  bị cáo ngước mặt 

về phía bãi cỏ, tức là hướng về đông, thì cho dù có ánh trăng đi 

nữa  cũng chỉ thấy được sau gáy của bị cáo. Như vậy nhân  chứng  làm sao có  thể 

thấy được ánh trăng rọi vào mặt của anh ta, để có thể nhận rõ anh ta từ bãi cỏ cách đó 

20 – 30m?”. 

Từ việc vạch rõ tính giả dối của luận cứ, Abraham Lincoln đã khẳng định: “Tôi chỉ 

có thể nói với mọi người rằng, đây đích thực là một tên lừa gạt”. Và như vậy, luận đề 

Lance Armstrong là kẻ giết người đã bị bác bỏ (*). (Dẫn theo: Thuật hùng biện, 

tr.7879). 

Cùng với việc phát hiện và bác bỏ tính chất giả dối, không xác thực của luận cứ, 

việc phát hiện và bác bỏ các ngụy biện trong luận cứ cũng  góp phần quan  trọng 

trong việc làm suy yếu lập luận của đối phương. 

* Các dạng ngụy biện trong luận cứ và cách bác bỏ: 

Trong thực tế tranh luận, các ngụy biện do vi phạm yêu cầu của luận cứ được biểu 

hiện khá đa dạng. Sau đây là các dạng ngụy biện thường gặp và cách bác bỏ: 

 Ngụy biện khái quát hóa vội vã: loại ngụy biện này thường gặp khá phổ biến trong 

lập luận, đó là việc đưa ra kết luận khi dẫn ra những luận cứ vừa không đầy đủ, toàn 

diện, vừa không tiêu biểu, điển hình, tức vi phạm luật lý do đầy đủ. 
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Đây là chỗ sơ hở để người phản biện có thể tấn công bằng cách chỉ ra những luận 

cứ mà đối phương đã cố ý hay vô tình bỏ qua, nhưng lại là luận cứ có ý nghĩa quan 

trọng trong việc chứng minh luận đề.1 

Để phản biện lập luận này, ta phải dẫn ra thêm các luận cứ về các trường hợp khác 

cho kết quả trái ngược với sự qui nạp của đối phương, để từ đó khẳng định rằng kết 

luận mà họ đưa ra là chưa có sức thuyết phục. 

 Ngụy biện dựa vào lý lẽ theo số đông (lệ làng): đây là kiểu ngụy biện thay cho 

việc đưa ra luận cứ để chứng minh luận đề, người khẳng định lại cho rằng luận đề là 

đúng vì có nhiều người đã công nhận / làm như vậy, đại loại như: “tôi làm điều này vì 

thấy những người khác cũng làm”; hoặc: “từ trước đến giờ mọi người đều làm như 

vậy”. 

Đây là luận cứ ngụy biện, vì nhiều người cho là đúng chưa phải là căn cứ đảm bảo 

cho tính đúng đắn của luận đề. Một ví dụ điển hình là trong vụ án Tân Trường Sanh, 

khi bị xử về tội nhận hối lộ, các cán bộ ngành Hải quan đều nhất mực biện 

hộ cho  hành  vi phạm pháp  của  mình rằng,  “Khi  nhận tiền  của Tân  Trường Sanh 

không suy nghĩ gì bởi chuyện nhận tiền bồi dưỡng của chủ hàng lâu nay trong 

ngành Hải quan là chuyện bình thường”, rằng “nhận tiền bồi dưỡng là việc công khai, 

thông lệ của nhiều người” (nên mặc nhiên được xem là… không sai!).2
 

Ngược lại, có khi nhiều người cho là sai cũng không tất yếu luận đề đó là sai. Đó là 

trường hợp các phát minh khoa học khi ra đời đã làm đảo ngược lại chân lý đã 

được đã từng  được xem như là  tất  yếu,  vĩnh  hằng cả ngàn năm trước đó. Đó là 
 
 

 

1 
Câu chuyện dự án bôxít Tây Nguyên từng gây “nóng” trên diễn đàn Quốc hội, báo giới và dư luận xã hội trong suốt một 

thời gian khá dài với hai luồng ý kiến trái chiều nhau: một bên ủng hộ việc triển khai dự án và một bên kiến nghị dừng dự 

án. Mỗi bên đều viện dẫn những lý lẽ để bảo vệ cho quan điểm của mình và phản biện quan điểm của đối phương xung 

quanh hai vấn đề: hiệu quả kinh tế, tính an toàn và các tác động xã hội của dự án. Để bảo vệ cho lập luận của mình, phía 

chủ đầu tư là Tổng công ty Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đưa ra chi tiết về chi phí, giá thành, lợi nhuận thu được 

cũng như các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn cho hai hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên. Từ đó họ khẳng định, họ đã tính 

toán và nhận thấy hiệu quả kinh tế vẫn  được đảm bảo, dù phải xây thêm nhiều  tuyến đường vận chuyển sản phẩm, cả 

đường sắt và đường bộ. Khoảng 510 năm, TKV sẽ thu hồi được vốn bỏ ra. Đại diện cho bên phản biện, các chuyên gia 

kinh tế, các nhà khoa học và văn hóa đã đưa ra những luận cứ để kiến 

nghị dừng dự án dựa trên cơ sở sự  đánh giá toàn diện về hiệu quả của dự án, từ kinh tế đến chính trị cũng như các 

tác động môi trường và văn hóa xã hội của dự án. Chỉ xét riêng về hiệu quả linh tế của  dự án, chuyên gia kinh tế  Phạm 

Chi Lan đã chỉ ra rằng, chủ đầu tư đã bỏ qua những con số quan trọng để chứng minh tính khả thi của dự án. TKV đã 

không tính đến đường vận tải tốn kém cả trăm triệu đôla. Chủ đầu tư chi ra 30 triệu USD để đầu tư cho môi trường nhưng 

chưa thấy đánh giá chung về tác động môi trường đối với dự án. Ngay việc xây dựng nhà máy điện phục vụ dự án cũng 

không cụ thể. Từ đó đi đến khẳng định rằng, chủ đầu tư đã chưa nghiên cứu thấu  đáo hoặc  không hình dung hết giá cả 

biến động trên thị trường cũng như những phức tạp trong quá trình tăng vốn của dự án. 
2 Báo Tuổi trẻ Chủ nhật, 1/6/1999 
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trường hợp nhà bác học Copernic với thuyết Nhật tâm (cho rằng quả đất quay quanh 

mặt trời) thay thế cho thuyết Địa tâm; nhà bác học Einstein với Thuyết tương đối… Và 

còn nhiều những phát minh khoa học vĩ đại khác cũng được khởi nguồn từ những dự 

cảm “khác người” do không bằng lòng với những điều tưởng như đã là chân lý với số 

đông. 

 Ngụy biện lợi dụng nặc danh: đây là trường hợp ngụy biện khi người nói dẫn ra ý 

kiến của một người có thẩm quyền làm căn cứ để khẳng định luận đề nhưng   lại không 

nêu cụ thể danh tính của người đó, vì vậy không ai có thể kiểm chứng sự chính xác của 

ý kiến đó, ví dụ như: “Một viên chức tình báo cho biết là ông đã từng hoạt động cho 

địch”. Một ngụy biện khác cũng thuộc loại này là dùng lời đồn đại 

của dư luận để làm  luận cứ cho  lập  luận,  ví dụ: “dư luận  cho  rằng…”; “nhiều 

người nói rằng…” v.v… Một khi không kiểm chứng được tính xác thực của luận cứ thì 

cũng đồng nghĩa với việc luận cứ ấy không có giá trị để chứng minh cho luận   đề. 

 Ngụy biện dựa vào uy tín cá nhân: đó là khi đối phương không đưa ra luận cứ để 

chứng minh cho luận đề mà lại khẳng định luận đề dựa vào trình độ, uy tín của người 

khác. Ví dụ: “ông A là một nhà khoa học lớn, chẳng lẽ lại nói sai…”; hoặc: “cô giáo đã 

nói như thế mà lại không đúng à?…”. Đó là một luận cứ ngụy biện, bởi 

lẽ rằng, trình độ, uy tín của một người không đảm bảo chắc chắn rằng tất cả 

những điều người đó nói đều đúng. 

Đặc biệt, trong tranh tụng tại tòa, việc buộc tội hay bào chữa cho bị cáo không  thể 

căn cứ vào những lời đồn đại của dư luận hoặc lời nói của những người có uy tín, hoặc 

những chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra không tuân thủ các nguyên tắc 

khách quan, không theo đúng qui định của pháp luật, bởi những luận cứ ấy không được 

kiểm chứng nên không có tính xác thực, do đó không đủ điều kiện làm bằng chứng để 

vụ án được xét xử một cách khách quan. 

 Ngụy biện dựa vào sự kém cỏi: là dạng ngụy biện mà ở đó người ngụy biện  do 

không chứng minh được luận đề nên kết luận rằng luận  đề đó sai hoặc không  tồn tại. 

(Đây cũng là một biểu hiện của sai lầm logic do phép loại suy không hoàn toàn). 
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Ví dụ: Có người lập luận: “Có thể khẳng định rằng không thể có sinh vật có trí tuệ 

nào khác trong vũ trụ ngoài con người, vì nếu có thì khoa học đã phát hiện ra các sinh 

vật đó rồi”.1
 

Đây là một lập luận sai lầm, vì việc chưa tìm ra không có nghĩa là không có, mà có 

thể là do sự hạn chế của khoa học. Trong thực tế cuộc sống, có nhiều sự việc, hiện 

tượng (nhiều khi mang tính chất huyền bí) chưa có bằng chứng khoa học hay thực 

nghiệm để kiểm chứng, nhưng “sự không có bằng chứng không phải là bằng chứng của 

sự không có” (GS Vật lý Thiên văn Trịnh Xuân Thuận). 

 Ngụy biện dựa vào sức ép bằng chứng: đây là trường hợp ngụy biện mà ở đó, 

thay vì đưa ra luận cứ để chứng minh cho quan điểm của mình, người nói lại đẩy gánh 

nặng tìm bằng chứng sang cho đối thủ. 

Ví dụ: Gần đây, bộ phim cổ sử “Lý Công Uẩn – đường tới thành Thăng Long”  đã 

gây nên hai luồng ý kiến đối lập trong dư luận và các nhà chuyên môn. Trong khi phần 

đông ý kiến phản ứng với bộ phim vì cho rằng nó “đậm chất Trung Hoa” thì một số ý 

kiến ủng hộ những người làm phim đã dùng nhiều ngụy biện để bênh vực cho bộ phim 

này. Điển hình là ngụy biện của một nhà sử học có tiếng, khi ông phát biểu: “Vì sao mà 

Lý Công Uẩn lại mặc triều phục như hệt vua phương Bắc? Cái thắc mắc này đã từng 

được nêu lên khi tượng đài đức Lý Thái Tổ dựng bên bờ hồ Hoàn Kiếm cách nay đã 5 

năm. Nếu coi đó là biểu hiện không đề cao tinh thần dân tộc thì hãy đặt câu hỏi cho 

chính người đặt ra câu hỏi rằng họ mặc gì, đông đảo người dân và các quan chức cao 

cấp nhất lúc ấy ăn mặc ra sao?”. 

Có thể thấy, ở đây người lập luận đã không đưa ra chứng cứ khách quan nào để 

bảo vệ cho  cách  phục  trang,  thiết kế bối cảnh theo kiểu “Trung Hoa” trong bộ 

phim, mà lại quay sang đặt câu hỏi cho chính người đã đặt ra câu hỏi chất vấn mình, 

tức là đẩy gánh nặng của nghĩa vụ phải chứng minh sang phía đối thủ. Đó là một ngụy 

biện mà nói theo ngôn ngữ dân gian là “đánh bùn sang ao”. 

Thêm nữa, trên thực tế, cả những người ủng hộ lẫn người phản bác bộ phim 

này đều không biết giai đoạn thời Tiền Lê  Lý, dân phục và quan phục nước ta như thế 

nào. Nhưng việc không biết không thể là lý do để bào chữa cho việc phục dựng trang 

phục theo kiểu người Trung Hoa.2
 

 
 

1  Phạm Đình Nghiệm, Nhập môn Logic học, Nxb. ĐHQG TP. HCM, 2006. 
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 Ngụy biện dựa vào chứng cứ chủ quan: đây là trường hợp người lập luận đưa ra 

những luận cứ thiếu tính khách quan hoặc chưa được kiểm chứng bởi thực tiễn 

mà chỉ là những  phán  đoán,  những số liệu, sự kiện chưa  xảy ra nhưng  lại  được 

khẳng định như là tất yếu, hiển nhiên. 

Ví dụ: Tại một diễn đàn Quốc hội gần đây đã diễn ra cuộc tranh luận khá căng 

thẳng giữa các đại biểu về việc: nên hay không nên đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc 

Nam? Khi phản biện lại ý kiến của một số đại biểu cho rằng không nên làm vì nước ta 

còn nghèo, thu nhập bình quân đầu người còn thấp thì trong số các vị đại biểu ủng hộ 

“siêu dự án”, có người đã rất tự tin khi đưa ra luận cứ rằng: “Thu nhập bình quân đầu 

người Việt Nam hiện nay 1.200 USD nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì 

đến 2020 sẽ là 3.000 USD và lần lượt tăng đến 6.000 USD, lên 

12.0 USD và đạt 20.000 USD năm 2050”. Theo vị Đại biểu Quốc hội này, với 

mức thu nhập bình quân đầu người đến năm 2050 ở mức 20.000 USD thì việc đầu tư 

làm đường sắt cao tốc ngay từ bây giờ là đúng đắn và cần thiết. 

Có thể nói, những số liệu được đưa ra rất cụ thể, với những tính toán có vẻ như rất 

có căn cứ khoa học trên đây thực ra là một luận cứ không có mấy giá trị, bởi nó 

thiếu tính khách quan, thiếu những cơ sở thực tế (khi không tính đến các yếu tố 

khách quan tác động bất lợi ngoài tầm kiểm soát của con người như: thiên tai, dịch 

bệnh, chiến tranh...). Đây là kiểu ngụy biện mà ngôn ngữ bình dị của dân gian gọi là 

“đếm cua trong lỗ”. 

Tóm lại, nhóm ngụy biện do việc sử dụng  luận cứ không  có khả năng kiểm 

chứng hoặc chưa được kiểm chứng về tính xác thực thường được biểu hiện với rất 

nhiều dạng khác nhau. Tuy nhiên, chung qui lại thì điểm chung giữa các loại ngụy biện 

này là sự vi phạm yêu cầu về tính xác thực của luận cứ. Do đó, khi gặp dạng ngụy biện 

này ta phải bác bỏ bằng việc chỉ ra những căn cứ cho thấy những luận    cứ mà đối 

phương sử dụng là không xác đáng do thiếu độ tin cậy, vì vậy không thể làm căn cứ có 

giá trị cho việc chứng minh, khẳng định luận đề. 

c. Yêu cầu đối với lập luận và cách bác bỏ 

luận: 

sai lầm/ngụy biện trong cách lập 

 
 

2  
Xem: 1) Dương Trung Quốc, Hãy bắt đầu bằng việc chăn một đàn ngựa…, Báo Lao động 3/10/2010; 2) Đoan  Trang, 

Ngụy biện, lichsuvn.info 
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+ Yêu cầu đối với lập luận: 

 Lập luận phải tuân thủ các qui luật logic: Trong phép chứng minh, nhiệm vụ của 

lập luận là tổ chức, sắp xếp, liên kết các luận cứ để cho thấy mối liên hệ logic giữa luận 

cứ với luận cứ, luận cứ với kết luận nhằm hướng đích là khẳng định hay bác bỏ luận 

đề. Bởi vậy, để sự lập luận được chặt chẽ, logic đòi hỏi phải tuân thủ các qui luật cơ 

bản của tư duy (luật đồng nhất, luật cấm mâu thuẫn, luật triệt tam, luật lý do đầy đủ), 

các qui tắc logic của phép phán đoán (điều kiện cần, điều kiện đủ…) và các yêu cầu 

của phép suy luận (quy nạp, diễn dịch, tương  tự).1
 

 Lập luận không được luẩn quẩn: Yêu cầu này đòi hỏi, trong khi thực hiện 

phép chứng minh không được dùng luận cứ để chứng minh cho luận đề, rồi lại 

dùng chính luận đề đang cần chứng minh để chứng minh cho luận cứ, bởi như thế thì 

cuối cùng lại quay về điểm xuất phát ban đầu (lập luận vòng quanh). 

 Lập luận phải rõ ràng, mạch lạc: Yêu cầu này đòi hỏi trong lập luận phải biết tổ 

chức, sắp xếp các luận cứ một cách hợp lý, mạch lạc, logic; không được lặp đi lặp lại 

một tư tưởng nào đó; ngôn ngữ diễn đạt phải rõ ràng, chính xác về nghĩa. 

+ Cách nhận diện và bác bỏ sai lầm/ngụy biện trong cách lập luận: 

Trong tranh luận, để bác bỏ quan điểm của đối phương, cùng với việc phát hiện các 

lỗi tư duy logic cũng như các dạng ngụy biện trong luận đề, luận cứ, còn cần phải tỉnh 

táo để phát hiện ra những sơ hở cũng như các ngụy biện trong cách lập luận của đối 

phương để phản biện / bác bỏ. Có thể nhận diện các sai lầm và ngụy biện thường gặp 

trong lập luận với các dạng cơ bản sau: 

* Ngụy biện do luận cứ  không có mối liên hệ logic với luận đề: 

Thuộc về nhóm ngụy biện này có các dạng biểu hiện cụ thể sau đây: 

 Nguỵ biện do luận cứ và luận đề không có quan hệ nhân   quả: 

Ví dụ (1): Để bảo vệ cho chủ trương làm đường sắt cao tốc, có vị đại biểu 

Quốc hội lập luận rằng: “Thế giới có Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Pháp, Đức, 

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Thụy Điển, Hà Lan, Anh, Hàn Quốc, Bỉ đã có đường sắt 

cao tốc; Brazil, Nga, Indonesia đang triển khai. Tôi thấy những nơi có chỉ số IQ cao 

thì họ có đường sắt cao tốc, Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao”. (Chuyên đề về dự án 

đường sắt cao tốc, VnEconomy, 09/06/2010). Ở đây, người lập luận đã đưa 
 

1 
Xem: Lê Duy Ninh, sđd, chương IV và V 
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ra luận cứ “Việt Nam có chỉ số IQ cao”  để đi đến kết luận “cần phải làm đường  sắt 

cao tốc”, trong khi giữa luận cứ và kết luận không hề có quan hệ logic. Đó là chưa nói 

đến việc bản thân luận cứ “Việt Nam có chỉ số IQ cao” cũng không có cơ sở, vì cho 

đến nay tại Việt Nam chưa có một cuộc khảo sát cộng đồng nào để biết  IQ của người 

Việt là bao nhiêu để mà nói cao, cũng như tiêu chí để so sánh cao là so với nước nào? 

Ví dụ (2): Cũng liên quan đến dự án đường sắt cao tốc, những người phản đối cho 

rằng nếu vay thêm tiền làm đường sắt cao tốc sẽ làm tăng tổng nợ quốc gia (vì 

hiện tại tổng nợ quốc gia đã chiếm 42% GDP), nhưng một quan chức có trách 

nhiệm của Chính phủ đã trả lời rằng: “Không tăng nợ, vì không chỉ vay nước ngoài, mà 

còn vay trong nước, vay doanh nghiệp, vay trong nhiều năm...”. 

Lập luận này nghe qua có vẻ hợp logic, vì tiền đề là “vay” và kết luận là “nợ”, mà 

theo logic thì hai phạm trù này vốn có quan hệ nhân  quả. Nhưng thực ra, trong lập 

luận này, giữa tiền đề “vay từ nhiều nguồn” với kết luận là “không tăng nợ” không có 

quan hệ logic nhân  quả, bởi vì chỉ khi không vay thì mới không làm tăng nợ chứ 

không phải là việc vay từ nhiều nguồn thì không làm tăng nợ. 

 Nguỵ biện  nhân   quả sai:  là loại ngụy  biện do  đánh đồng  nguyên nhân  với 

nguyên cớ, hoặc qui kết đơn giản rằng cái xảy ra trước là nguyên nhân của cái xảy ra 

sau mà không chỉ ra được mối quan hệ logic giữa chúng. (A xảy ra trước B không có 

nghĩa A là nguyên nhân gây ra B nếu không có bằng chứng về mối liên hệ logic giữa 

chúng). 

Ví dụ (1): Trong một trận đấu, đội tuyển bóng đá Italia đã giành chiến thắng 

trước đội tuyển Pháp. Trong hành lang sân vận động, các cầu thủ Italia đã nói rằng sở 

dĩ họ chiến thắng là nhờ họ đã cầu Chúa trước trận đấu. Các cầu thủ Pháp trả  lời rằng 

họ cũng cầu Chúa trước trận đấu vậy. Các cầu thủ Italia đáp rằng: họ cầu Chúa bằng 

tiếng Italia! 

Ví dụ (2): Một cậu học sinh đi thi, vừa bước chân ra khỏi nhà thì gặp một người 

phụ nữ, sau đó không làm được bài thi nên cậu ta đổ lỗi tại ra đi “gặp gái” nên mới xui 

xẻo không làm được bài! 

Trên đây là các dạng ngụy biện do luận cứ không có mối liên hệ logic nhân –  quả 

với luận đề. Các dạng ngụy biện này thường được ẩn dạng khá kín đáo trong 
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vẻ bề ngoài mới nghe qua tưởng như rất hợp lý, thậm chí nhiều khi còn được ngụy 

trang bằng những lời lẽ có vẻ thông thái, mỹ miều nên không dễ nhận diện. Vì vậy, loại 

ngụy biện này thường dễ đánh lừa được những người suy nghĩ hời hợt, nặng về cảm 

tính. 

Trong tranh luận, để bác bỏ loại ngụy biện này đòi hỏi người phản biện phải  tỉnh 

táo để xem xét thực chất của mối quan hệ logic giữa luận cứ với kết luận. Nếu phát 

hiện luận cứ không có mối quan hệ logic với kết luận thì phải bác bỏ các luận cứ đó, và 

như thế cũng tức là luận đề chưa được chứng minh. 

* Ngụy biện do lập luận không cần luận cứ: 

Mọi lập luận có sức thuyết phục đều phải dựa trên luận cứ để đi đến kết luận. Tuy 

nhiên, trong thực tế, do không đưa ra được những luận cứ xác đáng nên người lập luận 

đã dùng các lý lẽ ngụy biện để lấp liếm, che đậy sự thất lý của mình. Sau đây là các 

ngụy biện thường gặp thuộc nhóm này: 

 Ngụy biện dựa vào sức mạnh quyền uy: đây là loại ngụy biện mà ở đó, thay vì 

đưa ra luận cứ để chứng minh cho luận đề, người lập luận lại dùng uy lực hay sức 

mạnh để gây áp lực buộc đối phương phải tuân phục, phải chấp nhận quan điểm  của 

mình. Đó là sự bẻ cong chân lý bằng những “lý sự cùn” mang tính áp đặt, kiểu như: 

“tôi là người có quyền quyết định hay là anh?”; “cấp trên đã quyết, không việc gì phải 

bàn nữa”; “đừng có mà trứng khôn hơn vịt”;... Loại ngụy biện này thường xảy ra khi 

các bên tranh luận không ngang bằng về vị thế cho nên “chân lý thuộc về kẻ mạnh”. 

Về điều này, nhà bác học Einstein đã từng cảnh báo rằng: “Kẻ thù lớn nhất của chân lý 

là sự ngạo mạn của quyền  uy”. 

 Ngụy biện lợi dụng lòng thương hại (dựa vào lý lẽ đạo đức): đây là một loại 

ngụy biện mà thay vì đưa ra các luận cứ khách quan để thuyết phục người nghe, 

người lập luận lại tìm cách tác động vào tâm lý, tình cảm, lợi dụng lòng trắc ẩn của 

người nghe để  họ chấp nhận đề ngh

ị 

của  mình.  Ví dụ như: “Anh ấy  không  có ý 

định giết người, xin đừng kết tội anh ấy vì hoàn cảnh anh ấy hiện nay rất bi đát…”. Đây 

là chiêu thức mà dân gian gọi là dùng “khổ nhục kế”. 

Trên đây là các dạng ngụy biện do lập luận mà không dựa trên luận cứ.  Vậy  làm 

cách nào để đối phó với loại lập luận mà không có luận cứ này? 
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Trong tranh luận, khi phát hiện đối phương ngụy biện dựa vào sức mạnh 

quyền uy, ta phải đòi hỏi họ đưa  ra  luận cứ và chỉ cho họ thấy  rằng,  quyền uy 

không thể thay thế được bằng chứng; khi gặp ngụy biện lợi dụng lòng thương hại, ta 

phải dùng lý trí tỉnh táo để không bị “mủi lòng” mà chấp nhận sự thỏa hiệp một cách 

dễ dàng. Nếu đối phương không đưa ra được chứng cứ logic và lý lẽ thuyết phục thì có 

nghĩa là lập luận của họ bị bác  bỏ. 

* Ngụy biện do phạm các lỗi logic khác trong lập luận: 

 Ngụy biện đen / trắng (hay là lý lẽ chẻ đôi): 

Nhiều khi trong lập luận, giữa nhiều khả năng, tình huống có thể xảy ra, người 

ta lại chỉ đưa ra hai khả năng đối lập nhau, để từ đó phán xét một cách cực đoan 

rằng không phải khả năng này thì ắt hẳn là khả năng kia mà không có sự lựa chọn nào 

khác. Để phản biện lập luận này ta phải chỉ ra những khả năng lựa chọn khác nhiều 

hơn hai khả năng mà đối phương đã đưa ra. 

Ví dụ: Trong một cuộc tranh luận giữa Abraham Lincoln với chánh án Stephen 

Douglas về chế độ nô lệ, Douglas đã công kích tư tưởng của Lincoln về quyền bình 

đẳng của những người da đen. Ông ta cho rằng, bình đẳng với người da đen có  nghĩa 

là cùng đi bỏ phiếu với người da đen, cùng ăn, cùng ngủ, cùng kết hôn với họ. Lincoln 

đã phản bác lại ngụy biện của Douglas rằng: “Tôi phản đối loại logic bịp bợm này khi 

nói rằng, hoặc tôi không cần một nữ nô lệ da đen, hoặc tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ. Cả  hai 

tôi đều không cần. Tôi có thể để họ được tự do. Về một mặt nào đó, 

cô ta khác với tôi. Nhưng cô ta giống tôi cũng như giống  mọi  người  khác ở cái 

quyền được ăn bát cơm do chính mình làm ra mà không phải xin phép người khác”.1
 

Như vậy, ở đây Lincoln đã chỉ rõ, ông đấu tranh cho sự bình đẳng của người da 

đen không phải chỉ vì một trong hai lý do: hoặc không cần nữ da đen làm nô lệ, hoặc 

sẽ lấy họ làm vợ, mà điều ông cần là trả tự do cho họ. 

 Ngụy biện lập luận vòng tròn: là loại ngụy biện khi người lập luận dùng luận cứ 

để chứng minh cho luận đề, sau đó lại dùng luận đề đang cần chứng minh để 

chứng minh cho luận cứ. Hoá  ra cuối cuǹ g giả thuyêt́ laị  tự biêṇ minh cho chiń h no,́ 
 
 

1 
Dẫn từ: Nguyễn Đức Dân, Bước đầu tìm hiểu về lý thuyết lập luận và một  số phương thức  lập luận của người  Việt,  

công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, TP. HCM, 2001. 
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quá trình lập luận vì vậy đã tạo thaǹ h một voǹ g troǹ kheṕ kiń với việc trở lại  điểm 

xuất phát mà không chứng minh được gì. Lập luận kiểu này còn gọi là tuần hoàn luận 

chứng hay là lý lẽ vòng quanh. 

Vídụ: 

 A: Cać 

 B: Lam̀ 

nhàquýtộc thích tóc vàng. thếnào 

biết chắc điều đó? 

 A: Một nhàquýtộc cho tôi biết điều đó. 

 B: Vìsao bạn biết  ông ta làmột nhàquýtộc? 

 A: Đơn gia bởi vìông ta thić h toć vaǹ g! 

Trong tranh luận, khi gặp loại ngụy biện này, ta phải chỉ ra rằng, với cách lập luận 

như vậy thì thực chất là tranh luận đang trở lại điểm xuất phát ban đầu, bởi 

luận đề vẫn chưa  được chứng minh.  Từ đó yêu cầu đối phương phải tách bạch 

giữa luận cứ và luận đề trong lập luận. 

Tóm lại, trong tranh luận, khi đuối lý người ta thường tìm đến các ngụy biện  với 

rất nhiều các dạng thức khác nhau. Vì vậy, có thể nói, hầu như trong chúng ta, dù vô 

tình hay cố ý, ai cũng đã từng ngụy biện, ngay cả những người rất am hiểu  các kiến 

thức về logic học, thậm chí đến cả các nhà thông thái cũng không là ngoại lệ. Vì ngụy 

biện thường được bao bọc trong lớp vỏ  ngôn từ phong phú và mỹ miều 

nên  thường  đem lại  cho người  nghe cảm giác về sự thông  thái và  hoạt ngôn  với 

những lý lẽ mà bề ngoài có vẻ logic. Đó là lý do để ngụy biện có khả năng thuyết phục 

những người không có kiến thức về tư duy logic, đặc biệt là với những người chỉ quen 

suy nghĩ hời hợt, nặng về cảm tính. 

Trở lên, chúng tôi đã trình bày các kỹ năng để chứng minh, bác bỏ và đối phó ngụy 

biện trong tranh luận. Tuy nhiên, để giành chiến thắng trong tranh luận đòi hỏi phải 

biết vận dụng kết hợp một cách linh hoạt và phù hợp các kỹ năng này trong 

từng tình huống tranh luận cụ thể, dựa trên cơ sở của sự kết hợp nhuần nhuyễn 

giữa các phương thức lập luận logic hình thức với lập luận đời thường thì mới đem lại 

hiệu quả thuyết phục  cao. 

Đặc biệt, cùng với việc vận dụng linh hoạt các kỹ năng trên đây, một nguyên   tắc 

có ý nghĩa phương pháp luận cần phải luôn quán triệt trong kỹ năng tranh luận  là, phải 

tìm ra “gót chân Asin” của đối thủ để “đánh đòn cân não” có tính chất quyết 
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định, bởi đó là con đường ngắn nhất để giành chiến thắng, thay vì cứ “cò cưa” dai 

dẳng bằng việc bắt bẻ 

không có tính quyết định. 

những  lỗi  vụn  vặt, nhỏ nhặt, chỉ có  ý  nghĩa  cục  bộ mà 

Như vậy, có thể nói, kỹ năng tranh luận trước hết là kỹ năng vận dụng thành 

thạo các qui tắc logic của phép chứng minh, trên cơ sở của sự suy  nghĩ  sâu sắc, 

nhạy bén, cùng với các lý lẽ sắc bén và khả năng lập luận chặt chẽ. Đó cũng là cơ sở để 

giúp ta nhận diện và ứng phó với các loại lỗi tư duy logic và ngụy biện. Chỉ khi tuân 

thủ nghiêm ngặt các qui luật của tư duy logic thì việc khẳng  định hay bác  bỏ trong 

tranh luận mới có khả năng trả lại cho chân lý sự công bằng, khách quan và chân thực. 

Do đó, để rèn luyện kỹ năng tranh luận thì điều quan trọng là phải nắm vững các qui 

tắc logic trong lập luận, phải xây dựng được thói quen tư duy phản biện với những góc 

nhìn đa chiều để tìm ra con đường đúng đắn đi tới chân lý. Cùng với đó, phải nghiên 

cứu thật nhiều các dạng ngụy biện để loại trừ các sai lầm trong tư duy, cũng như để khi 

gặp nó ta có thể nhanh chóng phát hiện và biết cách đối phó nhanh nhạy, kịp thời. 

Tuy nhiên, để  giành chiến thắng trong tranh luận, cùng với việc rèn luyện các 

kỹ năng tư duy logic, cần vận dụng một số chiến thuật hiệu quả khác để mài sắc    kỹ 

năng phản biện. 

4.1.2. Một số chiến thuật phản biện hiệu quả 

4.1.2.1. Thuật so sánh 

So  sánh  là  một  thuật  phản  biện  có  hiệu  quả để bác bỏ luận  điểm  của đối 

phương nếu ta biết sử dụng nó đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách. 

Ví dụ: 

Vào thập niên 30 của thế kỷ XX, một nhà buôn người Anh đặt mua một thương gia 

người Hoa 3.000 cái thùng da. Sau đó lấy cớ rằng trong thùng da có chất liệu bằng gỗ, 

không thể gọi là thùng da nên đòi bồi thường. Để phản biện lại, luật sư biện hộ cho 

thương gia người Hoa đưa ra một cái đồng hồ  mạ vàng và nói rằng, cái 

đồng hồ này tất nhiên  là  không phải làm  hoàn  toàn  bằng vàng,  nhưng  mọi người 

vẫn gọi đó là đồng hồ vàng. Trước  sự so sánh có sức thuyết phục của vị luật sư,  nhà 

buôn người Anh đành phải thất lý và chấp nhận thua cuộc. 
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Để việc vận dụng phép so sánh thực sự có hiệu quả thì phải tuân thủ các qui    tắc 

logic của phép suy luận tương tự, cụ thể  là phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

a) So sánh phải xác đáng, không gượng gạo, nghĩa là người và việc được đem ra so 

sánh phải có nhiều nét tương đồng (phải thỏa mãn yêu cầu về các yếu tố lượng, chất, 

quan hệ). Ví dụ: Trong cuộc tranh luận trực tuyến về dự án bôxit Tây Nguyên, một 

trong những lý do mà các nhà khoa học đưa ra để kiến nghị nên dừng dự án, có một lý 

do quan trọng là sự lo ngại những hậu quả nghiêm trọng về môi trường mà dự án này 

có thể gây ra. Để minh chứng cho điều này, phía phản biện đã dẫn ra sự cố vỡ hồ chứa 

bùn đỏ ở một dự án bôxit của Hungary mới xảy ra gần đây như một thảm họa môi 

trường không chỉ của quốc gia này, mà còn là thảm họa của cả châu Âu…, để từ đó 

liên hệ với dự án bôxit Tây Nguyên và đặt vấn đề: Hungary là một trong những nước 

tiên tiến, trình độ cao hơn Việt Nam mà sự cố vẫn xảy ra. Chúng ta liệu có dám tự tin 

mình hơn Hungary không? 

Để tăng thêm sức nặng của sự so sánh, một ý kiến phản biện khác còn bổ sung 

thêm: “Sự cố bùn đỏ tại Hungary vừa qua không phải là sự cố duy nhất. Vào năm 

2005, Ukraine cũng đã gặp sự cố này. Tổng thống Ukraine lúc đó đã phải xuống trực 

tiếp hiện trường để chỉ đạo. Nước sông Đa Nuýp đỏ ngầu. Sự cố này đã được gọi  là 

“khủng bố đỏ”. 

Từ những so sánh rất xác đáng về sự tương đồng cả về lượng, về chất và về quan 

hệ ấy, những người phản biện đã đi đến khẳng định luận đề: vấn đề sinh thái, môi 

trường là điều rất nguy hiểm trong chuyện khai thác bôxit tại Tây Nguyên1. 

b) Đối tượng so sánh phải đơn giản, dễ hiểu, quen thuộc, được nhiều người 

biết, không nên đưa ra những ví dụ so sánh mơ hồ, xa lạ, khó hiểu. 

Cũng trong cuộc tranh luận về dự án bôxxit, để phản biện lại ý kiến cho rằng, vấn 

đề môi trường là không đáng lo ngại vì sẽ được giám sát chặt chẽ, một chuyên 

gia  kinh tế đã phản biện lại rằng: “Những dự án  được bộ ngành  đầu tư liệu có 

được thẩm định đúng? Tôi e rằng nếu đúng thì câu chuyện Vedan đã không xảy ra. 

Không lẽ cách  đây  1415  năm, chủ đầu tư không  thẩm  định  tác  động  của môi 

trường hay sao? Tại sao  để đến 15 năm trời, người dân kêu, con sông Thị Vải bị  ảnh 

hưởng nghiêm trọng, vấn đề mới được đưa ra ánh sáng? Câu chuyện về con 
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tàu Vinashin là một bài học lớn vẫn còn đang nóng bỏng. Chỉ trong thời gian ngắn, 

Vinashin nợ đến 86.000 tỷ đồng mà không có ai giám sát. Tôi tự hỏi  trách nhiệm 

của các ngành đến đâu? 

Ai dám chắc bôxit Tây Nguyên không rơi vào tình trạng tương tự?”.1
 

Ở đây người  phản biện  đã  dẫn  ra hai  vụ việc  làm  đối tượng  so  sánh rất xác 

đáng, bởi đây là hai vụ việc rất tiêu biểu, điển hình cho sự thờ ơ, vô trách nhiệm  của 

các cơ quan kiểm tra, giám sát dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, 

cho cuộc sống mưu sinh của người dân và nền kinh tế của đất nước, trở thành những 

điểm “nóng” gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian gần đây. 

c) Đối tượng so sánh phải có khả năng gây ấn tượng, có sức tác động mạnh; nếu 

có ý nghĩa sâu sắc, thâm thúy thì càng có giá trị, bởi sự lập luận nhờ đó mà càng có sức 

thuyết phục hơn. 

Ví dụ: Một lần Kalinin  lãnh tụ Cộng sản Nga, giảng giải cho các đại biểu 

nông dân về tầm quan trọng của liên minh công nông. Mặc dù ông đã giảng giải cặn 

kẽ, nhưng có người vẫn chưa hiểu. Một người hỏi: “Với chính quyền Xô Viết thì bên 

nào quý hơn, công nhân hay nông dân?” Kalinin hỏi lại: “Với một người thì  chân nào 

quý hơn, chân phải hay chân trái?” 

Đây quả là một phép so sánh rất đắc địa, bởi nó không chỉ gây ấn tượng mà còn rất 

sâu sắc và thuyết phục. 

4.1.2.2. Thuật phản vấn 

Phản vấn là phản biện bằng cách đặt câu hỏi. Phản biện bằng cách đặt câu hỏi 

cũng là một thủ thuật có hiệu quả được dùng khá phổ biệt 

là với những nhà hùng biện tài ba. 

biến trong tranh  luận,  đặc 

Từ  thời cổ đại Hylạp, nhà hùng biện Socrate đã thể hiện  biệt  tài  phản biện 

bằng cách này. Bằng phương pháp và kỹ thuật đặt câu hỏi, ông giúp người được 

hỏi có dịp suy nghĩ và tự trả lời. Phần hỏi và trả lời sẽ được thực hiện cho đến khi 

người tranh luận nhận thức được vấn đề là mình sai. Như vậy, câu trả lời của họ cũng 

chính là giải pháp là do chính họ tìm ra. Vì vậy, phương pháp đặt câu hỏi trong tranh 

luận còn được gọi là phương pháp Socrate, mà như ông đã nói: “Mẹ tôi đỡ đẻ cho sản 

phụ, còn tôi đỡ đẻ cho những bộ óc”. 
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Ví dụ: Một lần Socrate đã tranh luận với Juyxtemos khi ông này cho rằng: phàm ai 

đã lừa dối đều là hạng người không chính nghĩa. Để phủ nhận quan điểm này, Socrate 

đã phản biện bằng phương pháp đặt câu hỏi: 

 S: Khi chiến tranh phải lừa dối kẻ địch thì sao? 

 J: Cái đó thì chính nghĩa. Nhưng tôi muốn nói đến việc lừa dối những người 

bạn. 

 S: Vậy thì nếu một vị tướng thấy binh lính hoang mang, tinh thần chiến đấu sút 

giảm liền lừa họ rằng quân cứu viện sắp tới để lên dây cót tinh thần cho binh sĩ. Loại 

lừa dối này nên xem thuộc loại nào? 

 J: Nên coi là chính nghĩa. 

 S: Lại nữa, một em bé bị bệnh nhưng không chịu uống thuốc, cha mẹ đã lừa em 

là cái này ngon lắm. Nhờ vậy mà em mới uống thuốc và hết bệnh. Nên xếp việc lừa dối 

này vào loại nào? 

 J: Là chính nghĩa. 

 S: Thấy bạn mình lâm vào tình cảnh thất vọng cùng cực, sợ anh ta thối chí tự 

vẫn, người bạn bèn giấu đi những thứ có thể dùng để tử tự. Hành vi này nên xếp  vào 

loại nào? 

 J: Đương nhiên là chính nghĩa. 

 S: Vậy là, ngay với bạn bè cũng có những lúc không nhất thiết phải thành   thật, 

đúng không? 

 J: Quả đúng vậy. Tôi xin rút lại lời mình đã nói. 

Như vậy, bằng cách đặt câu hỏi với sự dẫn dắt vấn  đề rất tự nhiên để đối 

phương trả lời, Socrate khéo léo dẫn đối phương đến chỗ phải tự phủ định chính luận 

đề của mình mà vẫn cảm thấy thoải mái, không gây cho họ có cảm giác bị truy bức hay 

áp đặt. 

Còn đây cũng là một ví dụ tương tự, nhưng là ở Trung Hoa cổ đại: 

Cùng thời với Mạnh Tử, một người tên là Trần Tướng đưa ra quan điểm rằng: bậc 

thánh hiền cũng cần phải lao động với mọi người, không nên thoát ly công việc 

lao động trực  tiếp.  Để phản đối quan điểm này, Mạnh Tử không  phản  biện trực 

tiếp vào luận điểm ấy mà đã dùng cách liên tiếp đưa ra các câu hỏi để Trần Tướng phải 

trả lời: 
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 Hỏi: Ngài ăn thóc lúa do ngài trồng, đúng không? 

 Đáp: Đúng! 

 Hỏi: Vải để  may quần áo cho ngài mặc đều do ngài dệt chứ? 

 Đáp: Không, tôi chỉ mặc vải thô thôi. 

 Hỏi: Ngài có đội nón không? 

 Đáp: Có! 

 Hỏi: Đội nón gì? 

 Đáp: Đội nón làm bằng lụa. 

 Hỏi: Ngài tự dệt sao? 

 Đáp: Không, dùng gạo để đổi. 

 Hỏi: Tại sao ngài không tự dệt lấy? 

 Đáp: Vì nó cản trở công việc đồng áng. 

 Hỏi: 

không? 

Ngài cũng nấu cơm bằng nồi, dùng vật liệu sắt để trồng  trọt, đúng 

 Đáp: Đúng! 

 Hỏi: Ngài tự làm à? 

 Đáp: Không, tôi dùng gạo để đổi. 

Đến đây thì tự Trần Tướng cũng nhận ra được sự 

 

 

 
phi lý trong quan điểm của 

mình, rằng: vừa trồng trọt vừa làm việc khác thì không thể, cũng như vừa phải trị vì 

quốc gia, vừa tham gia lao động sản xuất là chuyện không thể được. 

Ở đây, Mạnh Tử cũng đặt đối phương trước một loạt câu hỏi cần phải trả lời 

liên  tiếp, bắt  đầu từ những câu hỏi tưởng  như không  liên quan  đến  vấn đề đang 

tranh luận, nhưng thật ra những câu hỏi đó đều dẫn dắt tới kết luận phản lại luận điểm 

của đối phương một cách rất tự nhiên. 

 Trong thực tế tranh luận, việc hỏi để chất vấn về sự thiếu nhất quán của đối 

phương, qua đó để bác bỏ luận điểm của họ cũng là thủ thuật mà các chính khách hay 

luật sư bào chữa trước tòa vẫn thường hay dùng. 

Ví dụ: Vào thời Tưởng Giới Thạch, ở Trung Quốc xảy ra sự việc: chính quyền 

Quốc dân đảng bắt bảy 7 nhân sĩ yêu nước chủ trương chống Nhật, định gán cho họ tội 

liên kết với cộng sản chống lại chính phủ. Tại phiên toà, một trong bảy nhân sĩ 

này là Trâu Thao Phấn đã chất vấn lại tòa như sau: “Chúng tôi gửi điện đề nghị 
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Trương Học Lương chống Nhật mà khởi tố chúng tôi câu kết Trương, Dương làm 

binh biến. Chúng tôi cũng gửi điện như vậy  cho  Chính phủ Quốc dân thì tại sao 

không nói chúng tôi câu kết với Chính phủ Quốc dân? Đảng Cộng sản viết thư công 

khai cho chúng tôi mà khởi tố chúng tôi câu kết với  Đảng Cộng sản. Đảng Cộng  sản 

cũng viết thư công khai cho Tưởng uỷ viên trưởng và Quốc dân đảng, vậy thì phải 

chăng Tưởng uỷ viên trưởng và Quốc dân đảng cũng câu kết với Đảng cộng sản?” 

(Đến đây, những người dự phiên toà cười vang). (Theo Kiến thức Ngày nay) 

 Đặc  biệt,  trong  tranh  luận,  nếu  gặp  tình  huống  đối  phương  cố tình  đặt ra 

những câu hỏi khó để dồn ta vào chân tường, khi đó ta có thể phản biện lại bằng cách 

đặt câu hỏi chất vấn lại đối phương để chỉ ra sai lầm của họ và giành lại thế chủ động 

của mình. 

Ví dụ: Có giai thoại của người Trung Hoa kể rằng, Tiền Ích Khiêm vốn là viên 

thượng thư bộ Lễ triều đình nhà Minh nhưng đầu hàng nhà Thanh, có người cháu gái 

sau khi mãn tang chồng đã tái giá. Gặp người cháu, ông ta hỏi móc: 

 Hai lần cưới đều là cưới, lần trước trống nhạc vang trời còn lần này sao im 

ắng vậy? (theo tục lệ địa phương, trong lễ cưới tái giá không có trống nhạc). 

Cô cháu biết người cậu hỏi mỉa về 

người cậu, cô hỏi lại: 

nhân thân của mình. Theo đúng cách của 

 Hai lần cậu đến mừng đám cưới cháu, lần trước cậu mặc áo cổ tròn, còn lần này 

sao lại đính móc? (y phục quan lại nhà Minh mặc áo cổ tròn, y phục nhà Thanh mặc áo 

đính móc). 

Trước câu hỏi phản công hóc hiểm của cô cháu, người cậu chỉ còn biết cúi gằm im 

lặng. 

Như vậy, hỏi lại để né tránh trả lời rồi chuyển lại cho đối phương một câu hỏi khó 

tương tự, đó là một thủ thuật phản biện vô cùng lợi hại, có sức công phá mạnh mẽ để 

chuyển bại thành thắng, nhờ đó mà giành lại thế chủ động. 

4.1.2.3. Thuật “cài bẫy” 

 Trong tranh luận, người có tầm nhìn chiến lược thường không thụ động chờ 

đợi đối phương tấn công rồi mới ứng phó mà còn phải biết “cài bẫy” rồi khéo léo 

dẫn dụ để đối phương sập bẫy, giống như người thợ săn chuyên nghiệp biết dự 

đoán đường  đi của con mồi  để giăng bẫy. Đây là một thủ thuật mà những người 
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làm công tác điều tra xét hỏi hay luật sư thường sử dụng trong thẩm vấn, khiến đối 

phương do mất cảnh giác mà bộc lộ sơ hở. 

Ví dụ: Đang thẩm vấn để điều tra một người vì nghi ngờ người đó phạm tội ăn cắp, 

người thẩm vấn bất ngờ nêu câu hỏi: “Ông giấu tiền ăn cắp đó ở đâu?”… Nếu đó là 

người ăn cắp thật thì rất dễ bị lộ diện vì mất cảnh giác khi trả  lời câu hỏi này. 

4.1.2.4. Thuật “gậy ông đập lưng ông” 

Đây cũng là một chiến thuật phản biện có thể giúp hạ “nốc ao” đối thủ và giành 

chiến thắng giòn giã. Với thuật phản biện này, trước tiên ta hãy tạm thời đồng ý với 

quan điểm của đối phương, sau đó dùng đúng kiểu lập luận của họ để tấn công lại họ. 

Ví dụ (1): Có một viên chức ngoại giao người Canada tham gia tranh cử ủy viên 

Quốc hội nhưng bị nhiều người phản đối vì phân biệt nguồn gốc xuất thân. Những 

người phản đối ông đã lập luận rằng, mặc dù bố ông  người  Hoa Kỳ nhưng ông 

được sinh ra ở Trung Quốc, bú sữa của vú nuôi người Trung Quốc nên trong người 

ông có dòng máu của người Trung Quốc. Ông đã phản biện lại lập luận này rằng: 

“Lúc nhỏ các vị đều uống sữa bò, sữa dê, như vậy dòng máu của các vị thật khó xác 

định!”. 

Ví dụ (2): Một câu chuyện hài hước nước ngoài kể rằng, một cậu bé đến hiệu bánh 

mua hai ổ bánh mì. Cậu phát hiện ổ bánh mì hôm nay  nhỏ hơn  mọi hôm bèn hỏi  chủ 

tiệm: 

 Ông không cảm thấy ổ bánh mì hôm nay nhỏ hơn mọi hôm sao? 

Chủ tiệm ngụy biện: 

 À, không sao đâu. Nhỏ một tí, như thế tiện cho cháu khi cầm về! 

Cậu bé không nói gì, chỉ trả tiền một ổ bánh rồi đi. Chủ tiệm gọi cậu bé lại: 

 Ê, cậu chưa trả đủ tiền! 

Cậu bé thản nhiên trả lời: 

 À, không sao đâu. Như vậy sẽ tiện cho ông hơn khi đếm tiền! 

Ở hai ví dụ trên đây, người phản biện đã dùng thuật “gậy ông đập lưng ông”,  tức là 

dùng đúng cách lập luận của đối phương để tung ra những đòn giáng trả đích đáng 

khiến đối phương chỉ còn biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”! 

Cách phản biện này còn gọi là phản biện mô  phỏng. 
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Như vậy, trong tranh luận, việc vận dụng linh hoạt các chiến thuật logic như so 

sánh, phản vấn, cài bẫy, “gậy ông đập lưng ông” sẽ góp phần đắc lực cùng với các kỹ 

năng tư duy logic trong chứng minh và bác bỏ, các kỹ năng phát hiện và đối phó 

ngụy biện để 

thắng. 

tạo nên sức mạnh tổng hợp của trí tuệ giúp  ta  có thể giành chiến 

Tuy nhiên, trong thực  tế,  để thuyết phục người khác công nhận lẽ phải, chấp 

nhận chân lý nhiều khi lại không đơn thuần chỉ dựa trên các năng lực trí tuệ mà còn có 

sự chi phối của yếu tố cảm xúc, tình cảm. Nói cách  khác, lý trí và tình cảm, trí  tuệ  và 

cảm xúc luôn là đôi bạn đồng hành trên con đường tiếp cận chân lý. Dân gian 

từng  khẳng  định:  “Nói  phải củ cải cũng nghe”. Khái niệm “nói phải” ở đây cần 

được hiểu là nói “có lý có tình”. Thực tế cũng chứng nghiệm rằng, khi ta ở trong  tâm 

trạng thoải mái, dễ chịu, với  cảm xúc vui vẻ, thân thiện, ta rất dễ chấp nhận  yêu cầu 

của người khác, hoặc có thể ra một quyết định nào đó rất dễ dàng. Nhưng 

cũng với một ý kiến hay yêu cầu đó mà gặp lúc ta đang ở trong tâm trạng không 

thoải mái, bực bội, khó chịu thì mọi việc sẽ không dễ dàng, nhất là việc chấp nhận   ý 

kiến người khác trái với ý mình. 

Ngữ dụng học khi nghiên cứu về lập luận như một chiến lược hội thoại cũng đã chỉ 

ra rằng, để có một màn thuyết phục thành công phải cần đến các yếu tố: 

a) Cơ hội (thời cơ nói) 

b) Lý lẽ (luận cứ, trật tự sắp xếp các ý) 

c) Tính biểu cảm của lời (giọng điệu, từ ngữ, thái độ, cử chỉ, ánh mắt…). 

d) Thái độ người nghe (tính cách, tâm lý, nhận thức, tình cảm…).1
 

Như vậy lý lẽ (luận cứ) trong lập luận cũng chỉ là một nhân tố (cho dù là nhân tố hết 

sức quan trọng) để làm nên thành công của một màn thuyết phục. Trong thực  tiễn giao 

tiếp nói chung (và tranh luận nói riêng), có khi lập luận rất chặt chẽ nhưng vẫn không 

thuyết phục được người nghe, vì người nghe  có thái độ cố chấp hoặc  bất hợp tác. 

Bởi vậy, một cuộc tranh luận sẽ đạt được kết quả tối ưu khi chân lý được làm sáng 

tỏ trong sự thấu tình đạt lý mà không làm sứt mẻ mối quan hệ giữa hai bên tranh luận. 
 

1  
Xem: Đỗ Thị Kim Liên, Giáo trình Ngữ dụng học, Nxb. ĐHQG HN, 2005, tr. 141142. 
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Vậy làm thế nào để 

khẩu phục”? 

có  thể bác bỏ ý kiến người khác mà khiến họ “tâm phục 

Làm thế nào để khi nghe người khác phản biện ý kiến của mình mà mình không tự 

ái? 

Các chiến thuật tâm lý sau đây sẽ góp phần giúp ta trả lời các câu hỏi đó. 

4.2. Các chiến thuật tâm lý trong tranh  luận 

Để giành được chiến thắng trong một cuộc tranh luận, cùng với năng lực trí tuệ 

được biểu hiện qua các kỹ năng tư duy logic thì năng lực “trí tuệ cảm xúc” được biểu 

hiện qua khả năng vận dụng linh hoạt và khéo léo các chiến thuật tâm lý cũng đóng 

một vai trò không kém phần quan trọng, bởi trong thực tế, nhiều khi “thấu lý” 

nhưng không “đạt tình” thì cũng khó có thể  thuyết phục đối phương chấp nhận ý 

kiến của mình. Đó cũng là lý do để dân gian đúc kết: “Biết mình biết ta trăm trận trăm 

thắng”. Sau đây là một số chiến thuật tâm lý để thu phục đối phương và giành chiến 

thắng trong tranh luận. 

4.2.1. Các thuật “đắc nhân tâm” 1 

+ Khởi động một cách nhẹ nhàng để gây thiện cảm  ban đầu: 

 Thông thường, khi bắt đầu một cuộc tranh luận, cả hai bên đều trong tâm thế sẵn 

sàng đối phó với sự tấn công của phía bên kia. Nếu bạn bắt đầu cuộc tranh luận với 

một thái độ có vẻ nghiêm trọng, với những từ “đao to búa lớn” thì sẽ càng thúc đẩy 

thêm sự gia tăng bản năng tự vệ của đối phương. Vì vậy, với một giọng điệu nhẹ 

nhàng, điềm tĩnh, với một thái độ ôn hòa khi mở đầu cuộc tranh luận, bạn sẽ 

khiến đối phương  không có  cảm   giác  về việc  sắp bị tấn  công, sẽ làm  cho đối 

phương lơ là ý thức phòng thủ cũng như tinh thần sẵn sàng công kích. 

+ Tìm điểm tương đồng để hóa giải tâm lý kháng cự của đối  phương: 
 

 

 
1 

Trong cuốn Đắc nhân tâm, tác giả Dale Carnegie đưa ra 12 lời khuyên để thuyết phục người khác nghĩ như mình, trong 

đó cần coi trọng các yếu tố như: 

 Phải tôn trọng ý kiến của người khác, đừng bao giờ chê ai là lầm lẫn cả. 

 Khi thấy mình sai, hãy thẳng thắn thừa nhận. 

 Dùng trái tim để chiến thắng lý trí: nên ôn tồn, ngọt ngào, không nên  xẵng. 

 Hãy dẫn dụ cho đối thủ đáp “có” ngay từ đầu câu chuyện. 

 Hãy để đối phương bày tỏ hết ý nghĩ sâu kín của họ ra và  sẵn lòng lắng nghe họ. 

 Hãy cho họ biết rằng mình có nhiều thiện cảm với những ý tưởng và mong mốn của  họ. 

 Đừng tiếc lời nhận xét tốt đẹp về đối phương để gợi tình cảm cao thượng ở họ. 
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 Tâm lý chung của con người là luôn có xu hướng cố thủ, kháng cự lại những quan 

điểm đối lập với mình, vì vậy, muốn chiến thắng trong cuộc tranh luận thì trước hết 

hãy cố gắng phá bỏ rào cản tâm lý này, tạo cho đối phương tâm lý thoải mái bằng việc 

ngay từ đầu cuộc tranh luận hãy khoan vội nêu lên những điểm bất đồng. Trái lại, hãy 

đưa ra những vấn đề mà họ quan tâm, tìm những điểm chung và 

sự đồng cảm để làm đối phương mất cảnh giác bằng cách đặt ra những câu hỏi 

khiến anh ta phải trả lời “đúng” hoặc “có”, sau đó từng bước đi vào vấn đề trọng tâm, 

hướng họ đến việc công nhận điều mà mình mong muốn. Đây còn gọi là thuật “dụ rắn 

ra khỏi hang”. 

Trong cuốn “Làm sao dẫn dụ hành động của loài người”, giáo sư Overstreet nói: 

“Một câu trả lời “không” là một trở ngại khó vượt nổi”. Khi một người nói “không” thì 

đó không phải chỉ là hành vi ở lời, mà còn là phản ứng của sự chống cự, phòng thủ, bất 

hợp tác được lan truyền trong toàn bộ cơ thể của họ. Khi một người đã nói “không” thì 

sẽ khó mà làm họ đổi ý; vì lòng tự trọng, họ sẽ tiếp tục nói “không”, thậm chí ngay cả 

khi họ hiểu rằng nói “không” là vô lý. Cho nên, ngay từ mở đầu cuộc tranh luận, bạn 

hãy cố gắng đặt những câu hỏi để buộc họ phải trả lời “có”. Khi một người nói từ “có” 

cũng là lúc họ đang thả lỏng mình trong tâm thế thoải  mái để sẵn sàng tiếp nhận, khi 

đó họ sẽ bớt khắt khe hơn với quan điểm của người khác. 

Bởi vậy, từ bước khởi đầu của tranh luận, bạn hãy chủ động tìm ra ít nhất một điểm 

gặp gỡ, tương đồng với quan điểm của đối phương (cho dù chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, 

không mấy quan trọng), để khéo léo dẫn dắt họ đồng ý với mình. Đây là 

một mẹo nhỏ nhưng lại rất có tác dụng, bởi nó sẽ làm cho đối phương thay đổi 

quan điểm rằng bạn là đối thủ của họ.1
 

+ Hãy tôn trọng những ý kiến khác với mình: 

 Trong cuộc sống, mỗi người đều có tư tưởng, nhận thức, quan điểm cũng như tính 

cách riêng, do đó mỗi người có cách nhìn và ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề là 

điều hiển nhiên. Bởi vậy đừng bao giờ coi thường niềm tin của những người bất đồng ý 

kiến với mình, cũng đừng bao giờ vội qui kết quan  điểm của họ là sai  chỉ vì khác với 

quan điểm của mình mà chưa có sự xem xét, kiểm chứng cặn kẽ. 

 Không những  phải hiểu rằng, mọi người  đều có  lý của  mình khi suy  nghĩ  và 
1  Xem: Đắc nhân tâm, tr.130 
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hành động mà bạn còn phải đặt mình vào địa vị người khác để hiểu được nguyên 

nhân dẫn  đến những  thái độ và hành động ấy và để biết cảm thông với họ. Nếu 

bạn muốn thuyết phục đối phương nghe theo mình thì đối phương cũng có mong muốn 

tương tự như bạn, bởi vậy, hãy biết tôn trọng ý kiến và quan điểm của đối phương nếu 

bạn cũng muốn họ tôn trọng ý kiến của  mình. 

Vì thế, trong một cuộc tranh luận, hãy cố gắng lắng nghe, hãy để người khác có 

cơ hội được bộc lộ quan điểm của mình và được chia sẻ. Nhà quân sự kiệt xuất 

thời cổ đại ở Trung Hoa là Tôn Tử từng đúc kết rằng: “Biết người biết ta, trăm trận 

trăm thắng; không biết người mà biết ta, một thắng một bại; không biết người  không 

biết ta, trận nào cũng bại”. Trong tranh luận cũng vậy. Khi không biết lý do   và căn cứ 

của đối phương thì khoan vội tranh luận với họ, vì vậy hãy thăm dò ý tứ đối phương 

bằng cách để họ trình bày hết quan điểm của họ, không nên ngắt lời, qua đó mới hiểu 

rõ ý đồ, luận điểm và luận cứ của họ, từ đó mới tìm ra điểm yếu của họ mà phản biện 

lại, bởi khi họ càng nói nhiều thì càng dễ bộc lộ những sơ hở. 

+ Giữ thể diện cho đối phương: 

Trong cuộc sống, sự nhầm lẫn hoặc sai lầm là điều khó ai tránh khỏi, nhưng 

đồng thời con người ai cũng có lòng tự trọng và ý thức bảo vệ danh dự của mình. Bởi 

vậy, trong quá trình tranh luận, để phê phán mà không làm tổn thương lòng tự trọng 

của đối phương, để họ tiếp nhận sự phản biện mà không tự ái, bạn phải coi trọng việc 

giữ thể diện cho họ. Vậy làm thế nào để giữ thể diện cho đối phương trong tranh luận? 

 Khi phản biện và chỉ ra cái sai của đối phương, không nên phủ nhận sạch trơn, mà 

trước hết bạn hãy cố gắng khẳng định những mặt mạnh, tìm ra một vài điểm 

hợp  lý trong quan  điểm  của họ để bày  tỏ sự đồng tình, hoặc chí ít cũng phải ghi 

nhận sự thiện chí và cố gắng của họ. Hãy nói để họ hiểu rằng, mục đích mà cả hai bên 

muốn đạt tới là giống nhau, chỉ có góc nhìn hay phương tiện và cách thức để đi đến 

mục đích ấy là khác nhau mà thôi. 

 Cần tránh việc nhạo báng hay đả kích ý kiến của đối phương, bởi như thế sẽ làm 

tổn thương lòng tự trọng của họ, hậu quả là sẽ càng khoét sâu thêm mâu thuẫn cũng 

như làm kích động thái độ phản kháng của họ, và như thế, cái giá của sự thắng lợi (nếu 

có) là bạn đã có thêm một kẻ thù. 
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 Đặc biệt, trong bất cứ tình huống nào cũng cần tuyệt đối tránh việc công kích vào 

đời tư hoặc xúc phạm nhân cách cá nhân của người tranh luận, bởi khi bạn làm 

điều đó với mục đích để làm mất uy tín của đối phương, thì chính bạn lại cũng 

đồng thời đang tự phơi bày sự bất lực cũng như đang tự hạ thấp giá trị của mình. 

+ Đề cao sự quan trọng của đối phương: 

 Theo qui luật tâm lý thông thường, mọi người ai cũng muốn được người khác coi 

mình là quan trọng. Khi mong muốn này được đáp ứng thì người ta sẽ trở nên rộng 

lượng hơn, và cũng vì thế mà dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Bởi vậy, để đạt 

được mục đích là thuyết phục người khác nghe theo mình thì trước hết, một cách chân 

thành, bạn hãy tìm ra những lý do để làm thỏa mãn mong muốn của họ trước đã. Đây 

là chiến thuật “lùi một bước để tiến hai bước”. 

Câu chuyện sau đây là một ví dụ: Thương gia F. Parsons đến gặp một viên chức sở 

thuế để khiếu nại về việc ông bị đánh thuế nhầm vào một khoản tiền mà thực    tế ông 

không thu nợ được. Viên thu thuế lạnh lùng đáp: “Cái đó tôi không biết. Đã khai số 

tiền đó thì phải đóng thuế”. Hai  bên cãi lý trong một giờ đồng hồ mà viên  thu thuế 

vẫn lạnh lùng và cố chấp, quyết không thay đổi ý kiến, mặc cho ông F. Parsons cố sức 

đưa ra các lý lẽ và dẫn chứng để thuyết phục. Sau đó ông F. Parsons đã thay đổi chiến 

thuật bằng cách đề cao vị thế của viên thu thuế, tỏ ra thông cảm với công việc của ông 

ấy và tìm điểm chung giữa hai người. Ông nói: “Tất nhiên tôi cho rằng việc của tôi 

không quan trọng bằng những việc khác gai góc hơn nhiều mà 

ông thường phải giải quyết. Tôi cũng đã học được chút ít kiến thức về thuế má, 

quốc khố. Tôi thích môn đó lắm… Nhưng tất nhiên là tôi chỉ học trong sách, còn ông 

thì lại rất nhiều kinh nghiệm thực tế. Có lúc tôi muốn được làm nghề như ông, vì   tôi 

sẽ học được bao nhiêu điều!”. Viên thu thuế lập tức hào hứng hẳn lên, thay đổi 

tư thế ngồi và kể cho ông F. Parsons nghe những chuyện về nghề của mình, về 

những vụ gian lận xảo quyệt mà ông đã khám phá được. Dần dần lời lẽ và cử chỉ của 

hai bên trở nên thân mật, viên thu thuế còn kể chuyện về con cái ông ta. Khi ông 

F. Parsons ra về, viên thu thuế hứa sẽ xem xét lại lời đề nghị của ông và báo kết 

quả sau. Ba ngày sau, viên thu thuế báo cho ông F. Parsons biết rằng đề  ông 

đã được chấp nhận.1
 

 
 

1  
Theo: Đắc nhân tâm, sđd 

nghị của 
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Như vậy, đề cao người khác để đạt được mục đích của mình là một chiến thuật rất 

hiệu quả trong giao tiếp nói chung và tranh luận nói riêng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, 

việc đề cao người khác phải xuất phát từ sự chân thành, thực tâm chứ không 

phải là sự 

mắt. 

nịnh bợ,  tâng bốc  giả tạo chỉ cốt đạt được mục đích thực dụng trước 

Tóm lại, trong tranh luận, khả năng nhận biết, lắng nghe, thấu hiểu tâm lý và   cảm 

xúc của đối phương để biết tôn trọng, chia sẻ và thông cảm, qua đó biết cách ứng xử 

phù hợp trong từng tình huống cụ thể, đó là những kỹ năng thuộc về “trí tuệ cảm xúc”, 

có vai trò rất quan trọng trong việc giúp bạn đưa ra những quyết định linh hoạt và sáng 

suốt để cải thiện các mối quan hệ, nhờ đó mà giúp đạt được hiệu quả tối ưu trong việc 

thuyết phục đối phương nghe theo mình. 

4.2.2. Kiểm soát cảm xúc bản thân 

 Lẽ thường, khi phải nghe những ý kiến trái với quan điểm của mình, ta không khỏi 

có cảm giác khó chịu, bởi trong tiềm thức, ai cũng muốn người khác có những suy nghĩ 

như mình; khi phải nghe những ý kiến phủ định quan điểm của mình thì lại càng khó 

khăn hơn, bởi hiển nhiên ai cũng muốn mình là người đúng. Đó là nguyên nhân gây 

nên những mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống, và đó cũng là những trở ngại lớn cho 

tranh luận khi cần tìm một tiếng nói chung. 

Vậy  làm thế nào để có được thái  độ đúng mực, khách quan trong tranh luận? 

Làm thế nào để kìm chế được tâm lý háo thắng khi phản biện hay gạt bỏ được thái độ 

tự ái, cay cú khi tiếp nhận sự phản biện? 

Những kỹ năng sau đây sẽ giúp bạn điều khiển và kiểm soát cảm xúc để chứng  tỏ 

mình là người có bản lĩnh và sự chuyên nghiệp để giành chiến thắng trong tranh luận. 

+ Suy nghĩ tích cực: 

 Khi nghe những ý kiến phản biện từ người khác, bạn không nên phủ đầu bằng 

cách chụp mũ, qui kết vội vàng kiểu như: “Nói như vậy là không được!”, mà cần 

bình tĩnh lắng nghe và xem xét vấn đề từ góc nhìn của người khác 

trọng, cởi mở, khách quan, không bảo thủ. 

với thái độ tôn 

 Khi bạn nhận ra sai lầm, hãy dũng cảm thừa nhận nó. Có thể nói, trong thực tế, bất 

kỳ một nhà hùng biện tài ba nào cũng đều khó có thể tránh khỏi những sai sót, 
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sơ hở khi tranh luận. Bởi vậy, khi bị  phản biện, sự ứng xử thông minh nhất là phải 

sẵn sàng thừa nhận cái sai của mình, chân thành và cầu thị để tiếp thu cái đúng, 

không nên chỉ vì sự tự ái, vì danh dự cá nhân mà ngoan cố, bảo thủ. Dũng cảm và chân 

thành khi thừa nhận cái sai, đó cũng là cách gây thiện cảm với đối phương  cũng như 

tạo hình ảnh đẹp của bạn với khán giả. 

Ví dụ: Trong một buổi diễn thuyết  để vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ  năm 

1912, khi Roosevrelt bày tỏ sự ủng hộ đối với việc phụ nữ tham gia chính sự  thì có 

một khán giả hét to: “Thưa ngài, năm năm về trước chẳng phải ngài đã phản đối phụ 

nữ tham gia chính sự sao?”. Roosevrelt đã thản nhiên đáp: “Đúng vậy, năm năm trước 

kiến thức tôi nông cạn, bởi thế tôi đã sai lầm, nhưng bây giờ tôi đã tiến bộ rồi!”. Thái  

độ chân thành tiếp nhận ý kiến người khác và dũng cảm thừa nhận  sai lầm của 

Roosevrelt đã khiến ông được gây được cảm tình tốt đẹp đối với khán giả, và đó cũng 

là lý do góp phần làm nên chiến thắng để ông trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. 

 Để cuộc tranh luận diễn ra trong sự tôn trọng lẫn nhau, khi phản biện quan 

điểm của đối phương,  bạn cần có thái độ khiêm tốn, không tự đề cao mình, không  tỏ 

thái độ trịch thượng, kẻ cả; khi tiếp nhận sự phản biện của đối phương, bạn hãy rộng 

lượng, không cố chấp, dẹp tự ái cá nhân, tránh thiên vị và gạt bỏ định kiến để cùng tìm 

ra giải pháp hợp lý chứ không cố gắng “cãi lấy được” hoặc cay cú trả đũa kiểu: “Ăn 

miếng trả miếng”; “Hòn bấc ném đi hòn chì ném lại”…, hoặc cố tìm cách moi móc 

những lý do không liên quan đến vấn đề tranh luận để hạ thấp uy tín đối phương. 

 Ngoài ra, để đảm bảo cho cuộc tranh luận không bị đi lạc trọng tâm, cần chủ động 

bỏ qua những bất đồng không thuộc phạm vi vấn đề tranh luận. 

+ Sự tự tin và bản lĩnh: 

 Tranh luận là cuộc đấu trí gay gắt và căng thẳng, vì vậy tâm lý tự tin và bản lĩnh 

là một yếu tố quan trọng và cần thiết để chủ động kiểm soát cảm xúc bản thân, để luôn 

giữ được thái độ điềm tĩnh, ôn hòa, không để cho cảm xúc lấn át lý trí, để tránh được 

sự nóng giận tức thời dẫn đến mất tỉnh táo, “cả giận mất khôn”, ngay 

cả khi bị đối phương gây áp lực tâm lý bằng giọng điệu hùng hổ, bằng ánh mắt 

“hình viên đạn”, hay bằng những lời nói, cử chỉ trịch thượng, khiếm nhã. 
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Ví dụ: Nhà bác học thiên tài M.V.Lomonosov của nước Nga có lần tranh luận với 

bá tước Shuvalov – một vị hoàng thân rất có uy lực trong triều đình. Trong quá trình 

tranh luận, Shuvalov vì đuối lý nên đã tức giận xúc phạm nhà bác học rằng: 

 Ông đúng là một thằng khờ! 

M.V.Lomonosov bình tĩnh đáp lại: 

 Thưa ông, có người nói rằng làm một thằng khờ dưới trướng của đại thần 

nước Nga là một vinh hạnh, nhưng cho dù là thế, tôi vẫn không bằng lòng. 

Vị bá tước càng giận dữ: 

 Tôi sẽ đuổi ông ra khỏi viện khoa học! 

M.V.Lomonosov điềm đạm nói: 

 Xin tha lỗi, dù sao thì ông cũng không thể 

được! 

đuổi khoa học ra khỏi người tôi 

Như vậy, M.V.Lomonosov đã chiến thắng đối phương bằng sự tự 

tin, bằng bản lĩnh trí tuệ và văn hóa của mình. 

điềm  đạm, sự 

Tranh luận gắn liền với sự mâu thuẫn, bất đồng về nhận thức, quan điểm, bởi vậy, 

trong tranh luận nếu hai bên không bình tĩnh, tự tin để kiểm soát cảm xúc thì  rất dễ 

xảy ra sự cãi vã, tức giận, và hệ quả là vấn đề cần tranh luận không được  giải quyết, 

trong khi mối quan hệ giữa hai bên lại trở nên căng thẳng. Vì vậy, cùng với việc tỏ ra 

cứng rắn và kiên quyết trong việc bảo vệ quan điểm của mình, bạn hãy kiềm chế cảm 

xúc để tránh trạng thái bị kích động mạnh. Hãy tỏ ra là người có bản lĩnh và sự chuyên 

nghiệp bằng việc để lý trí điều khiển lời nói và hành vi chứ không phải là cảm xúc. 

Kiểm soát được cảm xúc sẽ giúp ta có được sự sáng suốt để đối phó với ngụy biện 

cũng như tránh được những sơ hở trong lập luận, “cả giận mất khôn” khiến đối phương 

có thể bắt bẻ. 

Tóm lại, những gì đã trình bày trên đây cho thấy, để một cuộc tranh luận đạt 

được kết quả tốt đẹp là sự thấu tình đạt lý khiến đối phương phải “tâm phục khẩu 

phục” thì việc trang bị các kỹ năng tư duy logic và các chiến thuật phản biện là 

chưa đủ mà còn có sự góp phần quan trọng của các thuật “đắc nhân tâm” cũng như các 

kỹ năng nhận thức, kiểm soát và điều khiển cảm xúc bản thân. Triết gia Hylạp cổ đại – 

nhà hùng biện tài ba Socrates đã khuyên rằng, tranh luận muốn thành công 
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thì phải: “Lắng nghe một cách  lễ độ, trả lời một cách rõ ràng, cân nhắc một cách  hợp 

pháp, quyết định một cách vô tư”. 

4.3. Kỹ năng ngôn ngữ trong tranh luận 

Ngay từ xa xưa, ông cha ta đã có rất nhiều lời khuyên chí lý về sự cẩn trọng 

trong việc sử dụng ngôn ngữ cũng như vai trò quan trọng của lời nói trong văn hóa 

giao tiếp  ứng xử, như: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”; “Lời nói chẳng mất tiền 

mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”; “Nói dài, nói dai hóa ra nói dại”; “Một sự 

nhịn chín sự lành”; “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ “Lạt 

mềm buộc chặt”; “Nói phải củ cải cũng nghe”… 

lửa có đời nào  khê”; 

Trong tranh luận, việc “lựa lời mà nói” càng có ý nghĩa quan trọng, vì tranh luận là 

cuộc đấu trí thông qua phương tiện ngôn ngữ. Bởi vậy, cùng với việc dùng chứng cứ, 

lý lẽ sắc bén và các chiến thuật tâm lý để bảo vệ quan điểm của mình và phản bác quan 

điểm của đối phương thì các kỹ năng ngôn ngữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 

làm gia tăng tính thuyết phục của hùng  biện. 

Sau đây là một số 

luận: 

kỹ năng  ngôn ngữ để đạt hiệu quả thuyết  phục  trong tranh 

 Trước hết, vì tính chất của tranh luận trực diện nên đòi hỏi sự tiếp nhận và 

phản ứng nhanh nên cần nói ngắn gọn, không vòng vo dài dòng. Nếu nói quá dài, 

quá nhiều ý sẽ khiến người nghe không nhớ hết, không tiếp nhận đầy đủ và do đó khi 

trả lời sẽ lạc trọng điểm hoặc bỏ sót ý. Bạn cần nhớ rằng, tranh luận là hình  thức giao 

tranh bằng ngôn ngữ nhưng điều đó không có nghĩa là phần thắng thuộc  về những 

người nói nhiều. Bởi vậy, chỉ nên nói vừa đủ những gì cần nói, phải biết kết thúc lượt 

lời của mình đúng lúc để nhường lời cho đối phương để tránh “nói dài nói dai nói dại”. 

 Ngôn ngữ diễn đạt trong tranh luận phải rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, không tối 

nghĩa và mơ hồ, không hoa mỹ, kiểu cách, sáo rỗng, không suồng sã nhưng cũng 

không nên “lên gân”; không dùng các từ không có tính đại chúng để tránh sự hiểu 

nhầm. Đó cũng chính là sự 

ngôn ngữ hội thoại.1
 

tuân thủ phương  châm về “lượng”  và về “chất”  trong 

 

 

 
 

1  Xem: Đỗ Thị Kim Liên, sđd, chương IV và V 
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 Để khẳng định quan điểm của mình và phủ định quan điểm của đối phương,  cần 

có thái độ khiêm nhường để tránh làm tổn thương lòng tự ái của họ, vì vậy nên 

dùng  những  cụm từ có  sắc  thái  giảm nhẹ tính  chất phủ định như: “theo tôi nghĩ 

thì…”; “theo thiển ý của tôi”; “sẽ là hợp logic nếu nói rằng…”; “sẽ là khách quan 

nếu  nói  rằng…”;  “phải  chăng  là”;  “có lẽ rằng”;  “có lẽ thế này  thì  hợp  lý hơn 

chăng?”; … mà nên hạn chế việc dùng những cụm từ phủ định có tính quả quyết, cực 

đoan như: “tôi khẳng định rằng…”; “tôi nhấn mạnh rằng…”; “chắc chắn rằng”; 

“hiển  nhiên  là”;  “không thể khác  được”… Vì lẽ thường  thì sự cực  đoan bao giờ 

cũng tạo ra sự cực đoan ngược lại, bởi vậy đó là điều mà người tranh luận nên nhớ và 

nên tránh. 

Ví dụ: Daniel Webster là một luật sư nổi danh, nhưng tài thuyết phục của ông 

không chỉ ở sức mạnh của lý lẽ, mà còn một phần quan trọng là ở những lời nói thể 

hiện sự khiêm nhường và tôn trọng đối phương. Những câu nói mà ông thường dùng là: 

“Đây là vài việc xảy ra mà tôi mong rằng các ngài đừng bỏ qua”; “Điều này có lẽ đáng 

để chúng ta phải suy nghĩ”; “Hiểu rõ lòng người như các ngài, chắc các ngài sẽ dễ dàng 

thấy được ý nghĩa của các hành vi đó”… 

Cách đây gần một thế kỷ, Tổng thống Mỹ Lincoln – một nhà hùng biện tài ba, cũng 

từng có lời khuyên rằng: “Một câu châm ngôn cổ nói: “Ruồi ưa mật”. Chẳng những 

ruồi mà người cũng vậy. Muốn cho một người theo ý ta, thì trước hết ta phải làm cho 

người đó tin rằng ta là một người bạn thân thiết thành thật của họ đã. Lời ngọt ngào sẽ 

giúp ta chiếm được trái tim của họ, và từ trái tim ta sẽ thắng được lý  trí của họ” 

(Theo: Đắc nhân tâm). Khi người nghe cảm nhận được sự chân thành từ bạn, khi họ 

cảm thấy được tôn trọng, được đề cao thì họ sẽ dễ “mềm lòng” trước những lời đề nghị 

của bạn. Thành ngữ Việt Nam có câu “Lạt mềm buộc chặt” cũng là để nhắc nhở về 

điều này. 

  Tranh  luận  đòi  hỏi  mỗi  bên  phải nỗ lực để phản  bác  quan  điểm  của  đối 

phương cũng như phải nhiệt tình bảo vệ quan điểm của mình, bởi vậy ngôn ngữ tranh 

luận cần phải có khẩu khí, giọng điệu để thể hiện thái độ của người nói. 

 Khẩu khí, giọng điệu là sự thể hiện thái độ, cảm xúc của người nói, nếu được sử 

dụng thích hợp sẽ có khả năng không nhỏ trong việc thu hút, gây ấn tượng, làm cảm 

kích người nghe, làm cho họ đồng cảm, đồng lòng thì sẽ làm thay đổi được thái 
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độ của họ, cũng tức là qui phục được họ nghe theo mình, kể cả khi họ là đối thủ. Trong 

tranh luận, cần sử dụng nhiều cung bậc giọng điệu và khẩu khí để biểu hiện những thái 

độ và tình cảm khác nhau. 

Cụ thể là, khi tấn công thì giọng điệu phải khảng khái hùng hồn, khẩu khí phải mạnh 

mẽ, đanh thép, dứt khoát, thể hiện sự nhiệt tình khẳng định chân lý cũng như 

sự tự tin, sự cương quyết, dứt khoát không nhường bước đối với những vấn đề 

mang tính nguyên tắc. Khi phê phán, giọng điệu hài hước pha chút châm biếm sẽ có tác 

dụng phủ định vừa nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần sâu sắc, ý nhị. Khi cần thuyết 

phục thì giọng điệu phải ôn hòa điềm đạm, phải tha thiết, truyền cảm  để  làm lay động 

lòng người… 

 Cường độ, cao độ của giọng nói cũng là một yếu tố gây hiệu quả, được thể  hiện 

qua sự nhấn giọng cố ý để tạo điểm nhấn ở những từ mang thông điệp quan 

trọng,  hoặc ở các từ tình thái  chứa  đựng  hàm ý; sự ngắt nhịp  đúng chỗ sẽ giúp 

người nghe lĩnh hội rõ thông điệp trong mỗi từ, mỗi câu; những chỗ ngừng nghỉ  tạo 

khoảng  lặng  có chủ ý để người nghe kịp thẩm thấu điều mình đang nói… tất cả 

đều là những thủ thuật ngôn ngữ gây hiệu quả thuyết phục của lời nói, có vai trò 

thực sự quan  trọng  trong  tranh  luận,  là  công cụ hữu  hiệu  góp  phần  chinh phục 

người nghe. 

 Như đã nói, trong tranh luận, nếu biết làm cho đối phương động lòng, có thiện 

cảm thì sẽ làm cho họ thay đổi thái độ, từ đó sẽ dễ dàng hơn trong việc thuyết phục họ 

chấp nhận quan điểm của mình. Bởi vậy, điều rất cần tránh trong tranh luận là giọng 

điệu thiếu sinh khí, không thể hiện thái độ, cảm xúc, hoặc chỉ đọc văn bản đã soạn sẵn. 

 Giọng điệu, khẩu khí với những cung bậc đa dạng, linh hoạt nếu biết kết hợp hoà 

điệu với lập luận logic sẽ tạo nên một bản “hòa tấu” lý tưởng giúp đạt tới hiệu quả  cao 

nhất của tranh luận. Đó chính là khả năng hùng biện trong tranh luận. 

Ví dụ: Tổng thống Mỹ Lincoln khi còn làm luật sư từng biện hộ cho nguyên đơn 

trong một vụ án kiện về hành vi đòi hối lộ. Nguyên đơn vốn là vợ một chiến binh 

đã hy sinh trong cuộc chiến tranh giành độc lập của đất nước, khi về già, bà chỉ 

sống nhờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi. Còn bị đơn là vị thủ quĩ mà mỗi lần phát tiền trợ cấp 

đều đòi bà phải đóng phí thủ tục bằng một nửa số  tiền mà bà được nhận. 
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Vụ án được xét xử trong tình thế bất lợi cho nguyên đơn vì trong tay không hề có 

một bằng chứng nào để chứng minh về vụ vòi tiền, trong khi bị đơn một mực phủ nhận 

việc vòi tiền. Trong tình thế ấy, luật sư Lincoln đã giành lại công lý chỉ bằng  lý lẽ đạo 

đức cùng với giọng điệu truyền cảm đặc biệt của mình để đánh vào lòng người. Với đôi 

mắt rưng lệ, với giọng điệu tha thiết, truyền cảm, ông đã bằng   chính lòng biết ơn và 

tình cảm chân thành của mình để gợi lại những nỗi gian khổ, hy sinh của các chiến sĩ 

đã chiến đấu vì nền độc lập của đất nước. Trong trạng thái xúc động cao độ, ông nhìn 

thẳng vào vị thủ quĩ và  nói: “Sự thật bây giờ đã thành  quá khứ. Anh hùng nãm 1776 

giờ ðây ðã say ngủ giữa lòng đất mẹ. Nhưng người vợ già cả và ốm yếu của ông ta vẫn 

còn đứng trước mặt chúng ta, yêu cầu chúng ta  phải giải oan cho bà. Không cần phải 

nói thì ai cũng biết, bà lão này lúc trước cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, cũng từng có 

một gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng bà đã hy sinh tất cả vì đất nước, để rồi trở nên 

nghèo khổ và không nơi nương tựa, mà   giờ đây không thể không trông mong vào sự 

giúp đỡ và bảo vệ từ chúng ta – những người đang hưởng thụ tự do mà sự hy sinh của 

các anh hùng đã đem lại. Xin hỏi rằng, chúng ta có thể dửng dưng đứng nhìn hay 

không?”. 

Lincoln dừng lại ở đó, lập tức những người tham dự phiên tòa bị kích động cao 

độ, họ đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với vị thủ quĩ, đồng thời cũng thể hiện sự đồng 

cảm, chia sẻ với bà lão, thậm chí còn quyên tiền giúp đỡ. Trước tình cảm mãnh liệt của 

khán giả, bị đơn không biện luận được gì, tòa án cũng không cần phải nói thêm gì 

ngoài việc tuyên bà lão thắng kiện. 

Đó là một bằng chứng hùng hồn để chứng minh cho sức mạnh của lời nói trong việc 

không chỉ tác động hiệu quả đến đối phương, mà còn giúp ta tranh thủ được cảm tình 

và sự ủng hộ của những người chứng kiến. 

Tuy nhiên, trong thực tế tranh luận tại tòa, không ít luật sư chỉ đọc bài biện hộ đã 

soạn sẵn, dù rất công phu nhưng hiệu quả của sự tác động không cao. Lý do là bởi họ 

không biết tận dụng và phát huy hết khả năng của lời nói để tạo nên sức  tác  động và 

thu phục lòng người, trước hết là đối phương, là Hội đồng xét xử, sau đó là 

tranh thủ sự đồng tình của những người chứng kiến cũng như dư 

nhằm đạt được mục đích bảo vệ, gỡ tội cho thân chủ của  mình. 

luận xã hội để 
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Như vậy, có thể nói, để có được chiến thắng trong một cuộc tranh luận  đòi hỏi  ta 

phải huy động tổng lực mọi năng lực tinh thần, từ trí tuệ, tư duy đến tâm lý, cảm xúc; 

từ năng lực ngôn ngữ đến khả năng ứng xử văn hóa, biến chúng thành các kỹ năng, các 

thao tác cụ thể để vận dụng một cách linh hoạt trong các tình huống cụ  thể. Đó là sự 

kết hợp, thẩm thấu, hòa điệu giữa  khả năng lập luận chặt chẽ, sắc  bén với ngôn ngữ 

sắc sảo, linh hoạt và khả năng nắm bắt tâm lý, thu phục người nghe. Sự kết hợp hòa 

điệu ấy sẽ tạo nên cái gọi là tài hùng biện. Vì vậy, có thể nói, khả năng tranh luận  

hùng biện, đó là sự kết hợp hòa quyện giữa khoa học và nghệ thuật – đó là một năng 

lực vô cùng quan trọng để giúp ta thành công trong cuộc sống và trong công việc, nhất 

là trong xã hội hiện đại ngày nay, khi con người luôn phải đối mặt với sự trạnh tranh để 

tồn tại và phát triển. Khả năng tranh luận – hùng biện lại càng đặc biệt quan trọng đối 

với nghề Luật sư – một nghề đặc thù mà sự thành đạt của sự nghiệp được quyết định 

bởi tài “ăn nói”. 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH: 

1. Theo  bạn,  làm  thế nào để giành  chiến  thắng  trong  tranh  luận  khiến  đối 

phương phải tâm phục khẩu phục? 

2. Theo bạn, làm thế nào để khi tiếp nhận sự phê phán gay gắt từ người khác mà ta 

vẫn giữ được bình tĩnh? 

3. Hãy chỉ ra những đặc điểm và yêu cầu đặc biệt của tranh luận pháp lý so với 

tranh luận thông thường. 

4. Theo bạn thì làm thế nào để rèn luyện kỹ năng tranh  luận? 

5. Hãy sưu tầm các tình huống ngụy biện trong thực tế cuộc sống và nêu cách  bác 

bỏ các ngụy biện ấy. 

6. Chọn các đề tài tranh luận có tính thời sự để thực hành tranh luận theo nhóm. 
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LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình tồn tại của mình, con người luôn khát vọng hiểu biết về tự

nhiên và xã hội. Do vậy, nhận thức hiện thực khách quan là một nhu cầu tất yếu

của con người. Nhưng làm thế nào con người có thể nhận thức đúng đắn hiện

thực khách quan, tìm ra chân lý và hành động có hiệu quả tốt? 

Nhận thức đúng là điều kiện cần giúp con người hành động đúng, đạt được

hiệu quả mong muốn. Ngược lại, nhận thức sai, không nắm bắt được bản chất và 

quy luật của hiện thực khách quan thì con người sẽ hành động phiêu lưu, mạo

hiểm, dễ đi đến thất bại.  

Nhận thức đúng đắn, tư duy chính xác, lập luận chặt chẽ, mạch lạc, có sức

thuyết phục...là những nội dung quan trọng mà khoa học Logic học mang lại cho 

con người. 

Với ý nghĩa đó, chúng tôi biên soạn tài liệu này với mong mỏi giúp các anh 

chị sinh viên có được những phẩm chất cần thiết như đã nói trên. 

Chúc anh chị sinh viên thành công. 

 

Tác giả

TS. VÕ VĂN THẮNG 
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Chương I 
 

ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGIC HỌC

I. LOGIC HỌC VÀ ĐỐI TƯỢNG NÓ 
1. LOGIC HỌC LÀ GÌ?

Thuật ngữ “Logique” bắt nguồn từ chữ ((((( (LOGOS) trong tiếng Hy-

Lạp. Từ này có nhiều nghĩa: từ, tư tưởng, trí tuệ, lời nói, lý lẽ, ý nghĩa, quy luật,...Từ LOGOS 

xuất hiện đầu tiên trong tác phẩm triết học của Heraclite (khoảng 544 – 483 trCN) với nghĩa là 

“quy luật của thế giới”.  

Từ lâu, thuật ngữ “logic” ra đời với ý nghĩa là biểu thị tập hợp các quy luật mà quá 

trình tư duy của con người phải tuân theo nhằm phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan. 

Nhưng để chỉ tính quy luật của hiện thực khách quan, người ta hay dùng các khái niệm “logic 

của sự vật”, “logic của các sự kiện”, “logic của sự phát triển xã hội”... Đó chính là logic khách 

quan. Chẳng hạn, trong xã hội, gắn liền với giai cấp là nhà nước. Đây là mối liên hệ tất yếu, ổn

định mà con người không thể xoá bỏ theo ý chủ quan. 

Ngoài ra, người ta còn dùng khái niệm “logic chủ quan” để chỉ mối liên hệ của các yếu

tố cấu thành tư duy trừu tượng. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, logic chủ

quan là sự phản ánh logic khách quan. Chẳng hạn, khi thấy khói xuất hiện thì con người dự

đoán rằng đã có lửa. Bởi vì, con người tư duy rằng, nếu không có lửa thì sao có khói. 

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường nói: "Anh A nói chuyện vô lý, không 

logic"; "chị B nói có lý, suy luận hợp lý"...Từ "có lý", "hợp lý..." ở đây được hiểu theo nghĩa là 

ý tưởng rành mạch, chặt chẽ, không mâu thuẫn, hợp với lẽ phải, với sự thật. Logic học chính là 

môn học dạy ta những quy tắc suy luận hợp lý, tư duy chính xác, chặt chẽ và không mâu thuẫn.

Từ thời cổ đại Hy-Lạp, con người đã hình thành một “khoa học về tư duy”. Và người ta đã

dùng thuật ngữ (((((( (logiké) để chỉ khái niệm này. Thuật ngữ (((((( đi vào tiếng La tinh được

viết là logica. Các từ logika dùng ở Nga, Ba Lan, logic ở Anh, logique ở Pháp, logik ở Đức đều

có nguồn gốc từ logica. Ở Việt Nam, từ lôgích xuất hiện vào thế kỷ XIII, được dịch từ chữ

logique trong tiếng Pháp.  

Với ý nghĩa đó, logic học đã ra đời từ thời cổ đại, gắn liền với tên tuổi của

hiền triết Aristote (384 – 322 trCN) của đất nước Hy-Lạp. Trong tác phẩm

ORGANON, Aristote cho rằng, logic học như là công cụ giúp chúng ta tư duy 

đúng đắn, mạch lạc. Ở đây, Aristote đã có ý nói đến logic học hình thức để chỉ

môn học nghiên cứu về những hình thức tư duy (thuần tuý), bất luận nội dung của
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tư tưởng (tư duy) là gì, từ đó có thể rút ra những quy tắc mà tư tưởng phải tuân 

theo để tránh mâu thuẫn, phù hợp với hiện thực khách quan. 

Aristote đưa ra một ví dụ rất nổi tiếng: 

Mọi người đều phải chết.  

Mà Socrate là người. 

Vậy, Socrate phải chết.  

Suy luận này có cùng cấu trúc với suy luận:  

Mọi kim loại đều dẫn điện.  

Mà đồng là kim loại.  

Vậy, đồng dẫn điện.  

Cả hai suy luận này đều có dạng tổng quát:  

Mọi M là P 

Mọi S là M.  

Mọi S là P 

Ta thấy, hai suy luận nói trên mang hai nội dung khác nhau, nhưng chúng 

đều có một cấu tạo chung, giống nhau theo hình thức tam đoạn luận. 

Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, logic học hình thức được xem như là 

một khoa học về tư duy. Nhưng khác với các khoa học khác, logic học là khoa 

học nghiên cứu những quy luật và hình thức của tư duy nhằm hướng nhận thức

con người đạt được chân lý. André La Lande, giáo sư triết học đại học Sorbonne 

(Pháp) cho rằng, logic học là khoa học có mục đích, xác định trong những động 

tác trí tuệ để tiến tới việc nhận thức chân lý, những động tác nào có giá trị và 

những động tác nào không có giá trị. Theo nghĩa đó, logic học vừa là khoa học

vừa là nghệ thuật. Đây cũng chính là quan niệm cổ điển của phái PORT ROYAL 

ở thế kỷ XVII: “Logic học là nghệ thuật tư tưởng, nghĩa là một khoa học quy tắc

dạy ta cách suy nghĩ trong khi đi tìm chân lý”. Còn triết gia người Đức Wilhelm 

WUNDT cho rằng, khoa học quy tắc dạy ta phương tiện và cứu cánh. 

Với những quan niệm như vậy, logic học hình thức đã tồn tại suốt 20 thế

kỷ, tuy nó được bổ sung, nhưng không thay đổi gì lớn. Do vậy, người ta gọi đây 

là "LOGIC TRUYỀN THỐNG".  
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Hiện nay, ở phương Đông cũng như ở phương Tây, đã có rất nhiều quan 

điểm khác nhau về logic học. Tuy vậy, nhiều người thống nhất với định nghĩa: 

Logic học là khoa học về những quy luật và hình thức cấu tạo của tư duy 

chính xác. 

2. ĐỐI TƯỢNG CỦA LOGIC HÌNH THỨC:

Tư duy không phải chỉ là đối tượng nghiên cứu của logic học mà là của

nhiều ngành khoa học: tâm lý học, ngôn ngữ học, triết học, toán học, sinh lý học

thần kinh cao cấp.... Mỗi ngành khoa học nghiên cứu tư duy ở góc độ khác nhau.  

Tâm lý học nghiên cứu tư duy ở góc độ hoạt động tâm lý của nó; ngôn ngữ

học nghiên cứu tư duy ở góc độ quan hệ; triết học nghiên cứu tư duy trong quan 

hệ với tồn tại. Còn logic học hình thức nghiên cứu những quy luật và hình thức

cấu tạo của tư duy chính xác. Do vậy, đối tượng của logic học hình thức chính 

là những quy luật và hình thức của tư duy chính xác. 

Những quy luật của Logic học Hình thức là: quy luật đồng nhất, quy luật

cấm mâu thuẫn, quy luật triệt tam, quy luật túc lý. 

Những hình thức logic của tư duy chính xác là: khái niệm, phán đoán, suy 

luận, chứng minh… 

II. LOGIC VÀ NGÔN NGỮ
Giữa logic và ngôn ngữ có những điểm chung: 

- Thứ nhất, ngôn ngữ và logic đều có hệ thống ký hiệu. 

Ký hiệu logic là kí hiệu nhân tạo và hình thức. Do vậy, nó gồm những ký 

hiệu thuần nhất, đơn trị và bất biến.  

Ký hiệu ngôn ngữ là những ký hiệu tự nhiên. Do vậy, nó không thuần nhất, 

không bất biến.  

(Xem Nguyễn Đức Dân, Logic Tiếng Việt, Nxb. Giáo dục, tp. HCM, 

1996, tr.16) 

- Thứ hai, logic và ngôn ngữ đều có những yếu tố, đơn vị cơ bản chung. 

Các đơn vị cơ bản của logic học hình thức là khái niệm, phán đoán, suy 

luận. Tương ứng với các đơn vị cơ bản này của ngôn ngữ là từ, câu, chuỗi câu. 
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- Thứ ba, nếu như logic có các tác tử logic hay còn gọi là liên từ logic thì 

trong ngôn ngữ, các liên từ này cũng có chức năng tương tự.

Tuy vậy, do nhận thức của con người là một quá trình biện chứng. Quá 

trình này mỗi ngày một tiến gần đến chân lý tuyệt đối hơn. Mặt khác, ngôn ngữ

cũng luôn luôn phát triển. Cái chuẩn ngày hôm nay có thể hình thành từ những 

cái phi chuẩn ngày hôm qua. Sở dĩ có hiện tượng đó là vì bản thân ngôn ngữ nó 

chịu tác động của nhiều yếu tố: không gian, thời gian, sự phát triển của tư duy, 

của xã hội...Chính vì vậy, bên cạnh những điểm chung, giữa logic và ngôn ngữ tự

nhiên có nhiều điểm khác nhau.  

- Thứ nhất, ngôn ngữ phong phú hơn logic. 

- Thứ hai, tuy khái niệm và phán đoán là đơn vị cơ bản của logic và tương 

ứng với nó là từ và câu trong ngôn ngữ, nhưng không phải chúng hoàn toàn thống 

nhất với nhau. Chẳng hạn, có khái niệm được thể hiện bởi một từ nhưng có khái 

niệm thể hiện bằng cụm từ (có những từ - hư từ - không biểu hiện khái niệm nào 

cả). Phán đoán được thể hiện bằng câu, nhưng không phải câu nào cũng là phán 

đoán, đó là câu cảm thán, câu hỏi, câu mệnh lệnh. 

- Thứ ba, những quy luật, quy tắc trong logic được khái quát từ quy luật và 

hình thức tư duy chính xác, cho nên, nó mang tính phổ biến và không thay đổi. 

Còn những quy luật, quy tắc của ngôn ngữ, nó không chỉ tính đến những yếu tố

đó mà còn phụ thuộc vào nội dung, điều kiện lịch sử, nét đặc thù của từng ngôn 

ngữ.

Sau đây là một vài ví dụ về hiện tượng khác nhau này. 

+ Trong logic có quan hệ suy diễn giữa một hay một số phán đoán khác. 

Trong tiếng Việt cũng có quan hệ này, tuy vậy, có những suy diễn trong logic 

không thể áp dụng vào ngôn ngữ tự nhiên.  

+ Hay trong logic có quan hệ so sánh: a bằng b, b bằng a, ta kết luận a và b 

bằng nhau.  

Nhưng trong ngôn ngữ hàng ngày, không phải lúc nào từ “nhau” cũng 

được hiểu như vậy. 

+ Có những phép suy diễn có thể áp dụng được cho cả logic lẫn ngôn ngữ.
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+ Nhưng cũng có những suy diễn chỉ thấy trong ngôn ngữ, không áp dụng 

trong logic.  

Sở dĩ người ta suy diễn được như vậy là do dựa vào 02 từ: "lại" và "đâm". 

Người ta gọi đây là tiền giả định. 

+ Trong ngôn ngữ, có hình thức suy luận suy ý. Suy ý thường được áp 

dụng trong đời sống hàng ngày, do vậy, nó mang tính phổ quát, phổ biến trong 

mọi ngôn ngữ tự nhiên. Tuy vậy, suy ý là một hình thức suy luận gần đúng, phụ

thuộc nhiều vào ngôn cảnh, nó thường không chặt chẽ như những quy tắc suy lý 

trong logic. 

Ngoài đặc điểm chung của mọi ngôn ngữ tự nhiên, tiếng Việt còn có logic 

đặc thù của nó. Việc giải thích, phân tích các hiện tượng ngôn ngữ trong một số

trường hợp là rất khó khăn, phức tạp, thậm chí có trường hợp không thể phân 

tích, giải thích. Sau đây là một vài ví dụ điển hình. 

Trong ngữ pháp, có những câu mang hình thức nghi vấn nhưng chứa đựng 

nội dung khẳng định hoặc rất nhiều hiện tượng khác nữa. 

III. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU LOGIC HỌC. 
Trong cuộc sống hằng ngày, người ta có thể nói đúng, viết đúng, lập luận

chặt chẽ, thuyết phục mà chưa hề học tập, nghiên cứu ngữ pháp, logic học. Điều

đó không có nghĩa là người ta không cần học ngữ pháp, logic học. Bởi vì, logic 

học là môn khoa học giúp con người vận dụng một cách tự giác những hình thức

và quy tắc tư duy đúng đắn.  

Nói cách khác, logic học giúp con người tư duy một cách tự giác, tránh 

những kiểu suy nghĩ tự phát, không chính xác. Và như vậy, nó giúp con người

phát hiện được những sai lầm trong quá trình tư duy của bản thân mình và của

người khác. 

Có thể nói, lập luận chặt chẽ, chính xác, có sức thuyết phục, đó là phẩm

chất, là giá trị lớn lao trong mọi kỳ lĩnh vực hoạt động khoa học và hoạt động 

thực tiễn nào.Sa u đây là một vài ví dụ về những suy luận mà nếu không nắm

vững quy tắc suy luận thì chúng ta sẽ không phát hiện được sai lầm của nó. 

Logic học còn giúp chúng ta sử dụng chính xác hệ thống ngôn ngữ.
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Điều này là rất cần thiết cho mọi đối tượng, đặc biệt là những người nghiên 

cứu khoa học, nghiên cứu, soạn thảo văn bản pháp luật... Hiện nay, không chỉ

trong đời sống hàng ngày mà còn ngay cả trên báo chí, đài phát thanh - truyền

hình, công văn của các cơ quan... còn có rất nhiều sai sót, không chính xác khi sử

dụng từ. Chẳng hạn, chúng ta hay nói: tất cả mọi người, đề cập đến, bách hoá 

tổng hợp, sau cơn bão đi qua, nhà triết gia, biển Địa Trung Hải, chùa Long Hoa 

Tự,... 

 

Chương II 
CÁC QUI LUẬT CƠ BẢN CỦA LOGIC HỌC HÌNH THỨC

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUY LUẬT LOGIC  
1. Khái niệm về quy luật logic hình thức

Trong hiện thực, quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp

lại giữa các sự vật, hiện tượng, giữa các yếu tố, các thuộc tính của các sự vật hay 

của cùng một sự vật. 

Có nhiều loại quy luật. Tuỳ theo phạm vi tác động, người ta chia ra thành: 

- Quy luật riêng: chỉ tác động trong lĩnh vực nào đó và được một khoa học

chuyên ngành nghiên cứu. 

- Quy luật chung: tác động trong phạm vi rộng lớn hơn và được một số bộ

môn khoa học chuyên ngành nghiên cứu; 

- Quy luật phổ biến: tác động trong cả tự nhiên, xã hội lẫn tư duy con 

người. 

Tuỳ theo tính chất đơn trị hay đa trị người ta chia quy luật thành: 

- Quy luật động lực: là quy luật mà ứng với một nguyên nhân chỉ có một

kết quả xác định; 

- Quy luật thống kê: ứng với một nguyên nhân, kết quả có thể như thế này 

cũng như thế khác. 

Ngoài ra, chúng ta còn chia thành: 

- Quy luật của tự nhiên, của xã hội và của tư duy; 

- Quy luật hoạt động và quy luật phát triển của sự vật; 
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- Quy luật của thế giới bên ngoài và các quy luật của khoa học,… 

Quy luật của logic học là quy luật của tư duy, nó là mối liên hệ nội tại của

các khái niệm, phạm trù, phán đoán, nhờ đó trong tư tưởng của con người hình 

thành tri thức về sự vật. 

2. Đặc điểm của qui luật logic hình thức

2.1. Tính khách quan: 

Sự vật, hiện tượng tồn tại theo quy luật khách quan, do vậy, qui luật của tư

duy không thể không tuân theo qui luật đó. Nói cách khác, các hình thức tư duy 

và các qui luật logic không phải là cái “vỏ trống rỗng” mà là sự phản ánh thế giới

khách quan. 

Như vậy, các qui luật của tư duy cũng như quy luật của tự nhiên không 

phải do con người tự ý tạo ra mà chính là sự phản ánh mối liên hệ tất nhiên của

thế giới khách quan vào trong óc con người. Chính những mối liên hệ đó được

lặp đi lặp lại nhiều lần đã tác động vào con người, thông qua đó con người hình 

thành nên những hình tượng logic. Nói như V.I. Lénine: “Thực tiễn của con 

người lặp đi lặp lại hàng nghìn lần được in vào ý thức của con người bằng những 

hình tượng logic. Những hình tượng này có tính vững chắc của một thiên kiến, có 

tính chất công lý, chính vì (và chỉ vì) sự lặp lại hàng nghìn triệu lần ấy” 

(V.I.Lénine, Toàn tập, Tập 29, Nxb Tiến bộ Matxcơva, 1981, tr. 191) 

2.2. Tính phổ biến: 

Tính phổ biến của quy luật logic thể hiện ở sự chi phối của các qui luật đến

quá trình tư duy của con người. Để đạt được chân lý, mọi người phải tuân thủ các 

qui luật của logic học hình thức và các hình thức của tư duy. Những qui luật này 

đúng với mọi người, không phân biệt dân tộc nào hay giai cấp nào, cho dù có sự

khác nhau về ngôn ngữ.

Có thể nói, các quy luật của logic hình thức tác động vào mọi quá trình tư

duy của con người đồng thời nó đảm bảo cho quá trình tư duy đó diễn ra một

cách đúng đắn: không mâu thuẫn logic, không đứt đoạn, xác định và phải có cơ

sở vững chắc.  

II. NHỮNG QUI LUẬT CỦA LOGIC HÌNH THỨC
1. Qui luật đồng nhất (Law of identity) 
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1.1. Nội dung quy luật: 

"Tư tưởng phản ánh về đối tượng ở điều kiện xác định thì đồng nhất

với chính nó vềmặt giá trị logic".  

Luật đồng nhất phản ánh quan hệ đồng nhất trừu tượng của các sự vật, hiện

tượng của hiện thực, tức là sự đồng nhất của đối tượng với chính bản thân mình 

khi nó được xét ở phẩm chất xác định.  

Nếu dùng chữ "a" để ký hiệu cho một tư tưởng với giá trị logic xác định của

nó đã được định hình trong tư duy và dùng dấu "≡" để chỉ quan hệ đồng nhất của

các tư tưởng về mặt giá trị logic thì có thể mô hình hoá luật đồng nhất bằng sơ đồ 

sau:  

 

Đọc là: "a đồng nhất với a về mặt giá trị logíc"  

Hoặc có thể biểu diễn luật đồng nhất bằng công thức sau:  

 

aa →

Đọc là: "Nếu a là chân thực thì a là chân thực". 

1.2. Yêu cầu

Thứ nhất: Phải xác định nội hàm và ngoại diên của khái niệm được dùng 

trong ý kiến đưa ra về bất cứ vấn đề gì. 

Nếu không thống nhất được điều này sẽ dẫn đến chỗ tranh cãi không cần

thiết hoặc không có hồi kết, bởi lẽ mỗi người hiểu khái niệm theo một nghĩa khác 

nhau. V.I.Lénine đã từng cho việc tranh luận mà không xác định nghĩa danh từ là 

điều ngu xuẩn. 

Thứ hai: Không được đánh tráo đối tượng của tư tưởng.  

Thực chất yêu cầu này là đòi hỏi tư duy phải phản ánh chân thực đối tượng 

ở một phẩm chất xác định. 

Ví dụ: Vật chất là phạm trù triết học (1) 

 Cái bàn là vật chất (1)  

 __________________________________ 

aa ≡
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Cái bàn là phạm trù triết học (0) 

Thứ ba: Không được đánh tráo ngôn từ diễn đạt tư tưởng (đánh tráo khái 

niệm) 

Ví dụ: Cái mà anh mất, tức là anh không có. Anh không mất sừng. Cho 

nên, anh có sừng.  

Thứ tư: Ý nghĩ, tư tưởng tái tạo phải đồng nhất về ý nghĩ, với tư tưởng 

ban đầu. Có nghĩa là, khi nhắc lại ý nghĩ của mình, hoặc tiếp thu, tái tạo ý nghĩ

của người khác, đòi hỏi phải được đồng nhất với ý nghĩ đó, không được thay đổi

tuỳ tiện. 

Như vậy, luật đồng nhất là sự phản ảnh hiện thực khách quan trong tính 

tương đối ổn định và tính xác định của sự vật. Trong cuộc sống và trong học tập, 

công tác, nếu không tuân thủ luật đồng nhất chúng ta sẽ gặp lủng củng. 

2. Qui luật phi mâu thuẫn (Law of noncontradiction) 

2.1. Nội dung  

“Tư tưởng phản ánh về đối tượng trong cùng điều kiện xác định 

không thể đồng thời mang hai giá trị logic trái ngược nhau”. 

Nói cách khác, hai phán đoán mâu thuẫn nhau không thể cùng chân thực. 

 

Công thức:        

 

Đọc là: “Không thể có chuyện, tư tưởng a vừa chân thực lại vừa

giả dối”.  

Hoặc “Không thể có chuyện, a vừa là a vừa không là a”. 

Ví dụ: Ta nói, “Tất cả sinh viên lớp này đều là đoàn viên”. 

Sau đó, ta lại nói: “Có một số sinh viên lớp này không là đoàn viên”.  

2.2. Yêu cầu

Thứ nhất: Không được dung chứa mâu thuẫn logic trực tiếp trong tư duy 

như phản ánh về đối tượng ở điều kiện xác định. Tức là, đối với một đối tượng 

nào đó không thể đồng thời vừa khẳng định điều gì đó, vừa phủ định ngay chính 

điều đó. 

Ví dụ: A là thầy giáo và A không là thầy giáo.   

aa ∧
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Thứ hai: Không được dung chứa mâu thuẫn gián tiếp trong tư duy.  

Thể hiện ở hai dạng: 

- Một là, không được khẳng định cho đối tượng một điều gì đó rồi lại phủ

định chính những hệ quả tất yếu được rút ra từ điều vừa khẳng định. 

Ví dụ: Mọi kim loại đều (khẳng định) dẫn điện. 

 Sắt là kim loại. 

 Sắt không dẫn điện

- Hai là, không được đồng thời khẳng định cho đối tượng hai điều trong 

hiện thực là loại trừ lẫn nhau ở điều kiện xác định. 

Ví dụ: - A là anh hùng. 

- A là kẻ hèn nhát. 

Hai phán đoán trên là hai phán đoán khẳng định nhưng loại trừ lẫn nhau.  

Trong thực tế, có rất rất nhiều người vi phạm quy luật đồng nhất. Tuân thủ

quy luật này chúng ta sẽ tránh được sự không nhất quán, không mâu thuẫn trong 

tư duy khi trình bày, tranh cãi vấn đề nào đó. 

3. Qui luật triệt tam (Law of excluded middle) 

3.1. Nội dung:  

“Tư tưởng phản ánh về đối tượng ở điều kiện xác định phải mang giá 

trị logic xác định, hoặc là chân thực hoặc là giả dối, chứ không có khả năng 

thứ ba”. 

Ví dụ: Con ngựa màu trắng hoặc không phải màu trắng chứ không thể vừa

trắng vừa không trắng. 

 

Công thức:                   

 

Đọc là: Hoặc tư tưởng a chân thực, hoặc tư tưởng a là giả dối. 

3.2. Yêu cầu: 

Thứ I: Phải xác định tư tưởng đúng trong hai tư tưởng mâu thuẫn nhau. 

aa ∨
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Trong thực tế, giữa hai phán đoán phủ định nhau, nếu một phán đoán là 

đúng thì phán đoán kia phải sai và ngược lại, không có trường hợp cả hai cùng 

sai. 

Thứ II: Phải định hình nội dung của các danh từ logic chứa trong các tư

tưởng mâu thuẫn ấy. 

4. Quy luật túc lý  

4.1. Nội dung:

“Tư tưởng phản ánh về đối tượng ở điều kiện xác định chỉ được công 

nhận là chân thực khi có đầy đủ căn cứ xác minh hoặc chứng minh cho tính 

chân thực ấy”.  

Quy luật này do nhà toán học Leibniz đưa ra. 

4.2. Yêu cầu:  

 - Lý do đưa ra để thừa nhận hay không thừa nhận một vấn đề nào đó phải

chân thực. Nghĩa là, nó phải được kiểm nghiệm, chứng minh trong thực tế.

Ví dụ: Chuyện kể rằng, ở Nhật Bản, có một chàng trai đi bán rùa. Anh rao 

bán:  

“Rùa đây! Rùa đây! Ai mua rùa? Hạc sống ngàn năm, rùa sống vạn năm. 

Rùa sống một vạn năm, giá rất rẻ”. 

Một người trung niên nghe nói rùa sống được vạn năm, liền mua về một

con, nhưng chẳng may, hôm sau rùa chết. Ông liền chạy ra chợ tìm lại người bán 

rùa và bực tức nói” 

“Này, thằng lừa đảo! Mày bảo rùa sống được vạn năm, sao tao mua về mới

qua đêm đã chết?” 

Chàng trai bán rùa cười ha hả, trả lời:  

“Thưa ông, như vậy thì xem ra đúng vào đêm qua rùa vừa tròn một vạn

năm tuổi”. 

Ta thấy, luận cứ anh chàng bán rùa đưa ra là hoàn toàn vô căn cứ, không 

thể kiểm chứng trong thực tế.

- Lý do đưa ra không chỉ chân thực mà còn phải đầy đủ. Tất cả lý do đưa ra 

đều phải tuân thủ quy tắc suy luận, chứng minh, nghĩa là chúng phải có liên hệ

chặt chẽ, tất yếu. 
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Các quy luật trên đây có liên hệ với nhau. Vi phạm bất kỳ quy luật nào 

trong bốn quy luật có thể dẫn đến vi phạm những quy luật khác. Và như vậy sẽ

dẫn đến mâu thuẫn logic. Cho nên, việc tuân thủ các quy luật logic là điều kiện

cần để đạt được chân lý. 

 

THỰC HÀNH 

1. Sự khác nhau giữa quy luật của tư duy và quy luật của tự nhiên và xã hội? 

2. Nội dung, yêu cầu của các quy luật: đồng nhất, phi mâu thuẫn, triệt tam, túc lý. 

3. Tìm ví dụ về trường hợp vi phạm các quy luật logic. 

4. Tìm lỗi logic trong các suy luận và các mẫu chuyện sau đây: 

 4.1. 4 và 5 là số chẵn và số lẻ.

4 và 5 là 9. 

 Vậy, 9 là số chẵn và số lẻ.

4.2. Bà già đi chợ cầu Đông 

 Gieo một quẻ bói lấy chồng lợi chăng? 

 Thầy bói gieo quẻ nói rằng 

 Lợi thì có lợi nhưng răng không còn. 

 4.3. Giai thoại Einstein không biết chữ.

“Một lần, Einstein vào quán ăn, nhưng ông quên mang theo kính nên đã

phải nhờ hầu bàn đọc giùm thực đơn. Nguời hầu bàn ghé vào tai Einstein thì 

thầm: 

Xin ngài thứ lỗi. Rất tiếc tôi cũng không biết chữ như ông. 

4.4. Ngụ ngôn “Vợ chồng quỷ” (La Fonteine) 

“Một khách bộ hành, đang đi giữa rừng thì đêm xuống. Thấy xa xa ở thung 

lũng có ánh đèn bèn lần xuống xin ngủ qua đêm. Nhưng đó là nhà của quỷ. Vợ

chồng quỷ rất mừng vì tưởng gặp một dịp may. 

Gia đình quỷ sửa soạn ăn tối. Quỷ vợ mời khách cùng ngồi vào bàn. Vị

khách ngồi vào bàn và đưa hai bàn tay lên miệng  thổi. 

- Ông làm gì vậy? Quỷ cái hỏi. 

- Trời lạnh cóng tay; ta thổi cho nó ấm lên. 
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- Quỷ vợ múc cho khách một bát xúp, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Người

khách lại ghé miệng vào bát xúp thổi. Quỷ cái thấy lạ, hỏi:  

- “Ông ơi, ông làm gì vậy?” 

- Ta thổi cho nó nguội đi! 

Vợ chồng quỷ nghe thấy vậy hốt hoảng:  

- “Ới, ông ơi! Xin ông đi đâu thì đi. Ngay bọn quỷ chúng tôi cũng không 

làm được chuyện một cái thổi vừa làm cho nóng lên lại vừa làm cho lạnh đi!” 

 

Chương III 

KHÁI NIỆM

I. KHÁI NIỆM LÀ GÌ? 
Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy, phản ánh những thuộc tính 

bản chất của sự vật, hiện tượng, phân biệt sự vật, hiện tượng này với sự vật, 

hiện tượng khác. 

Khái niệm phản ánh sự vật, hiện tượng thông qua các thuộc tính của nó, do 

vậy, mức độ phù hợp của nội dung khái niệm với các thuộc tính của sự vật, hiện

tượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: trình độ phát triển của thực tiễn, của thời đại, 

của năng lực nhận thức của con người. Có thể nói, mỗi khái niệm khoa học mà 

con người đạt được là một bước tiến của nhân loại, nó đánh dấu bước phát triển

của con người về khả năng thâm nhập vào thế giới khách quan, tiến gần đến chân 

lý. 

II. KHÁI NIỆM VÀ TỪ
Con người tư duy bằng khái niệm, nhưng để biểu đạt những khái niệm đó

con người phải nhờ đến từ hay cụm từ. Không có từ hay cụm từ con người không 

thể biểu thị khái niệm và sử dụng khái niệm. Có thể nói, từ hay cụm từ là cái “vỏ

vật chất” của khái niệm. Chính vì vậy, khái niệm và từ có quan hệ mật thiết với

nhau. 

Tuy từ gắn liền với khái niệm nhưng chúng không hoàn toàn đồng nhất với

nhau. Bởi lẽ:
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- Từ là phạm trù của ngôn ngữ, là sự thống nhất giữa âm và nghĩa, còn khái 

niệm là hình thức của tư duy, là sự thống nhất giữa nội hàm và ngoại diên, nhưng 

chúng ta không thể thay nội hàm và ngoại diên của khái niệm bằng giá trị âm và 

nghĩa của từ.

- Khái niệm về một sự vật, hiện tượng giống nhau, nhưng trong những 

ngôn ngữ khác nhau, nó được biểu thị bởi những từ khác nhau.  

Ví dụ: mẹ (Tiếng Việt), maman (Tiếng Pháp), mother (Tiếng Anh)... 

- Ngay trong cùng một ngôn ngữ tồn tại một khái niệm có thể biểu hiện

bằng nhiều từ (từ đồng nghĩa).  

- Có hiện tượng, cùng một từ nhưng chỉ những khái niệm khác nhau (từ

đồng âm). 

Chúng ta thấy rằng, khi biểu thị một khái niệm bằng từ hay trong lập luận

logic sẽ xảy ra những trường hợp hiểu theo nghĩa khác nhau do nhầm lẫn, nhưng 

cũng có khi do cố tình, đặc biệt là lợi dụng nó để nguỵ biện. Cũng vì vậy, trong 

mỗi ngành khoa học khác nhau, người ta phải xác định những khái niệm, phạm

trù ngay từ đầu cho nhất quán, nhằm biểu thị rõ ràng, chính xác các khái niệm. 

III. CẤU TRÚC CỦA KHÁI NIỆM
Mỗi khái niệm đều có hai mặt: nội hàm và ngoại diên. 

1. Nội hàm (Compréhension) 

Nội hàm của khái niệm là tập hợp tất cả các dấu hiệu chung của lớp đối

tượng được phản ánh trong khái niệm. 

Ví dụ : Khái niệm "con người" nói chung sẽ có nội hàm: 

a - Là động vật có xương sống, có vú; 

b - Biết chế tạo công cụ lao động và sử dụng công cụ lao động; 

c - Có mối quan hệ xã hội; 

d - Có ngôn ngữ;

e - Có ý thức. 

Những dấu hiệu sau đây không phải là nội hàm của khái niệm "con người": 

f - Tóc đen; 

g - Cao 1,8m; 

h – Gầy. 
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2. Ngoại diên (Extension)  

Ngoại diên của khái niệm là tập hợp tất cả đối tượng có các dấu hiệu

chung được phản ánh trong khái niệm. 

Ở ví dụ trên, ta đề cập nội hàm của khái niệm con người, con ngoại diên 

của khái niệm này là tập hợp đối tượng nào có đầy đủ các dấu hiệu: a, b, c, d, e; 

đối tượng nào không có đủ các dấu hiệu đó thì không thuộc ngoại diên của khái 

niệm con người. 

Như vậy, trong quá trình nhận thức, con người hình thành những khái niệm

có ngoại diên rộng, hẹp khác nhau, thậm chí có khái niệm không chứa đối tượng 

nào.   3. Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm

Nội hàm và ngoại diên của khái niệm thống nhất, quy định chặt chẽ lẫn

nhau. Nội hàm quy định những đối tượng nào có đầy đủ những dấu hiệu chung 

mà nó phản ánh thuộc ngoại diên của khái niệm đó. Ngược lại, ngoại diên của

khái niệm quy định những đối tượng nào có đầy đủ dấu hiệu chung mới thuộc

ngoại diên của nó. 

Nội hàm và ngoại diên có quan hệ trái ngược nhau. Nội hàm càng chi tiết

thì ngoại diên càng  hẹp; ngược lại, nội hàm càng ít chi tiết thì ngoại diên càng 

rộng.  

IV. QUAN HỆ GIỮA CÁC KHÁI NIỆM
Căn cứ vào quan hệ về ngoại diên của các khái niệm, có thể chia quan hệ

giữa các khái niệm thành 6 loại quan hệ: đồng nhất, phụ thuộc, giao nhau, tách 

rời, đối lập, mâu thuẫn. 

1. Quan hệ đồng nhất

Quan hệ đồng nhất là quan hệ giữa các khái niệm có ngoại diên hoàn 

toàn trùng nhau. 

Ta nói, hai khái niệm S và P có ngoại diên bằng nhau, đó là hai khái niệm

đồng nhất. 

Ta viết:   S = P 

Ta có thể biểu diễn bằng sơ đồ Euler – Venn: 

 
S, P 
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Ví dụ: Xét hai khái niệm: 

 S: “Tác giả Bản án chế độ thực dân Pháp” có ngoại diên S 

 P: “Tác giả Tuyên ngôn độc lập Việt Nam” có ngoại diên P 

2. Quan hệ phụ thuộc

Quan hệ phụ thuộc là quan hệ giữa các khái niệm mà ngoại diên của

các khái niệm này hoàn toàn nằm trong và chỉ là một bộ phận của khái niệm

kia.

Xét hai khái niệm: 

S: “Sinh viên” có ngoại diên S 

P: “Con người” có ngoại diên P 

Ta có: 

- Mọi sinh viên đều là con người. 

- Có những người không là sinh viên. 

Ta nói, khái niệm "sinh viên" phụ thuộc khái niệm "con người" và chỉ là 

một bộ phận của khái niệm "con người". Bởi vì, tất cả những sinh viên đều có 

đầy đủ dấu hiệu của con người.  

Ta viết: S ⊃ P

Ta có thể biểu diễn bằng sơ đồ Euler – Venn: 

 

- Khái niệm S hẹp hơn khái niệm P, ta gọi là khái niệm chủng hay hạng 

(espèce) so với P. 

- P là khái niệm rộng hơn S, ta gọi là khái niệm loại (genre) so với S. 

3. Quan hệ giao nhau 

Quan hệ giao nhau là quan hệ giữa khái niệm mà ngoại diên của chúng chỉ

có một phần trùng nhau. 

Xét hai khái niệm: 

S: “Nhạc sĩ” có ngoại diên S 

P
S
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P: “Hoạ sĩ” có ngoại diên P 

Ta có các phán đoán đúng sau: 

 - Một số nhạc sĩ là hoạ sĩ (phần giao) 

- Có những nhạc sĩ không là hoạ sĩ.

- Có những hoạ sĩ không là nhạc sĩ.

Như vậy, S và P có một số phần tử giao nhau, nhưng cả S lẫn P đều không 

là tập con thực sự của nhau. 

Ta nói, hai khái niệm "nhạc sĩ" và "hoạ sĩ" có quan hệ giao nhau. 

Có thể biểu diễn bằng sơ đồ Euler – Venn: 

 S P

4. Quan hệ tách rời

Quan hệ tách rời là quan hệ giữa các khái niệm mà ngoại diên của chúng 

không có phần nào trùng nhau. 

Ví dụ: Xét hai khái niệm: 

S: “Nhi đồng” có ngoại diên S 

P: “Giảng viên đại học” có ngoại diên P. 

Ta có phán đoán: “Không có nhi đồng nào là giảng viên đại học và không 

có giảng viên đại học nào là nhi đồng”. 

Ta nói, S và P có quan hệ tách rời. 

 

φ=∩ PS
5. Quan hệ đối lập

P S
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Quan hệ đối lập là quan hệ giữa hai khái niệm có nội hàm loại trừ nhau; 

nội hàm khái niệm này chẳng những phủ định nội hàm khái niệm kia mà còn 

khẳng định một thuộc tính đối lập với khái niệm đó. Ngoại diên của hai khái 

niệm đối lập không bao quát hết ngoại diên của khái niệm loại rộng hơn. 

Ví dụ: Xét các khái niệm:  

S: “Màu trắng” có ngoại diên S 

P: “Màu đen” có ngoại diên P 

M: “Màu” có ngoại diên M 

 S + P < M

Như vậy, quan hệ đối lập thực chất là một loại quan hệ tách rời. 

6. Quan hệmâu thuẫn

Quan hệ mâu thuẫn là quan hệ giữa hai khái niệm tách rời, có nội hàm phủ

định nhau và ngoại diên của chúng hợp lại bằng ngoại diên của khái niệm loại

rộng hơn. 

Ví dụ:

S: “Chiến tranh chính nghĩa” có ngoại diên S 

P: “Chiến tranh phi nghĩa” có ngoại diên P 

Q: “Chiến tranh” có ngoại diên Q 

Ta có: S + P = Q  

Ta nói, khái niệm “Chiến tranh chính nghĩa” "và “Chiến tranh phi nghĩa” 

có quan hệ mâu thuẫn. 

V. ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM
1. Định nghĩa khái niệm là gì? 

PS
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Định nghĩa khái niệm là thao tác logic vạch rõ nội hàm của khái niệm

nhằm phân biệt được lớp đối tượng được phản ánh trong khái niệm với các đối

tượng tiếp cận với nó. 

Vạch rõ nội hàm của khái niệm là vạch rõ dấu hiệu chung, bản chất, đặc

trưng của khái niệm. 

Ví dụ:

a. Người là động vật chính trị (Aristote). 

b. Con người là thực thể tự nhiên có tính chất người (Các-Mác) 

Hiện nay, người ta chia thành nhiều cách định nghĩa: định nghĩa nội hàm, 

định nghĩa ngoại diên, định nghĩa tác tử, định nghĩa trỏ ra, định nghĩa phân tích, 

định nghĩa tổng hợp, định nghĩa tường minh, định nghĩa không tường minh... 

2. Cấu trúc logic của định nghĩa khái niệm

Mỗi định nghĩa thường được cấu thành bởi hai vế:

Vế 1: Khái niệm được định nghĩa (DENFINIENDUM) 

Vế 2: Khái niệm định nghĩa hay khái niệm dùng để định nghĩa

(DEFINIENS). 

Hai vế được liên kết bởi từ “là”. 

Như vậy, một định nghĩa thường có dạng: 

“...................... ..................... là ..................................................” 

(Khái niệm được định nghĩa) – (Khái niệm dùng để định nghĩa) 

Ví dụ: Thị trường là toàn bộ quan hệ kinh tế hình thành trong lĩnh vực trao 

đổi về tiêu thụ hàng hoá. 

Trong định nghĩa này, “Thị trường” là khái niệm được định nghĩa –

Definiendum. “Toàn bộ quan hệ kinh tế hình thành trong lĩnh vực trao đổi về tiêu 

thụ hàng hoá” là khái niệm dùng để định nghĩa - Definiens. 

Thay cho từ “là” người ta còn dùng ký hiệu: = def   hay = dn. Đọc “là”, 

“bằng”, “theo định nghĩa”. 

Như vậy, khi định nghĩa, ta thiết lập một phán đoán khẳng định, trong đó,  

ngoại diên của khái niệm được định nghĩa phải đồng nhất với ngoại diên khái 

niệm dùng để định nghĩa. 

3. Các quy tắc định nghĩa khái niệm: 
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3.1. Quy tắc 1: Khái niệm được định nghĩa và khái niệm dùng để định 

nghĩa phải có ngoại diên bằng nhau.

Có thể khái quát quy tắc này bằng công thức:  

S( x ) = P( x )

Ví dụ: Hình thoi (S( x ) là hình bình hành có các cạnh bằng nhau ((P( x )). 

Vi phạm quy tắc này sẽ dẫn đến những sai lầm: 

3.1.1. Định nghĩa quá rộng: 

Định nghĩa quá rộng là kiểu định nghĩa mà ngoại diên của khái niệm

dùng để định nghĩa lớn hơn ngoại diên của khái niệm được định nghĩa. 

Ví dụ: Sinh viên là những người đang học tại các trường chuyên nghiệp, 

cao đẳng và đại học. 

Định nghĩa quá rộng, vì “những người đang học tại các trường chuyên 

nghiệp, cao đẳng và đại học” có ngoại diên lớn hơn ngoại diên khái niệm “sinh 

viên”. Như vậy, định nghĩa này có dạng: S( x ) < P( x ). 

3.1.2. Định nghĩa quá hẹp: 

Định nghĩa quá hẹp là kiểu định nghĩa mà ngoại diên của khái niệm

dùng để định nghĩa nhỏ hơn ngoại diên của khái niệm được định nghĩa. 

Ví dụ: Sinh viên là những người đang học tại các trường đại học. 

Định nghĩa này quá hẹp, bởi lẽ, ngoại diên của khái niệm dùng để định 

nghĩa “những người đang học tại các trường đại học” hẹp hơn ngoại diên khái 

niệm được định nghĩa “sinh viên”. Chẳng hạn, ngoài trường đại học, những 

người học trong các trường cao đẳng cũng được gọi là sinh viên. Như vậy, định 

nghĩa này có dạng: S( x ) > P( x ). 

3.2. Quy tắc 2: Định nghĩa không được luẩn quẩn (vòng quanh)   

Nghĩa là, khi định nghĩa một khái niệm, không được phép dùng khái niệm

P( x ) để định nghĩa cho khái niệm S( x ), sau đó lại dùng S( x ) để định nghĩa cho 

P( x ). 

Đặc biệt là, khi định nghĩa, người ta phải tránh trường hợp dùng khái niệm

chưa biết, chưa được công nhận để định nghĩa cho khái niệm mới, khái niệm cần

định nghĩa. 
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Ví dụ: "Chương trình khung (Curriculum standard) là văn bản Nhà nước

ban hành cho từng ngành đào tạo cụ thể, trong đó quy định cơ cấu nội dung môn 

học, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian đào tạo giữa các môn học cơ bản và 

chuyên môn; giữa lý thuyết với thực hành, thực tập. Nó bao gồm khung chương 

trình cùng với những nội dung cốt lõi, chuẩn mực, tương đối ổn định theo thời

gian và bắt buộc phải có trong chương trình đào tạo của tất cả các trường đại học

hoặc cao đẳng..." 

"Khung chương trình (Curriculum framework) là văn bản Nhà nước quy 

định khối lượng tối thiểu và cơ cấu kiến thức cho các chương trình đào tạo. 

Khung chương trình xác định sự khác biệt về chương trình tương ứng với các 

trình độ đào tạo khác nhau". 

Như vậy, trong định nghĩa khái niệm "Chương trình khung", nếu người đọc

không biết khái niệm "Khung chương trình" thì sẽ không hiểu "chương trình 

khung" là gì. 

(Trích tài liệu hướng dẫn "Xây dựng bộ chương trình khung cho các 

ngành đào tạo đại học và cao đẳng" của Vụ Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Tuy vậy, trên thực tế, khi ta định nghĩa S( x ), người ta dựa vào P( x ); để 

định nghĩa P( x ) ta dựa vào R( x ); để định nghĩa R( x ) ta dựa vào T( x )... 

Có thể khái quát bằng sơ đồ:

S( x ) P( x ) R( x ) T( x ) U( x ) .... 

Nếu định nghĩa như thế này, chúng ta không thể kéo dài mãi mà phải có 

khái niệm xuất phát; đó là khái niệm chưa được định nghĩa. Từ đây, người ta xây 

dựng các khái niệm khác. Khoa học nào cũng có những khái niệm xuất phát, nó 

được xây dựng trên cơ sở các quan hệ giữa các khái niệm hoặc mô tả khái niệm. 

Ví dụ: Trong hình học, điểm, đường thẳng, mặt phẳng,... là những khái 

niệm không định nghĩa được.  

3.3. Quy tắc 3: Định nghĩa phải ngắn gọn, rõ ràng. 

Để định nghĩa ngắn gọn, rõ ràng, ta phải loại bỏ những dấu hiệu có thể

được suy ra từ những dấu hiệu đã được nêu trong định nghĩa. 

Một định nghĩa không ngắn gọn có thể gây mơ hồ, trùng lắp dấu hiệu và 

như vậy, người ta dễ nhầm lẫn, khó phân biệt đối tượng mà ta đề cập. 
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Ví dụ: Hình tam giác đều là hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau và 3 góc 

bằng nhau. 

3.4. Quy tắc 4: Không dùng cách định nghĩa phủ định. 

Như đã đề cập, định nghĩa khái niệm là vạch rõ nội hàm của khái niệm để 

phân biệt lớp đối tượng được phản ánh trong khái niệm với các đối tượng tiếp cận

với nó, cho nên, nếu định nghĩa là phủ định thì ta không vạch ra được dấu hiệu

chung thuộc nội hàm của khái niệm. Và như vậy, ta không thể tạo được sự đồng 

nhất về ngoại diên giữa khái niệm được định nghĩa và ngoại diên khái niệm dùng 

để định nghĩa. 

Hơn nữa, khi ta phủ định khái niệm này chưa chắc là khẳng định khái niệm

kia. 

Ví dụ: Màu trắng là màu không đen. 

“Màu không đen” không có nghĩa là “màu trắng”, mà có thể là những màu 

khác. 

4. Các hình thức định nghĩa khái niệm

4.1. Định nghĩa thông qua khái niệm chủng và sự khác biệt về loại

Với hình thức định nghĩa này, khi định nghĩa, người ta đưa ra khái niệm coi 

như biết rõ (công nhận), rộng hơn khái niệm được định nghĩa, sau đó thêm vào 

những dấu hiệu đặc trưng (nội hàm) để thu hẹp ngoại diên khái niệm đó lại cho 

trùng khớp (đồng nhất) với ngoại diên khái niệm được định nghĩa. 

Có thể khái quát công thức kiểu định nghĩa thông qua khái niệm loại và sự

khác biệt về chủng:  

∀ x P( x ) ⇔ Q( x ) /\ R( x )

Ví dụ: Hàng hoá là vật phẩm do lao động con người làm ra và được trao đổi

mua bán trên thị trường. 

4.2 Định nghĩa liệt kê 

Định nghĩa liệt kê là kiểu định nghĩa nêu ra các khái niệm có ngoại diên 

hẹp hơn thuộc ngoại diên khái niệm được định nghĩa. 
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Hình thức định nghĩa này nhằm sử dụng những khái niệm đã biết, có ngoại

diên hẹp để định nghĩa khái niệm rộng hơn. Như vậy, nó không nhằm nêu ra dấu

hiệu bản chất của đối tượng mà nó chỉ rõ những khái niệm hẹp hơn. 

Ví dụ: Thành viên của trường đại học gồm thầy cô, cán bộ, công nhân viên, 

sinh viên. 

* Lưu ý: Kiểu định nghĩa này chỉ được áp dụng khi số lượng đối tượng liệt

kê có giới hạn, không quá nhiều, bởi vì, nếu số lượng đối tượng quá nhiều, chúng 

ta không thể liệt kê hết.       

4.3. Định nghĩa thông qua quan hệ

Khi định nghĩa những khái niệm rộng nhất, chung nhất, người ta không thể

định nghĩa bằng cách đưa nó về khái niệm rộng hơn (thông qua khái niệm loại và 

sự khác biệt về chủng) mà người ta xác lập một quan hệ giữa khái niệm được

định  nghĩa với một khái niệm khác. 

Ví dụ: Trong triết học, có nhiều định nghĩa thông qua quan hệ. Chẳng hạn, 

V.I.Lénine định nghĩa khái niệm "vật chất" thông qua việc đối lập với khái niệm

ý thức. Các cặp phạm trù hiện tượng và bản chất, nguyên nhân và kết quả,... cũng 

được định nghĩa theo kiểu này. 

4.4. Định nghĩa kiến thiết (xây dựng) 

Định nghĩa kiến thiết là kiểu định nghĩa chỉ rõ nguồn gốc ra đời, phương 

thức tạo thành của đối tượng hoặc cấu tạo của đối tượng được định nghĩa. 

Ví dụ 1: Đường tròn là đường cong khép kín được tạo thành bởi một điểm

chuyển động trong một mặt phẳng và luôn luôn cách đều một điểm cố định. 

Ví dụ 2: Phán đoán là hình thức cơ bản của tư duy, được tạo thành từ sự

liên kết giữa các khái niệm. 

 

THỰC HÀNH 
1. Các định nghĩa sau đây có đúng không? Vì sao? 

1.1. Logic học hình thức là khoa học nghiên cứu tư duy của con người. 

1.2. Hàng hoá là sản phẩm do lao động của con người làm ra. 
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1.3. Triết học là khoa học về những quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy 

con người. 

1.4. Xã hội cộng sản chủ nghĩa là xã hội không tồn tại giai cấp.  

1.5. - Thế nào là phụ nữ đẹp? 

- Phụ nữ đẹp là phụ nữ có sức quyến rũ.

- Thế nào là phụ nữ có sức quyến rũ?

- Phụ nữ có sức quyến rũ là phụ nữ có sắc đẹp. 

2. Dùng vòng tròn tập hợp để mô tả quan hệ ngoại diên giữa các khái niệm sau 

đây: 

2.1. Sinh viên, bí thư chi đoàn, sinh viên ưu tú. 

2.2. Sinh viên, đoàn viên, cầu thủ bóng đá. 

2.3. Tội phạm, tội phạm hình sự, tội phạm tham ô, tội phạm giết người. 

2.4. Khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh, hình thức của tư duy. 

2.5. Nhạc sĩ, hoạ sĩ, nhà báo, trí thức, người Việt Nam. 

3. Hãy cho biết, cách phân chia sau đây có đúng không? Vì sao? 

 3.1. Giới tự nhiên chia thành giới vô sinh, giới hữu sinh, động vật, thực

vật. 

 3.2. Cơ cấu công quyền được chia ra thành lập pháp, hành pháp, tư pháp và 

Đảng. 

 3.3. Tập hợp số chia thành số thành số tự nhiên, số dương, số âm, số hữu tỉ.

3.4. Chiến tranh chia thành chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh phi nghĩa, 

chiến tranh bảo vệ tổ quốc. 

 3.5. Văn học chia thành văn học Việt Nam, văn học Anh, văn học Pháp, 

văn học Mỹ, văn học châu Âu. 

 

Chương IV  

PHÁN ĐOÁN 
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I. ĐẶC TRƯNG CHUNG CỦA PHÁN ĐOÁN 
1. Khái niệm phán đoán: 

Phán đoán là một hình thức tư duy, được hình thành nhờ sự liên kết

giữa các khái niệm, nó khẳng định hoặc phủ định một đặc điểm, một tính chất

hay một mối liên hệ nào đó của đối tượng. 

2. Giá trị chân lý của phán đoán 

- Phán đoán có giá trị chân lý đúng được gọi là phán đoán đúng.  

Ký hiệu: 1 hoặc “đ” – đúng; "c" – chân thực. 

- Phán đoán có giá trị chân lý sai được gọi là phán đoán sai.  

Kí hiệu: 0 hoặc “s” – sai; “g” - giả dối. 

- Giá trị đúng, sai gọi là giá trị chân lý của phán đoán. 

Ví dụ:

- Karl Marx là người Đức = 1. 

- Karl Marx là người Nga = 0. 

3. Phán đoán và câu: 

Phán đoán và câu có quan hệ mật thiết với nhau. Trong quá trình phản ánh, 

việc hình thành câu và phán đoán đồng thời xảy ra. 

Phán đoán được biểu đạt dưới dạng ngôn ngữ thành một câu (mệnh đề), 

phản ánh đúng hoặc sai hiện thực khách quan. Còn câu là cái “vỏ vật chất” của

phán đoán. 

Vì câu là sự liên kết giữa các từ nên từ cũng có liên hệ với phán đoán. Ở

những ngôn ngữ khác nhau, ta có những từ khác nhau để thể hiện khái niệm. Tuy 

vậy, cấu trúc logic của phán đoán vẫn giống nhau. 

Tuy phán đoán và câu có sự thống nhất, nhưng giữa chúng không phải

hoàn toàn đồng nhất. Bởi vì, phán đoán được biểu hiện bằng câu, nhưng không 

phải câu nào cũng là phán đoán, đó là câu hỏi, câu cảm thán, câu mệnh lệnh,... 

II. PHÁN ĐOÁN ĐƠN
1. Liên từ logic và các phép logic: 

Như đã trình bày trên đây, phán đoán là một câu (đơn, phức) cấu tạo đúng 

ngữ pháp. Trong những phán đoán đó, ta thường gặp các từ: và, hay, hoặc, nếu… 

thì…, vì… nên,… Logic học gọi đó là những liên từ logic. 
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S là P
Hoặc

S không là P 

Các liên từ logic này ứng với các phép logic. Chẳng hạn: 

- Phép phủ định ứng với phụ từ “không” (Cũng được gọi chung là liên từ

logic). 

- Phép hội ứng với liên từ “và”. 

- Phép tuyển ứng với liên từ “hoặc”, “hay là”. 

- Phép kéo theo ứng với liên từ “nếu…thì…”. 

Các phép logic trên được ký hiệu: 

- Phép phủ định: “   ” hoặc “7” hoặc “~” 

- Phép hội: “/\”. 

- Phép tuyển: “\/”. 

- Phép kéo theo: “⇒” hay (→). 

- Phép tương đương: “⇔” hoặc “ ≡ ” hoặc “ = ”. 

2. Phán đoán đơn và các hình thái phán đoán đơn

2.1. Phán đoán đơn: 

Phán đoán đơn là phán đoán được tạo thành từ mối liên hệ giữa hai 

khái niệm bởi hệ từ “LÀ” hoặc “KHÔNG LÀ”. 

Ví dụ:

- Việt Nam là thành viên thứ 150 của WTO (a). 

- Mọi công nhân không là kẻ bóc lột (b). 

Khái niệm chỉ đối tượng của sự suy nghĩ “Việt Nam” và “công nhân” gọi

là CHỦ TỪ (Subjectum) của phán đoán. 

Kí hiệu: S (Subjectum). 

Khái niệm chỉ tính chất, quan hệ của đối tượng của sự suy nghĩ “thành viên 

thứ 150 của WTO”,  “kẻ bóc lột” gọi là VỊ TỪ hay TÂN TỪ.

Kí hiệu: P (Praedicatum) 

Chủ từ và vị từ (tân từ) gọi là thuật ngữ của phán đoán. 

Như vậy, ta có thể khái quát công thức của phán đoán đơn: 
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Mọi S là P 

Mọi S không là P 

Một số S là P 

Một số S không là P 

Do vậy, người ta còn cho rằng, phán đoán đơn là phán đoán không chứa

liên từ logic. 

Căn cứ vào lượng từ, người ta chia phán đoán thành những loại khác nhau. 

2.2. Các hình thái phán đoán đơn

Căn cứ vào lượng từ và hệ từ (là, không là) người ta chia phán đoán đơn

thành 4 loại: 

2.2.1. Phán đoán khẳng định chung (toàn xưng - khẳng định) 

Công thức:  

 

Kí hiệu: A – Affirmotio 

Ví dụ: Mọi dân tộc đều có quyền bình đẳng. 

2.2.2. Phán đoán phủ định chung (toàn xưng – phủ định)  

Công thức:  

 

Kí hiệu: E - (Négo) 

Ví dụ: Mọi người Việt Nam đều không thích chiến tranh. 

2.2.3. Phán đoán khẳng định riêng (đặc xưng – khẳng định) 

Công thức:  

 

Kí hiệu: I - (Affirmotio). 

Ví dụ: Một số sinh viên là đoàn viên TNCS HCM. 

2.2.4. Phán đoán phủ định riêng (đặc xưng - phủ định) 

Công thức: 

 

Kí hiệu: O (Négo)
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Ví dụ: Một số sinh viên không thích học logic học. 

* Chú ý: Đối với những phán đoán đơn, đối tượng được đề cập là một

phần tử duy nhất và thực tế vẫn có một thì ta có thể xem đó là phán đoán toàn thể.

3. Tính chu diên của các khái niệm trong phán đoán đơn

3.1. Khái niệm ngoại diên 

Tập hợp các phần tử, các đối tượng trong khái niệm gọi là ngoại diên 

của khái niệm. 

Như vậy, ngoại diên của khái niệm nói lên quy mô, trình độ khái quát của

khái niệm. 

Ví dụ: Xét khái niệm “con người”. Khái niệm này có ngoại diên rất rộng, 

vì nó chứa tất cả phần tử người (con người cụ thể) trên thế giới. 

3.2. Khái niệm chu diên 

Một khái niệm được gọi là chu diên khi ngoại diên của nó được đề cập

đầy đủ trong phán đoán. 

Như vậy, một khái niệm chu diên, khi ngoại diên của nó hoàn toàn nằm

trong hoặc hoàn toàn nằm ngoài ngoại diên của khái niệm khác; một khái niệm

không chu diên, khi ngoại diên của nó chỉ có một bộ phận nằm trong hoặc nằm

ngoài ngoại diên của khái niệm khác. 

Ký hiệu khái niệm ngoại diên: “+”. 

Ta ký hiệu khái niệm không chu diên: “ ”. 

Ví dụ: Xét phán đoán “Mọi công nhân đều là người lao động”. 

Gọi: S là công nhân; 

 P là người lao động. 

Ta có sơ đồ Euler - Venn biểu diễn quan hệ ngoại diên giữa 02 khái niệm

này: 

 

P
S+
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Ta thấy, khái niệm “công nhân” chu diên trong phán đoán trên. Bởi vì, trên 

sơ đồ, ngoại diên của khái niệm “công nhân” hoàn toàn nằm trong ngoại diên của

khái niệm “người lao động”; khái niệm "người lao động" trong phán đoán trên là 

không chu diên, bởi vì, ngoại diên của nó có một phần trùng với ngoại diên khái 

niệm “công nhân”.  

Nói cách khác, do khái niệm "công nhân" được đề cập với đầy đủ ngoại

diên nên nó chu diên, còn khái niệm "người lao động" được đề cập không đầy đủ 

ngoại diên nên nó không chu diên. 

3.3. Khảo sát tính chu diên của khái niệm trong phán đoán đơn

3.3.1. Phán đoán khẳng định chung (SaP)  

 

Mọi phần tử thuộc S đều thuộc P. 

Có hai khả năng xảy ra: 

- Một là, nếu ngoại diên của chủ từ S nhỏ hơn ngoại diên của vị từ P thì S 

chu diên và P không chu diên. 

Ví dụ: Mọi công nhân đều là người lao động. 

Ta có sơ đồ Euler – Venn:                                 

 P

S+: Công nhân 

 P-: Người lao động 

 

- Hai là, nếu ngoại diên của chủ từ S bằng ngoại diên của vị từ P thì S chu 

diên và P cũng chu diên. 

Ví dụ: Mọi tam giác đều đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. 

 

S+: Tam giác đều

Mọi S là P 

S = P

S
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P+: Tam giác có ba cạnh bằng nhau 

 

3.3.2. Phán đoán phủ định chung (SeP)  

 

Mọi phần tử thuộc S đều không thuộc P. 

Trường hợp này chỉ có một khả năng xảy ra. 

Ví dụ: Mọi kẻ ăn bám đều không có ích. 

S+: Kẻ ăn bám. 

 P+: Không có ích 

 

3.3.3. Phán đoán khẳng định chung (SiP)  

 

Có một số phần tử S thuộc P

Có hai khả năng xảy ra: 

- Một là, nếu chủ từ S và vị từ P có quan hệ giao nhau thì S không chu diên 

và P cũng không chu diên. 

Ví dụ: Một số sinh viên mê bóng đá. 

 S P

S-: Sinh viên 

 P+: Mê bóng đá

- Hai là, nếu chủ từ S và vị từ P có quan hệ phụ thuộc thì S không chu diên 

và P chu diên. 

Ở ví dụ trên, nếu tất cả những “người mê bóng đá” đều là “sinh viên”, ta có 

sơ đồ:

S-: Sinh viên 

 P+: Mê bóng đá

Mọi S không là P 

P

Một số S là P 

P
S

S
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3.3.4. Phán đoán phủ định riêng (SoP) 

 

Có một số phần tử S không thuộc P

Có hai khả năng xảy ra: 

- Một là, nếu một số phần tử S nằm ngoài P, một số phần tử còn lại không 

xác định có thuộc P hay không và tân từ P nằm ngoài chủ từ S thì S không chu 

diên và P chu diên. 

Ví dụ: Một số câu không là phán đoán. 

 S P

S-: Câu    

 P+: Phán đoán                                                   

- Hai là, nếu vị từ P hoàn toàn nằm trong chủ từ S thì S không chu diên và 

P chu diên. 

Trong ví dụ trên, nếu mọi phán đoán đều là câu (đúng) thì ta có sơ đồ 

Venn: 

 S

S-: Câu 

 P+: Phán đoán 

 

* Nhận xét: Qua khảo sát các các trường hợp trên, ta có thể rút ra kết luận: 

- Chủ từ (S) chu diên trong phán đoán chung (toàn xưng) và không chu 

diên trong phán đoán riêng (đặc xưng). 

- Vị từ (P) chu diên trong phán đoán phủ định và có thể chu diên hoặc

không chu diên trong phán đoán khẳng định. 

4. Quan hệ giữa các phán đoán 

Một số S không là P 

P
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Đặt 04 phán đoán đơn A, E, I, O trên 04 đỉnh hình vuông, ta có hình hình 

vuông logic (the traditional square). 

 A Đối chọi trên                  E 

 
I Đối chọi dưới O

4.1. Quan hệmâu thuẫn (Contradictory) 

Quan hệ mâu thuẫn là quan hệ giữa các phán đoán đơn có cùng khái 

niệm S, P, nhưng trái ngược nhau về lượng từ và hệ từ.

Theo hình vuông logic, quan hệ mâu thuẫn gồm quan hệ: A - O; E – I. 

- Xét quan hệ A - O: 

A: Mọi S là P 

O: Một số S không là P 

Ví dụ:

A: Mọi sinh viên đều là đoàn viên. 

O: Một số sinh viên không là đoàn viên. 

Ta có, nếu: 

A = 1 ⇒ O = 0

A = 0 ⇒ O = 1

O = 1 ⇒ A = 0

O = 0 ⇒ A = 1

- Xét quan hệ giữa E - I

E: Mọi S không là P 

I: Một số S là P 

Ví dụ:

Th
ứ

bậ
c
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E: Mọi sinh viên không là đoàn viên. 

I: Một số sinh viên là đoàn viên. 

Ta có, nếu: 

E = 1 ⇒ I = 0

E = 0 ⇒ I = 1

I = 1 ⇒ E = 0

I = 0 ⇒ E = 1

4.2. Quan hệ lệ thuộc (subalternation)

Quan hệ lệ thuộc là quan hệ giữa các phán đoán có cùng khái niệm S, 

P, cùng hệ từ nhưng khác nhau về lượng từ.

Theo hình vuông logic, quan hệ lệ thuộc gồm các quan hệ: A – I; E - O 

Xét quan hệ: A – I

A: Mọi S đều là P 

I: Một số S là P 

Ví dụ:

A: Mọi sinh viên đều là đoàn viên. 

I: Một số sinh viên là đoàn viên. 

Ta có, nếu: 

A = 1 ⇒ I = 1

A = 0 ⇒ I = || (Không xác định) 

I = 1 ⇒ A = ||  

I = 0 ⇒ A = 0

4.3. Quan hệ đối chọi (Contrary) 

Quan hệ đối chọi là quan hệ giữa các phán đoán có cùng khái niệm S, 

P, cùng lượng từ nhưng trái ngược về hệ từ.

Theo hình vuông logic, ta có 02 loại quan hệ đối chọi: 

4.3.1. Quan hệ đói chọi trên 

Đó là quan hệ giữa hai phán đoán A - E. 

 A: Với mọi S đều là P 

E: Mọi S không là P 

1144



37 

Ví dụ:

A: Mọi sinh viên đều là đoàn viên. 

E: Mọi sinh viên đều không là đoàn viên. 

Ta có, nếu:    

A = 1 ⇒ E = 0

A = 0 => E =  ||   

E = 1 ⇒ A = 0

E = 0 ⇒ A = || 

4.3.2. Quan hệ đối chọi dưới (Subcontrary) 

Đó là quan hệ giữa hai phán đoán I - O 

I: Một số S là P 

O: Một số S không là P 

Ví dụ:

I: Một số sinh viên là đoàn viên. 

O: Một số sinh viên không là đoàn viên. 

Ta có, nếu:   

I = 1 ⇒ O = ||  

I = 0 ⇒ O = 1

O = 1 ⇒ I = || 

O = 0 ⇒ I = 1

IV. PHÁN ĐOÁN PHỨC VÀ CÁC PHÉP LOGIC 
1. Khái niệm phán đoán phức

Phán đoán phức là phán đoán được tạo thành từ một hay nhiều phán 

đoán thành phần nhờ các liên từ logic. 

2. Các phép logic: 

2.1. Phép phủ định 

2.1.1. Định nghĩa

Phủ định của một phán đoán là thao tác logic nhằm từ một phán đoán 

đã có, ta tạo ra một phán đoán mới có giá trị chân lý trái ngược với nó bằng 

từ phủ định "không phải”. 
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Ví dụ:

- Karl Marx là người Đức = 1

Phủ định phán đoán trên, ta có: 

 - Không phải Karl Marx là người Đức = 0

Như vậy, từ một phán đoán P bất kỳ, ta có thể tạo ra phán đoán phủ định là 

không phải P. 

Ký hiệu: P

Ta có thể lập bảng chân – trị của phép phủ định như sau: 

 

P P

1 0

0 1

2.1.2. Phủ định kép 

Ở phần trên, phủ định một phán đoán P ta có phán đoán P . Nếu ta tiếp tục

phủ định phán đoán P thì ta sẽ có phán đoán phủ định của phủ định P .

Xét phán đoán: 

P – Tháng hai có 31 ngày = 0 

- Phủ định lần I: P – Không phải tháng hai có 31 ngày = 1 

- Phủ định lần II: P – Nói rằng, không phải tháng hai có 31 ngày là 

sai = 0. (Nghĩa là, tháng hai có 31 ngày). 

Ta thấy, qua hai lần phủ định ta có phán đoán mới có cùng giá trị chân lý 

với phán đoán ban đầu. 

 

Ký hiệu:                              hoặc hoặc

Ta nói, P và P tương đương logic với nhau. 

Đọc là: Không phải không P tương đương logic với P. 

Hệ thức tương đương này giống như trong đại số học có cùng hằng đẳng 

thức: a = a. 

P = P ~ ( ~ P) = P ┐ ( ┐ P) = P 
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Có thể lập bảng chân - trị phép phủ định kép như sau: 

 

P P P

1 0 1

0 1 0

Ta thấy, P và P cùng giá trị chân lý. 

Do vậy: P = P

2.2. Phép hội

2.2.1. Định nghĩa phép hội

Phán đoán hội là phép liên kết hai hoặc nhiều phán đoán thành phần

bởi liên từ logic “VÀ”. 

Xét hai phán đoán: 

P = Ân thích xem phim. 

Q = Ân thích xem ca nhạc. 

Ta thiết lập phán đoán hội: 

Ân thích xem phim và (Ân thích xem) ca nhạc. 

Ta viết: P /\ Q 

Đọc là: P hội Q hay P và Q 

Ta có bảng giá trị chân lý: 

 

Do vậy, ta có thể định nghĩa, phán đoán P /\ Q đúng khi cả P và Q cùng 

đúng và sai trong mọi trường hợp khác. 

Do vậy, người ta gọi phán đoán hội là phán đoán tích. 

P Q P /\ Q 

1 1 1

1 0 0

0 1 0

0 0 0
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* Lưu ý: Khi nối hai phán đoán bởi từ “và” để diễn đạt phép hội, người ta 

thường bỏ bớt một số từ trùng lắp hoặc sửa đổi đôi chút. 

2.2.2. Những liên từ khác từ “và” nhưng có ý nghĩa phép hội

Ngoài từ “và”, trong nhiều trường hợp, ta gặp các từ khác cùng chỉ phép 

hội như: đồng thời, nhưng, mà, rồi, song, vẫn, cũng, tuy… nhưng, mặc dù... 

nhưng,... hoặc chỉ bằng một dấu phẩy “,”. 

* Chú ý:  

1. Có những trường hợp, từ “và” không mang ý nghĩa phép hội. 

Chẳng hạn: “Nói và làm đi đôi với nhau”. Từ “và” trong câu này không 

mang ý nghĩa phép hội, bởi vì, ta không thể tách câu trên thành 02 phán đoán: 

“Nói đi đôi với nhau”; 

Và: 

“Làm đi đôi với nhau”. 

 2. Trong ngôn ngữ, có những trường hợp từ “và” được dùng không rõ 

nghĩa. Hãy xem ví dụ sau đây: 

 “Napoleon thích uống nước và rượu”. 

 (Napoleon liked water and wine) 

 (Xem Samuel Guttenplan, The Languages of Logic, Oxford Publishing 

Services, 1986, P.112) 

Ta có thể hiểu câu này: 

 “Napoleon thích uống nước” và “Napoleon thích uống rượu”. 

 Như vậy, vấn đề là không rõ. Bởi lẽ, có thể Napoleon thích uống cả hai 

hoặc thích pha nước với rượu. Trường hợp này, từ “và” được hiểu là “với” mới

đúng. 

2.3. Phép tuyển (tổng logic) 

2.3.1. Định nghĩa

Phép tuyển là phép liên kết hai hay nhiều phán đoán thành phần bởi

liên từ logic “hoặc”, “hay là”.  

Ví dụ: Xét hai phán đoán: 

P: Anh ấy là giáo viên. 

Q: Anh ấy là nhạc sĩ.
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Ta thiết lập phép tuyển: 

Anh ấy là giáo viên hoặc (anh ấy là) nhạc sĩ.

Kí hiệu: P ∨Q

Đọc là: P hoặc Q, hay P hay Q, hoặc tuyển của P và Q.  

Ta có thể lập bảng chân - trị của phép tuyển như sau: 

 

P Q P ∨Q

1 1 1

1 0 1

0 1 1

0 0 0

Qua bảng chân - trị, ta thấy, phán đoán P∨ Q chỉ sai khi các phán đoán 

thành phần đều sai và nó đúng trong các trường hợp khác. Do vậy, người ta còn 

gọi phép tuyển là phép tổng logic. 

2.3.2. Phép tuyển chặt và phép tuyển không chặt

Phép tuyển mà ta đề cập ở mục 2.3.1, logic học gọi là phép tuyển không 

chặt (còn gọi là phép tuyển lỏng, tuyển rộng hay phép tuyển không loại). Nó 

tương đương với từ “hoặc” theo nghĩa “và/hoặc”. 

Ngoài phép tuyển này, người ta còn dùng phép tuyển chặt (tuyển loại). Nó 

tương đương với từ “hoặc” theo nghĩa “hoặc…hoặc”. 

Ví dụ: Xét hai phán đoán;  

P = Việt Nam gia nhập WTO năm 2006. 

Q = Việt Nam gia nhập WTO năm 2007. 

Thực hiện phép tuyển ta có:  

Việt Nam gia nhập WTO năm 2006 hoặc 2007. 

Ký hiệu: P V Q hay P + Q 

Đọc là: P tuyển chặt (tuyển loại) Q. 

Ta có thể lập bảng chân - trị phép tuyển chặt như sau:  

P Q P V Q
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1 1 0

1 0 1

0 1 1

0 0 0

Nhìn vào bảng chân trị, ta thấy, phép tuyển chặt chỉ đúng khi có một trong 

hai phán đoán thành phần là đúng và sai trong các trường hợp khác. 

2.4. Phép kéo theo 

2.4.1. Định nghĩa phép kéo theo:

Phép kéo theo là phép liên kết hai phán đoán thành phần bởi liên từ

logic “nếu… thì…” 

Giả sử ta có hai phán đoán thành phần: 

P: Trời nắng. 

Q: Tôi sẽ đến thăm bạn. 

Ta có thể lập phán đoán kéo theo: 

Nếu trời nắng thì tôi sẽ đến thăm bạn. 

Phán đoán này có dạng: Nếu P thì Q 

Kí hiệu:  P ⇒ Q

P: Tiền đề;

Q: Hậu đề (kết đề)

Đọc là: Nếu P thì Q, hoặc từ P suy ra Q, hoặc P kéo theo Q 

Phép kéo theo có thể xác định qua bảng chân - trị:

P Q P ⇒ Q

1 1 1

1 0 0
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0 1 1

0 0 1

Nhìn vào bảng chân - trị ta thấy, phán đoán P ⇒ Q chỉ sai khi “trời nắng” 

mà “tôi không đến thăm bạn”; còn nếu “trời không nắng” (có thể trời mưa) mà 

“tôi vẫn đến thăm bạn” hoặc ở nhà đều được. 

Do vậy, ta có thể định nghĩa:  

Phán đoán P ⇒ Q sai khi P đúng mà Q sai và đúng trong các trường hợp

còn lại.  

2.4.2 Các phán đoán tương đương với P ⇒ Q

Xét phán đoán: Nếu trời mưa thì đường phố sẽ ướt.  

Gọi:  

- Trời mưa là P; 

- Đường phố ướt là Q.  

Phán đoán trên có dạng: P ⇒ Q

Phán đoán này đúng, vì khi P đúng thì Q cũng đúng. Vì vậy, khi “Đường 

phố không ướt” (không Q) thì ta có thể suy ra “Trời không mưa” (không P) (vì 

nếu mưa thì đường phố đã ướt). Do đó, ta phán đoán tương đương đúng: 

“Nếu đường phố không ướt thì suy ra trời không mưa” 

Kí hiệu: Q ⇒ P

Ta thấy, phán đoán “Nếu trời mưa thì đường phố sẽ ướt” còn tương đương 

với các phán đoán sau: 

- “Nói rằng, trời mưa mà đường phố không ướt là sai”. 

Hoặc: 

- “Không thể có chuyện, trời mưa mà đường phố không ướt”. 

QP ∧

Như vậy, ta có phán đoán tương đương: 

 

P ⇒ Q = Q ⇒ P

P ⇒ Q = Q ⇒ P = QP ∧
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Ta có thể chứng minh hệ thức trên bằng cách lập bảng chân – trị:

P

(1) 

Q

(2) 
P

(3) 

Q

(4) 

P ⇒ Q

(5) 

Q ⇒ P

(6) 

QP ∧

(7) 

QP ∧

(8) 

1 1 0 0 1 1 0 1

1 0 0 1 0 0 1 0

0 1 1 0 1 1 0 1

0 0 1 1 1 1 0 1

Ta thấy cột 5, 6, 8 có cùng giá trị chân lý. 

Vậy, P ⇒ Q = Q ⇒ P = QP ∧

2.4.3. Các tính chất của phép kéo theo 

2.4.3.1. Tính chất phản xạ:

a ⇒ a

2.4.3.2. Tính chất phản đảo

(a ⇒ b) = b ⇒ a

2.4.3.3. Tính chất chuyển vị (bắc cầu) 

 [(a ⇒ b) ∧ (b ⇒ c)] ⇒ (a ⇒ c) 

2.4.3.3. Quan hệ với phép phủ định, phép hội, phép tuyển

(a ⇒ b) = ( a ) ∨ b = ba ∧

2.4.4. Điều kiện cần, điều kiện đủ 

- Xét phán đoán: P ⇒ Q

Ta nói, P là điều kiện đủ đối với Q, còn Q là điều kiện cần đối với P. 

Ví dụ: Nếu trời mưa thì đường phố ướt (P ⇒ Q). 

Ta nói: “Trời mưa” – P: là điều kiện đủ để có “Đường phố ướt” – Q: là 

điều kiện cần để suy ra có trời mưa (P) 

- Xét phán đoán:   P ⇒ Q

Ví dụ: “Nếu ai không giỏi toán thì đừng vào đây” (Heraclite) 
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Gọi: 

- P: Ai giỏi toán; 

- Q: Ai vào đây 

Phán đoán trên có dạng:  P ⇒ Q

Ta nói, P là điều kiện cần đối với Q; có Q là đủ để suy ra có P.  

Như vậy, “giỏi toán” là điều kiện cần để “vào đây”. Còn nếu “không giỏi

toán” đủ để suy ra “không vào đây” được. Nhưng, nếu “Ai không vào đây” không 

thể suy ra rằng, họ “không giỏi toán”. 

Có thể định nghĩa: 

- Gọi P là điều kiện đủ đối với Q là khi có P thì chắc chắn có Q. Còn Q 

là cần để có P. 

- Gọi P là điều kiện cần đối với Q là khi không có P thì chắc chắn không 

có Q. Còn có P thì chưa chắc (chưa đủ để suy ra) có Q hay không có Q. 

2.5. Phép tương đương 

Xét phán đoán: P ⇔ Q

Có thể phát biểu: Nếu có P thì có Q và ngược lại, nếu có Q thì có P. 

Ta cũng có thể diễn đạt phán đoán P ⇔ Q bằng cách khác:  

P là điều kiện cần và đủ để có Q. Có P khi và chỉ khi có Q (nếu và chỉ

nếu).  

Ký hiệu: P ⇔ Q hay Q ⇔ P. 

Ta nói phán đoán P và phán đoán Q là 02 phán đoán tương đương. 

Như vậy, phép tương đương chính là phép logic hội hai phán đoán có 

dạng P ⇒ Q và Q ⇒ P. 

Ví dụ: Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng 

nhau và có 4 góc vuông. Và ngược lại, nếu tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và có 4 

góc vuông thì tứ giác đó là hình vuông. 

Ta lập bảng chân – trị của phán đoán P ⇔ Q

P Q P ⇒ Q Q ⇒ P (P ⇒ Q)∧ (Q ⇒ P) 

1 1 1 1 1

1153



46 

1 0 0 1 0

0 1 1 0 0

0 0 1 1 1

Ta thấy, phán đoán tương đương chỉ đúng khi hai phán đoán thành phần

cùng đúng hoặc cùng sai. 

THỰC HÀNH 
1. Những câu sau đây, câu nào là phán đoán: 

1.1. Có những sinh viên học giỏi. 

1.2. Hãy nhanh lên! 

1.3. Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa. 

1.4. Logic tình thái là gi? 

1.5. Đẹp quá! 

1.6. X thích xem phim. 

1.7. Nếu trời mưa thì 2 + 2 = 4. 

2. Cho P: Nó thích học Triết học. 

Q: Nó thích học Logic học. 

Viết phán đoán sau đây dưới dạng kí hiệu: 

2.1. Nó không thích học Triết học mà cũng không thích học Logic học. 

2.2. Không phải nó vừa thích học Triết học vừa thích học Logic học. 

2.3. Nó chỉ thích học một trong những môn (Triết học, Logic học). 

2.4. Nó thích học ít nhất một trong những môn. 

2.5. Nó không thích học ít nhất một trong hai môn. 

2.6. Nó thích học nhiều nhất là một môn. 

3. Cho phán đoán: “Trong lớp này, có một số sinh viên học giỏi”. 

Nếu phán đoán náy đúng thì các phán đoán sau đây như thế nào: 

3.1. Trong lớp này, có vài sinh viên học giỏi. 

3.2. Trong lớp này, chỉ có một sinh viên học giỏi. 

3.3. Trong lớp này, không có sinh viên nào học gỏi. 

3.4. Trong lớp này, không phải không có sinh viên học gỏi. 

3.5. Trong lớp này, sinh viên nào cũng học giỏi. 
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3.6. Không phải mọi sinh viên trong lớp này đều học giỏi. 

3.7. Trong lớp này, không phải không có sinh viên không học giỏi. 

3.8. Trong lớp này, mọi sinh viên đều không học giỏi.  

4. Viết công thức các phán đoán sau đây: 

4.1. Số cô có vợ có chồng. 

Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai. 

4.2. Chó đâu có sủa trống không. 

 Không thằng ăn trộm, cũng ông đi đường. 

4.3. Nếu không có lòng yêu lao động đến cuồng nhiệt thì sẽ không có tài 

năng, không có thiên tài. (Mendeleep) 

4.4. Chết thì bỏ con, bỏ cháu 

Sống thì không bỏ mùng sáu tháng giêng. 

4.5. Nên thợ nên thầy vì lo học

No ăn, no mặc bởi hay làm. 

4.6. Nếu bạn muốn giàu có thì chẳng những phải học cách làm ra tiền mà 

còn phải học cách sử dụng đồng tiền (B. Franklin) 

5. Các từ “và”, dấu “,” trong phán đoán sau đây có mang ý nghĩa của phép logic 

không? Nếu có thì đó là phép logic gì? 

5.1. An và Bình dắt nhau đi chơi. 

5.2. Công nhân, viên chức khi về hưu, già yếu, bệnh tật hoặc mất sức lao 

động được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. 

6. Các từ “hoặc”, “hay là” trong các phán đoán sau đây mang ý nghĩa phép tuyển

nào: 

6.1. Hoặc chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội hoặc chúng ta đi theo con đường 

tư bản chủ nghĩa. 

6.2. Bất kì hiện tượng nào cũng thuộc về hiện tượng vật chất hoặc hiện

tượng tinh thần. 

6.3. Sinh viên các trường cao đẳng, đại học phải học Logic học hoặc Triết

học. 

6.4. Lợi nhuận của nhà tư bản tăng nhờ năng suất lao động tăng hoặc giá 

thành sàn phẩm giảm. 
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6.5. Karl Marx sinh năm 1818 hoặc 1819; muốn biết rõ, hãy xem trong “Từ

điển triết học” hoặc cuốn “Lịch sử triết học Mác – Lênin”. 

7. Chứng minh các công thức và tìm nội dung cụ thể theo công thức sau đây: 

 7.1. a ∨ b = )( ba ∧ ∨ )( ab ∧ ∨ a( ∧ )b

7.2. ba ∨ = a( )b⇒ ∧ b( )a⇒

7.3. [ )()( bba ∧∨ ] a⇒

7.4. ⇒⇒ )( ba [ a ∨ b ]

7.5. [ a ∨ b ] ⇒ )( ba ⇒

7.6. ∨a b = a( )() bab ⇒∧⇒

8. Trên cơ sở xác định điều kiện cần và điều kiện đủ, viết lại phán đoán sau đây 

dưới dạng “Nếu… thì…” hoặc “Nếu không… thì không…”. 

8.1. Chỉ có khoa học khi có tổng quát. (Anstote).  

8.2. Nền kinh tế hàng hóa chỉ phát triển mạnh mẽ khi có đủ các dạng thị

trường. 

8.3. Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được dân 

tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. (Hồ Chí 

Minh). 

8.4. Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên. 

8.5. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính 

trị và tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình 

độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo.  

8.6. Không có giấc mơ nào trở thành hiện thực, nếu bạn không thức dậy

làm việc (Banking) 

8.7. Suy nghĩ xa sẽ không lo buồn gần (Khổng Tử). 

8.8. Ngọc chẳng mài chẳng sáng. 

 Người không suy xét, không thêm trí khôn (Khổng Tử). 

8.9. Chỉ những nhân cách có đạo đức cao cả và trí tuệ sâu sắc thì mới cảm

thấy bi kịch do ý thức được sự phân cách của mình. (A.Xpikin) 

8.10. Sẽ không có tương lai, nếu không có chủ nghĩa Mác (Jacques 

Derrida). 
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8.11. Muốn thực sự hiểu được phẩm chất và tài năng của dân tộc, cần phải

đi sâu vào những diễn biến lịch sử và phát hiện ra những nét độc đáo được ẩn sâu 

trong lòng hiện vật. (Trần Văn Giàu). 

8.12. Chừng nào người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam 

đánh Tây. (Nguyễn Trung Trực). 

8.13. Văn hóa, nếu để phát triển một cách tự phát, không có sự hướng dẫn

tự giác, sẽ để lại sau lưng một bãi sa mạc (Karl Marx). 

9. Tìm các phán đoán tương đương với các phán đoán 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.10, 

8.12. 

 

Chương V 

SUY LUẬN

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SUY LUẬN
1. Suy luận là gì? 

“Suy luận là thao tác tư duy logic, thông qua đó người ta rút ra được

phán đoán mới từmột hay nhiều phán đoán đã có”  

Phán đoán đã cho gọi là TIỀN ĐỀ.

Phán đoán mới được gọi là KẾT LUẬN. 

2. Các loại suy luận

Nghiên cứu suy luận, người ta chia thành hai loại: suy luận hợp logic và 

suy luận không hợp logic.  

2.1. Suy luận hợp logic:

Suy luận hợp logic là suy luận, nếu các tiền đề đều đúng và tuân thủ theo 

các quy tắc của suy luận thì kết luận rút ra cũng đúng. 

Một đất nước muốn phát triển về nhiều mặt thì phải hội nhập quốc tế

Việt Nam muốn phát triển về nhiều mặt

Vậy, Việt Nam phải hội nhập quốc tế.

2.2. Suy luận nghe có lý:
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Suy luận nghe có lý là kiểu suy luận không tuân thủ các quy tắc suy luận, 

để từ những tiền đề đã có rút ra kết luận, do vậy, nếu các tiền đề đều đúng thì kết

luận rút ra có thể đúng mà cũng có thể sai. 

Chẳng hạn, trong truyện vui truyền hình “Thủ phạm là ai?”: 

- Ông A bị mất chiếc xe đạp và ông nghi là anh B hàng xóm lấy. Ông A 

suy luận: 

1. Trong xóm này đã nhiều lần mất trộm. 

2. Anh B là thủ phạm các vụ mất đó và đã từng bị tù về tội ăn trộm. 

3. Lần này tôi mất xe đạp. 

Vậy, thủ phạm không ai khác là anh B. 

Trong câu chuyện này, kết luận rút ra của ông A là có thể đúng mà cũng có 

thể sai (vì thủ phạm là con ông ấy bán để tiêu xài). 

II. SUY LUẬN HỢP LOGIC: 
1. Suy luận từ tiền đề là phán đoán đơn

1.1. Suy luận từmột tiền đề (suy luận trực tiếp) 

Phép suy luận nào chỉ có một tiền đề được gọi là phép suy luận từ một tiền

đề hay suy luận trực tiếp. 

Quy tắc chung: Khái niệm nào không chu diên ở tiền đề thì không được

chu diên ở kết luận. 

1.1.1. Phép đảo ngược (đổi chỗ)

Muốn đổi chỗ, ta đổi vị trí của chủ từ và vị từ.

- Có ba trường hợp suy luận hợp logic từ phép đổi chỗ (đảo ngược -

Conversio). 

1.1.1.1. Phép đảo ngược hạn định 

Đây là phép suy luận chuyển từ phán đoán toàn xưng khẳng định 

sang đặc xưng khẳng định. 

- Tiền đề: Mọi S là P (SaP) 

- Kết luận: Một số P là S (PiS) 

Ví dụ:

- Tiền đề: Mọi thanh niên đều mê bóng đá” 

- Kết luận: Một số người mê bóng đá là thanh niên.  
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1.1.1.2. Phép đảo ngược đơn giản

Đây là phép suy luận chuyển từ phán đoán phủ định toàn xưng hặc

khẳng định đặc xưng sang phán đoán mới. 

- Tiền đề: Một số S là P (SiP) 

- Kết luận: Một số P là S (PiS) 

Ví dụ:

- Tiền đề: Một số thanh niên là cầu thủ bóng đá

- Kết luận: Một số cầu thủ bóng đá là thanh niên. 

- Tiền đề: Mọi S không là P (SeP) 

 - Kết luận: Mọi P không là S (PeS) 

Ví dụ:

- Tiền đề: Mọi kẻ cơ hội đều không có lòng tự trong 

 - Kết luận: Mọi người có lòng tự trọng đều không là kẻ cơ hội. 

1.1.1.3. Chú ý 

Từ tiền đề là phán đoán “Một số S không là P”, ta không thể suy ra “Một

số P không là S”. 

Ví dụ: Từ tiền đề “Một số động vật không phải là con người” ta không thể

suy ra “Một số con người không phải là động vật”. 

Bởi vì, xét hai trường hợp của phán đoán “Một số S không là P”, khái niệm

S đều không chu diên, nhưng nếu kết luận rút ra là “Một số P không là S” thì S 

chu diên. Như vậy, suy luận này sẽ vi phạm quy tắc đã được đề cập. 

1.1.2. Phép đổi chất

Muốn đổi chất, ta đổi tân từ P thành khái niệm mâu thuẫn với nó, tức

là không P ; thay đổi hệ từ - phán đoán khẳng định đổi thành phán đoán 

phủ định và ngược lại. 

Có 4 dạng phán đoán đơn rút ra theo phương pháp đổi chất: 

1.1.2.1. - Tiền đề: Mọi S là P 

 - Kết luận: Mọi S không là P

Ví dụ:

- Tiền đề: Mọi công dân đều phải chấp hành pháp luật

- Kết luận: Mọi công dân không thể không chấp hành pháp luật. 
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1.1.2.2. - Tiền đề: Một số S là P 

 - Kết luận: Một số S không là P

Ví dụ:

- Tiền đề: Một số loài nấm có chất độc

- Kết luận: Một số loài nấm không phải không có chất độc.  

1.1.2.3. - Tiền đề: Mọi S không là P  

 - Kết luận: Mọi S là P

Ví dụ: Từ “Mọi công nhân không là kẻ bóc lột” ta suy ra “Mọi công nhân 

là người không bóc lột”  

1.1.2.4. - Tiền đề: Một số S không là P  

 - Kết luận: Một số S là P

Ví dụ:

- Tiền đề: Một số sinh viên không là đoàn viên 

- Kết luận: Một số sinh viên không phải là đoàn viên  

1.1.3. Kết hợp đổi chất và đổi chỗ:

Có thể thực hiện đổi chất trước, đổi chỗ sau hoặc ngược lại.  

 - Tiền đề: Mọi S là P  

 - Đổi chất: Mọi S không là P

- Đổi chỗ: Mọi P là không S  

Ví dụ:

- Tiền đề: Mọi thanh niên đều mê bóng đá. 

- Đổi chất: Mọi thanh niên không phải không mê bóng đá. 

- Đổi chỗ: Mọi người không mê bóng đá không là thanh niên. 

1.1.4. Suy luận dựa vào quan hệ về giá trị chân lí giữa các phán đoán 

đơn (Hình vuông logic). 

1.1.4.1. Dựa vào quan hệmâu thuẫn

Rút ra kết luận bằng cách phủ định phán đoán mâu thuẫn với tiền đề.

Do vậy, người ta còn gọi quan hệ này là quan hệ phủ định.  

Đó là quan hệ giữa A - O và E – I.  

Như vậy, nếu tiền đề là A thì kết luận rút ra sẽ là O .

Ví dụ:
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A: Mọi quy luật đều mang tính khách quan. 

O : Không phải có một số quy luật không mang tính khách quan. 

Tóm tắt:  

 

1.1.4.2. Dựa vào quan hệ lệ thuộc

Nếu tiền đề là phán đoán chung (khẳng định hoặc phủ định) đúng thì 

kết luận rút ra là phán đoán bộ phận (khẳng định hoặc phủ định) sẽ đúng.  

Do vậy, người ta gọi quan hệ này là quan hệ lệ thuộc. 

Ví dụ:

A: Mọi người đều muốn sống hạnh phúc.  

Nếu phán đoán này đúng thì kết luận sau đây sẽ đúng: 

I: Có một số người muốn sống hạnh phúc. 

Tóm tắt:  

 

Tiền đề Kết luận

A O

E I

I E

O A

A O

E I

I E

O A
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1.1.4.3. Dựa vào quan hệ đối chọi trên 

Rút ra kết luận bằng cách phủ định phán đoán có quan hệ đối chọi. 

Ví dụ:

“Mọi người Việt Nam đều yêu nước” (A).  

Ta rút ra kết luận đúng:  

“Không phải mọi người Việt Nam đều không yêu nước” ( E ). 

Tổng quát: 

 

1.1.4.4. Suy luận dựa vào quan hệ đối chọi dưới

Nếu tiền đề là phủ định phán đoán bộ phận khẳng định hoặc phủ định thì 

kết luận là phán đoán bộ phận phủ định hoặc khẳng định. 

Ví dụ:

“Không phải có một số sinh viên không thích học logic học” (O ).  

Ta rút ra kết luận đúng:  

“Có một số sinh viên thích học logic học” (I). 

Tổng quát: 

 

Như vậy, với một phán đoán bất kỳ làm tiền đề, ta có thể có nhiều kết luận

đúng được rút ra từ tiền đề đó. 

1.2. Tam đoạn luận (suy luận từ hai tiền đề là phán đoán đơn – suy 

luận gián tiếp) 

1.2.1. Khái niệm về tam đoạn luận

Tiền đề Kết luận

A I

E O

Tiền đề Kết luận

A E

E A

Tiền đề Kết luận

I O

O I
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Tam đoạn luận là hệ thống suy diễn tiên đề cổ xưa nhất, do nhà triết học, 

logic học Hy Lạp Aristote xây dựng nên.  

Theo Aristote, tam đoạn luận là loại suy luận gồm ba mệnh đề, trong đó có 

hai mệnh đề đặt ra trước, mệnh đề thứ ba do chúng mà rút ra (kết luận) một cách 

tất nhiên; mệnh đề thứ ba đã ngầm chứa trong hai mệnh đề đã cho. 

Trong tam đoạn luận, hai phán đoán tiền đề có mối liên hệ với nhau bởi sự

lặp lại của cùng một khái niệm. Khái niệm đó được gọi là “thuật ngữ giữa” hay 

“trung danh từ”. Kí hiệu là M (Médium). 

Kết đề của suy luận chỉ chứa hai thuật ngữ S và P.  

Khái niệm đóng vai trò chủ từ trong kết luận gọi là “tiểu danh từ” hoặc

“thuật ngữ nhỏ”. Kí hiệu là S.  

Khái niệm đóng vai trò tân từ trong kết luận gọi là “thuật ngữ lớn” hay gọi

là “đại danh từ”. Kí hiệu là P. 

Trong 2 tiền đề, tiền đề nào chứa đại danh từ thì gọi là đại tiền đề; tiền đề 

nào chứa tiểu danh từ thì gọi là tiểu tiền đề.

Ví dụ nổi tiếng do Aristote đưa ra: 

- Đại tiền đề: Mọi người đều phải chết. 

- Tiểu tiền đề: Socrate là người. 

- Kết luận: Vậy, Socrate phải chết. 

Suy luận trên có dạng tổng quát: 

- Đại tiền đề: Mọi M là P (đại tiền đề)

- Tiểu tiền đề: (Mọi) S là M (tiểu tiền đề)

- Kết luận: (Mọi) S là P (kết đề)

Diễn đạt bằng ngôn ngữ, người ta dùng hàm “và” để liên kết hai tiền đề và 

dùng hàm “nếu…. thì…” để liên kết hai tiền đề với kết đề.

1.2.2. Các loại hình tam đoạn luận

Trong tam đoạn luận, có hai cách sắp xếp thứ tự theo thuật ngữ P và M 

trong đại tiền đề và hai cách sắp xếp thứ tự các thuật ngữ S và M trong tiền đề 

nhỏ. Tổ hợp lại, chúng ta có 4 cách sắp xếp hai tiền đề. Do đó, có 4 loại hình tam 

đoạn luận. 
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Loại hình I Loại hình II Loại hình III Loại hình IV 

MP 

SM 

SP 

PM 

SM 

SP 

MP 

MS 

SP 

PM 

MS 

SP 

 

Để giúp chúng ta dễ nhớ 4 loại hình, ta hình dung 4 sự sắp xếp của thuật

ngữ giữa theo sơ đồ một “cổ áo sơ mi” (a shirt collar). 

 

� � � �

I � � � � IV 

 

II         III 

Xem Hurley, Logic, Seventh Editon, Page 255 

Các phán đoán trong các loại hình trên có thể nhận một trong 4 dạng: A, E, 

I, O. Mà mỗi loại hình có 3 phán đoán, như thế, mỗi loại hình sẽ có 43 = 64 kiểu. 

Do vậy, cả 4 loại hình sẽ có 4 x 64 = 256 kiểu.  

Nhưng đó là lý thuyết. Thực tế, mỗi loại hình chỉ có 6 kiểu đúng. Và như

vậy, 4 loại hình sẽ có 4 x 6 = 24 kiểu đúng.  

Tuy vậy, do từ một tiền đề là phán đoán đơn – toàn xưng khẳng định hoặc

phủ định ta có thể suy ra trực tiếp những phán đoán đặc xưng tương ứng đúng, 

nên trong 24 kiểu nói trên, có 5 kiểu được suy trực tiếp từ các kiểu khác. 1.2.3. 

Các quy tắc của tam đoạn luận

Nhóm quy tắc liên quan đến thuật ngữ

- Quy tắc I: Trong tam đoạn luận chỉ có 3 khái niệm và chỉ 3 khái niệm

cấu thành. 

Ví dụ: - TĐ1: Vật chất là phạm trù triết học

- TĐ2: Cái bàn là vật chất

- KĐ: Cái bàn là phạm trù triết học. 

Trong suy luận này, khái niệm “vật chất” trong hai tiền đề không cùng một

nghĩa (không đồng nhất).  
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Theo quy tắc đã nêu, suy luận này không hợp logic. 

- Quy tắc 2: Trung danh từ (M) phải được chu diên ít nhất một lần

trong hai tiền đề.

Nghĩa là, M phải là chủ từ của phán đoán chung hoặc tân từ của phán đoán 

phủ định. 

Ví dụ: Có một số người lao động trí óc là giáo viên. 

Tất cả nhà thơ là người lao động trí óc. 

 Vậy, tất cả các nhà thơ là giáo viên. 

Suy luận trên có dạng tổng quát:  

Một số M- là P-

Mọi S+ là M-

Mọi S+ là P-

Suy luận này không hợp logic vì trung danh từ M không chu diên 01 lần

nào trong hai tiền đề.

Chứng minh bằng sơ đồ Euler-venn: 

 

- Nếu S ở S1 thì kết luận biểu diễn được trên sơ đồ.

- Nếu S ở S2, S3 thì kết luận không biểu diễn được trên sơ đồ.

Vậy, suy luận trên không hợp logic. 

Chú ý: Để xét xem một suy luận có hợp logic hay không bằng sơ đồ Euler 

- Venn, ta phải vẽ sơ đồ theo các khả năng có thể xảy ra của hai tiền đề. Sau đó, 

ta quan sát, nếu kết luận của suy luận biểu diễn được trên sơ đồ thì suy luận đó

hợp logic; nếu xuất hiện ít nhất một trường hợp mà kết luận không biểu diễn

được trên sơ đồ thì ta kết luận rằng suy luận đó không hợp logic. 

- Quy tắc 3: Chủ từ S hoặc tân từ P, nếu không chu diên ở tiền đề thì 

không được chu diên ở kết luận. 

Ví dụ: Mọi sinh viên chuyên ngành triết học đều học logic học. 

M P

S2
S1

S3
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Anh ấy không phải là sinh viên chuyên ngành triết học. 

 Anh ấy không học logic học

Suy luận trên có dạng tổng quát: 

Mọi M+ là P-

(Mọi) S+ không là M+

(Mọi) S- không là P+

Suy luận này không hợp logic, vì khái niệm P không chu diên ở tiền đề 

nhưng chu diên ở kết luận. 

Chứng minh bằng sơ đồ Euler - Venn: 

 

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:  

- Nếu S ở S1 thì kết luận biểu diễn được trên sơ đồ.

- Nếu S ở S2, S3 thì kết luận không biểu diễn được trên sơ đồ.

Vậy, suy luận trên không hợp logic. 

Nhóm quy tắc liên quan đến mệnh đề 

- Quy tắc 4: Nếu hai tiền đề là phán đoán phủ định thì không rút ra 

được kết luận nào chắc đúng. 

Ví dụ: Mọi công nhân đều không là kẻ bóc lột. 

 Anh ấy không phải là công nhân. 

 - Kết luận 1: Anh ấy là kẻ bóc lột

- Kết luân 2: Anh ấy không là kẻ bóc lột. 

Suy luận trên có dạng tổng quát: 

Mọi M không là P  

Mọi S không là M 

Kết luận 1: Mọi S là P 

Kết luận 2: Mọi S không là P. 

M P

MS3
S1

S2
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Ta thấy, kết luận 1 và kết luận 2 đều có khả năng xảy ra, nhưng chúng ta 

không rút ra được kết luận nào chắc chắn đúng.  

Ta có sơ đồ Euler - Venn: 

 

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: 

- Nếu S ở vị trí S1 thì kết luận 1 biểu diễn được trên sơ đồ, nhưng nếu S ở

vị trí S2, S3 thì kết luận 1 không biểu diễn được trên sơ đồ.

- Nếu S ở vị trí S3 thì kết luận 2 biểu diễn được trên sơ đồ, nhưng nếu S ở

vị trí S1, S2 thì kết luận 2 không biểu diễn được trên sơ đồ.

Cho nên, mỗi kết luận rút ra trên đây có thể đúng mà cũng có thể sai. Do 

vậy, nếu suy luận xuất phát từ hai tiền đề là phán đoán phủ định thì ta không thể

rút ra được kết luận nào chắc chắn đúng. 

- Qui tắc 5: Nếu có một tiền đề là phán đoán phủ định thì kết luận cũng 

phải là phán đoán phủ định. 

Ví dụ: Mọi vật thể đều không tồn tại vĩnh viễn. 

 Trái đất là một vật thể.

Trái đất không tồn tại vĩnh viễn. 

Suy luận trên có dạng tổng quát: 

 Mọi M+ không là P+

Mọi S+ là M-

Mọi S+ không là P+

Suy luận này hợp logic, vì nó thoả các quy tắc của suy luận.  

Chứng minh bằng sơ đồ Euler – Venn: 

 

M P

S3 

S2 
S1

M P

S
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Nhìn vào sơ đồ ta thấy: 

- Chỉ có một vị trí S là tập con của M.  

- M hoàn toàn tách rời P

cho nên, kết luận «Mọi S không là P» của suy luận đã cho luôn biểu diễn

được trên sơ đồ.

Vậy, suy luận đã cho hợp logic. 

- Qui tắc 6: Hai tiền đề là phán đoán riêng thì không rút ra được kết

luận nào chắc chắn. 

Ví dụ: Có một số người Việt Nam là trí thức

Có một số trí thức là nhà bác học

Có một số người Việt Nam là nhà bác học. 

Suy luận trên có dạng tổng quát : 

Một số S- là M-

Một số M- là P-

Một số S- là P-

Suy luận trên không hợp logic, vì khái niệm M không chu diên ít nhất một

lần trong hai tiền đề.

Chứng minh bằng sơ đồ Euler – Venn: 

 

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: 

- Nếu P ở vị trí P1 thì kết luận của suy luận biểu diễn được trên sơ đồ;

M S

P2 

P1 
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- Nếu P ở vị trí P2 thì kết luận của suy luận không biểu diễn được trên sơ

đồ.

Do vậy, từ hai tiền đề là phán đoán riêng thì ta không thể rút ra được kết

luận nào chắc đúng. 

- Qui tắc 7: Nếu có một tiền đề là phán đoán riêng thì kết luận cũng phải

là phán đoán riêng. 

Ví dụ: Một số nhà nghiên cứu là những tên cơ hội

Mọi tên cơ hội đều đáng khinh 

 Một số người đáng khinh là những nhà nghiên cứu. 

Suy luận trên có dạng tổng quát: 

Một số P- là M-

Mọi M+ là S-

Mọi S+ là P-

Suy luận này không hợp hợp logic, vì khái niệm S không chu diên ở tiền đề 

mà chu diên ở kết luận. 

Chứng minh bằng sơ đồ Euler - Venn: 

 

Ta thấy, kết luận của suy luận không biểu diễn được trên sơ đồ, nên suy 

luận đã cho không hợp logic. 

Do vậy, nếu có một tiền đề là phán đoán riêng thì kết luận không thể là 

phán đoán chung. 

- Qui tắc 8: Hai tiền đề là phán đoán khẳng định thì kết luận không thể

là phủ định.  

Ví dụ: Mọi giảng viên đại học đều là trí thức

Anh ấy là giảng viên đại học

Vậy, anh ấy không là trí thức

Suy luận trên có dạng tổng quát: 

S P
M
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Mọi M+ là P-

(Mọi) S+ là M-

Mọi S+ không là P+

Suy luận này không hợp hợp logic, vì khái niệm P không chu diên ở tiền đề 

mà chu diên ở kết luận. Để P không chu diên, trong trường hợp này, kết luận phải

là “Mọi S+ là P-”

Chứng minh bằng sơ đồ Euler - Venn: 

P

Ta thấy, kết luận của suy luận không biểu diễn được trên sơ đồ, nên suy 

luận đã cho không hợp logic. 

Ở đây, ta thấy, trên sơ đồ S phải thuộc P. Do vậy, kết luận của suy luận

hợp logic phải là phán đoán khẳng định.  

Trên đây là 8 qui tắc dùng để khảo sát phép tam đoạn luận của logic cổ

điển.  

2. Suy luận từ tiền đề là phán đoán phức

Suy luận này dựa vào các phán đoán tương đương. Nếu phán đoán đã cho 

là tiền đề đúng thì phán đoán tương đương với nó sẽ là kết luận đúng. 

1.2.1. Tiền đề là phán đoán QP ⇒

Ta có các kết luận: 

- Kết luận 1:  PQ ⇒

- Kết luận 2: QP ∧

1.1.2. Tiền đề là phán đoán QP ∨

Ta có các kết luận: 

- Kết luận 1:   QP ⇒

- Kết luận 2:  PQ ⇒

- Kết luận 3: QP ∧

M S
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1.2.3. Tiền đề là phán đoán QP ∧ .

Ta có các kết luận: 

- Kết luận 1: QP ⇒

- Kết luận 2: PQ ⇒

- Kết luận 3: QP ∨

Ta chứng minh trường hợp này bằng cách lập bảng chân lý sau đây: 

P Q P Q QP ∧
a

P ⇒ Q QP ⇒
b

PQ ⇒ PQ ⇒
c

P ∨ Q QP ∨

d

1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

Ta thấy a, b, c, d, có cùng giá trị chân lý. Vậy, suy luận trên là hợp logic. 

2. Suy luận từ nhiều tiền đề là phán đoán phức. 

Phương thức cơ bản để khảo sát và đi đến kết luận một suy luận từ nhiều

tiền đề là phán đoán phức có hợp logic hay không hợp logic là lập bảng giá trị

chân lý. Khi các tiền đề đều đúng và kết luận cũng đều đúng thì suy luận đó hợp

logic. Nếu các tiền đề đều đúng nhưng có một kết luận sai thì suy luận đó không 

hợp logic. Sau đây là một số ví dụ đơn giản: 

2.1. Qui tắc kết luận (Modus tollendo ponens): 

Tiền đề 1: QP ⇒

Tiền đề 2: P

Kết luận: Q 

Ví dụ: Nếu chủ quan thì sẽ phạm sai lầm

Anh ấy là người chủ quan 

 Anh ấy sẽ phạm sai lầm

Gọi:  

- Chủ quan là P  

- Phạm sai lầm là Q 
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Suy luận trên có dạng tổng quát: 
 QP ⇒

P

Q

P Q QP ⇒

1 1 1

1 0 0

0 1 1

0 0 1

Suy luận này hợp logic, vì khi các tiền đề đúng thì kết luận cũng đúng. 

2.2. Quy tắc phản đảo (Modus ponend tollens): 

Tiền đề 1: QP ⇒

Tiền đề 2: Q

Kết luận:  P

Ví dụ: Nếu một người lạc quan thì người đó yêu đời ( QP ⇒ )

Anh ấy không yêu đời (Q )

Anh ấy không lạc quan ( P )

Chứng minh: 

Suy luận này hợp logic. 

P Q P Q QP ⇒

1 1 0 0 1

1 0 0 1 0

0 1 1 0 1

0 0 1 1 1

2.3. Qui tắc bắc cầu (chuyển vị)

Tiền đề 1: QP ⇒

Tiền đề 2: RP ⇒

Kết luận: RP ⇒
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Ví dụ: Nếu còn chế độ tư hữu thì còn giai cấp đối kháng ( QP ⇒ )

Nếu còn giai cấp đối kháng thì còn nhà nước ( RQ ⇒ )

Nếu còn chế độ tư hữu thì còn nhà nước ( RP ⇒ )

Chứng minh: 

P Q R QP ⇒ RQ ⇒ RP ⇒

1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 0 0

1 0 1 0 1 1

1 0 1 0 1 0

0 1 1 1 1 1

0 1 0 1 0 1

0 0 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1

Suy luận này hợp logic, vì khi các tiền đề đúng thì kết luận cũng đúng. 

2.4. Qui tắc lựa chọn: 

Tiền đề 1: QP ∨

Tiền đề 2: P

Kết luận: Q

Ví dụ: Xe hết xăng hoặc hỏng máy ( QP ∨ )

Xe không hết xăng ( P )

Vậy, xe hỏng máy (Q ). 

Chứng minh: 

P Q P QP ∨

1 1 0 1

1 0 0 1

0 1 1 1

0 0 1 0

Suy luận này hợp logic. 
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5. Suy luận qui nạp. 

Suy luận qui nạp là kiểu suy luận, trong đó kết luận về toàn bộ lớp đối

tượng, được rút ra trên cơ sở nghiên cứu các đối tượng riêng lẻ thuộc lớp đối

tượng ấy. 

Nghiên cứu suy luận qui nạp người ta chia làm hai loại : Qui nạp hoàn toàn 

và qui nạp không hoàn toàn(suy luận nghe có lý) 

5.1 Qui nạp hoàn toàn (Induction formelle) 

Qui nạp hoàn toàn hay qui nạp hình thức là kiểu suy luận hợp logic vì kết

luận về toàn bộ được rút ra trên cơ sở nghiên cứu tất cả các đối tượng riêng lẻ

thuộc nhóm đối tượng ấy. 

5.2 Qui nạp toán học. 

Trong toán học, đối với những tập hợp vô hạn, người ta không thể thực

hiện phép qui nạp hoàn toàn. Trong trường hợp này, nhiều khi người ta sử dụng 

phép qui nạp toán học. 

Chẳng hạn, xét hàm mệnh đề P(n) trong đó n xét trong tập hợp vô hạn các 

số tự nhiên : 1, 2, 3, 4…,n, …Để rút ra kết luận P(n) đúng với mọi n, ta xét tất cả

P(1), P(2), P(3)…P(n),… 

III. SUY LUẬN NGHE CÓ LÝ 
Suy luận nghe có lý gồm các phép qui nạp không hoàn toàn và phép tương 

tự.

1. Qui nạp không hoàn toàn: 

Qui nạp không hoàn toàn là suy luận nghe có lý, vì kết luận về toàn bộ

được rút ra trên cơ sở nghiên cứu một số đối tượng đại diện cho cả lớp đối tượng 

ấy. 

2. Phép tương tự:

Tương tự thường có nghĩa là giống nhau. Hai đối tượng được xem là tương 

tự, nếu chúng có nhiều tính chất giống nhau. 

Phép tương tự là kiểu suy luận, trong đó hai đối tượng giống nhau ở một số

tính chất, ta suy ra rằng chúng giống nhau ở một số tính chất khác. 
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THỰC HÀNH 
1. Vì sao phán đoán phủ định bộ phận không hoán vị được? Cho VD. 

2. Điều kiện để kết luận của luận 3 đoạn đúng? 

3. Cho các suy luận: 

a. Mọi vật đều có mâu thuẫn. 

 Ý thức không phải là sự vật. 

 Vậy, ý thức không có mâu thuẫn. 

b. Mọi hình vuông đều có 4 cạnh bằng nhau. 

 Tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau. 

 Vậy, tứ giác ABCD là hình vuông. 

c. Tất cả những người tiến bộ đều chống chiến tranh xâm lược. 

 Một số người chống chiến tranh xâm lượt là người Cộng sản. 

 Vậy, một số người tiến bộ là người cộng sản. 

d. Không một nước tư bản nào không tồn tại quan hệ người bóc lột người. 

 Việt Nam không là nước tư bản. 

 Vậy, Việt Nam không tồn tại quan hệ người bóc lột người. 

e. Một số kim loại là kim loại kiềm. 

 Một số nguyên tố hóa học là kim loại. 

 Một số nguyên tố hóa học là kim loại kiềm. 

f. Hình thoi là hình bình hành có các cạch bằng nhau. 

 Hình này không là hình thoi. 

 Hình này không là hình bình hành có các cạch bằng nhau. 

g. Một số từ là thực từ.

Danh từ là thực từ.

Danh từ là từ.

h. Cá thở bằng mang. 

 Cá voi không thở bằng mang. 

 Vậy, cá voi không là cá. 

i. Một số sinh viên hoa hậu. 

 Có hoa hậu là người An Giang. 
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Vậy, có sinh viên là người An Giang. 

 Dùng sơ đồ Euler - Venn và các quy tắc tan đoạn luận để xem xét các 

suy luận trên có hợp logic không? 
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KỸ NĂNG ĐỌC TÀI LIỆU KHOA HỌC HIỆU QUẢ 

TS. Nguyễn Minh Tuấn, Khoa Luật – ĐHQGHN 

SQ3R (hay còn được viết là SQRRR) là một từ viết tắt bởi 5 chữ cái đầu của 5 từ Tiếng 

Anh là Survey, Question, Read, Recite và Review. Đây là những từ dùng để chỉ 5 bước đọc 

hiệu quả, cụ thể bao gồm: Quan sát, Hỏi, Đọc, Trả bài và Xem lại.  

Phương pháp này được tác giả người Mỹ Francis Pleasant Robinson nêu ra trong cuốn 

sách học tập hiệu quả (Effective Study) năm 1946 và đến nay đã trở thành phương pháp rèn 

luyện kĩ năng rất nổi tiếng trên thế giới. Bài viết dưới đây chia sẻ cùng bạn đọc nội dung căn 

bản của phương pháp này. 

Bước 1: Survey (Quan sát, tìm hiểu tổng quan) 

Muốn tìm đường, bạn xem bản đồ. Muốn hiểu được về một cuốn tài liệu, trước tiên 

bạn cần quan sát một cách tổng quan về tài liệu đó. Một cuốn sách hay một bài báo khoa học 

nào cũng thường có phần mục lục tổng quan, phần tóm tắt, bạn hãy bắt tay ngay vào đọc phần 

đó, thay vì đọc ngay từng chương, từng đoạn cụ thể ngay. Khi đọc tựa đề, phần giới thiệu, 

mục lục bạn sẽ có một cái nhìn tổng quát về những điểm chính yếu của tác phẩm. 

Mục lục cho bạn biết tiêu đề chính, tiêu đề phụ và những nội dung khác của tài liệu. Đây là 

bước quan trọng để xác định các ý chính và hình thành nên các câu hỏi về nội dung cho phần 

tiếp theo. 

Đọc phần tổng quan sẽ giúp bạn định hướng việc đọc được tốt hơn, cụ thể bạn nắm 

được: Tác giả cuốn sách hay bài báo đó là ai? Nội dung cuốn sách/bài đọc đó viết về cái gì? 

Cấu trúc của cuốn sách được thiết kế ra sao (Tên chương, Tiểu mục…)? Phần nào là phần bắt 

buộc cần đọc và phần nào bạn muốn đọc nhất?... 

Bước 2: Question (Hỏi) 

Muốn đọc có hiệu quả thì người đọc cần phải đặt trước các câu hỏi. Nêu câu hỏi về nội 

dung của phần đọc, bằng cách đưa tiêu đề và tiểu mục vào nội dung các câu hỏi, rồi sau đó 

tìm kiếm câu trả lời theo nội dung của tài liệu. Câu hỏi nên tập trung vào những vấn đề chính 

yếu như (Cái gì - What, tại sao - Why, bằng cách nào - How, ai- Who, khi nào - When và ở 

đâu – Where).  

Chẳng hạn như: Chương này nói về vấn đề gì? Mình đã biết gì trước về vấn đề mà 

cuốn sách đề cập? Vấn đề mới này sẽ bổ sung thêm những kiến thức gì cho mình? Khái niệm 

nào được coi là khái niệm chìa khóa (key words)? 

Bạn hãy viết ra tất cả các câu hỏi để sau khi đọc xong bạn có thể kiểm chứng lại xem, 

liệu nội dung của bài đọc đó có trả lời đúng câu hỏi đặt ra hay không. 
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Sở dĩ phải đặt câu hỏi vì như vậy có hai tác dụng: 

Thứ nhất, những câu hỏi đó giúp bạn định hướng trước việc đọc, xác định mục đích 

của việc đọc;  

Thứ hai, bạn sẽ hiểu và nhớ nội dung sau khi đọc một cách dễ dàng và lô – gích hơn. 

Bước 3: Read (Đọc) 

Sử dụng những nền tảng đã có của phần khảo sát (S) và câu hỏi (Q) để bắt đầu đọc (R) 

một cách chủ động. 

Khi đọc, bạn phải luôn tư duy trong đầu câu hỏi của mình (Q). Bạn hãy đọc bằng sự 

đam mê, tò mò và chăm chú để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó. 

Nhiều bạn thường mắc lỗi là đọc quá nhiều một lần. Như vậy không tốt, hãy đọc từng 

phần ngắn và chỉ đọc những gì liên quan đến những câu hỏi đặt ra. 

Khi đọc, bạn hãy tìm những ý chính (main ideas). Ý chính đó thường được nhận diện 

bằng những dấu hiệu như: “Tóm lại có thể kết luận […]”, "Thứ nhất, [....]"“Quan trọng là 

[…]”. Các ý chính có thể được minh họa bằng các thí dụ. Khi đọc, bạn hãy cố gắng tách các 

vấn đề tiểu tiết ra khỏi ý chính. 

Đọc để hiểu nhanh ý chính là một kĩ năng rất cần thiết đối với một nhà luật học. Đọc 

một cuốn giáo trình hay một bài báo khoa học hoàn toàn không giống với việc đọc một cuốn 

tiểu thuyết. Với một cuốn tiểu thuyết, bạn có thể đọc từ chương đầu đến chương cuối, nhưng 

với các giáo trình, sách báo khoa học, bạn cần phải nắm bắt được nội dung chính các thông 

tin. Bộ não của chúng ta về nguyên lý khi đọc nhanh tiếp thu tốt hơn là đọc chậm. Bởi lẽ việc 

hiểu đoạn văn không phụ thuộc vào từng chữ cái hay từng từ đơn lẻ mà là trong ngữ cảnh với 

những từ chìa khóa. 

[1] Bạn chỉ nên đánh dấu phần nào quan trọng bằng các ký hiệu do mình chọn, mình 

hiểu một cách thống nhất. 

Chẳng hạn: 

ĐN – Định nghĩa 

VĐ – Có vấn đề 

CH – Câu hỏi 

ĐK – Điều kiện 

HQPL – Hệ quả pháp lý 

S - Tóm lại 

? - Chưa rõ 

!?! – Nghi ngờ tính xác thực [...] 

Có thể khi đọc bạn sẽ gặp những từ hoặc thuật ngữ không rõ nghĩa, đặc biệt khi đọc 

tài liệu tiếng nước ngoài. Bạn nên luôn có bên mình khi đọc một cuốn từ điển chuyên ngành. 
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Lúc đầu bạn sẽ thấy bất tiện vì ngắt quãng việc đọc, nhưng lâu dần sẽ quen và việc tra từ đó 

sẽ nâng cao đáng kể khả năng đọc hiểu của bạn. Việc tra từ điển không nhất thiết phải thực 

hiện trong khi đọc, mà có thể thực hiện sau mỗi phần hoặc sau khi đọc xong một đoạn ngắn. 

Bước 4: Recite (Trả bài) 

Quan trọng nhất ở phần này là bạn phải liên hệ những điều mình vừa đọc với những 

điều đã biết, dùng ngôn ngữ của mình để trả lời các câu hỏi. Việc làm này sẽ khiến việc đọc 

của bạn hoàn toàn chủ động và rèn luyện được tư duy tích cực trong việc đọc tài liệu. 

Chữ “R” tiếp theo liên quan đến vấn đề trả bài (Recite). Mục đích chính của bước này 

là bạn nhắc lại được những gì đã đọc được đã được ghi nhớ bằng hình thức tự viết ra hoặc trả 

lời miệng được câu trả lời bạn đặt ra ở Bước 2. 

Bước 5: Review (Xem lại) 

Đây là bước kiểm tra lại xem việc trả lời các câu hỏi của bạn đã đúng chưa. Sau phần 

này bạn sẽ tìm ra: Bạn có tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi của mình không? Cái gì là 

cái bạn đã học được và hiểu được? 

Xem lại là một bước quan trọng để đánh giá xem mình đã thu nhận đựợc gì sau khi 

đọc. Bạn có thể kiểm chứng được việc đó bằng cách kiểm tra lại đoạn vừa đọc, đối chiếu với 

câu hỏi và tự bổ sung, thêm những ý còn thiếu. 

Bạn cũng có thể chỉnh sửa lại câu hỏi lại một lần nữa cho phù hợp nhất với nội dung 

mà bạn đã trả lời. Nếu bạn nêu câu hỏi chưa phù hợp hoặc Tiêu đề của tác giả không sát với 

nội dung được trình bầy thì bạn có thể sửa lại hoặc đưa ra những đánh giá riêng của mình. 

Phương pháp SQRRR đến nay đã trở thành một phương pháp đọc tài liệu hiệu quả nổi 

tiếng trên thế giới. Phương pháp này đem lại rất nhiều lợi ích: Trước hết, đó là một phương 

pháp tư duy tích cực, tránh việc học thụ động; Thứ hai, phương pháp này giúp bạn cải thiện 

đáng kể hiệu quả và thời gian học tập, nghiên cứu và Thứ ba, quan trọng nhất là phương pháp 

này giúp bạn khắc sâu những kiến thức học được vào tâm trí mình và biến nó thành của mình. 

Tuy nhiên, những lợi ích đó không tự nhiên có, mà đòi hỏi việc rèn luyện hàng ngày, nghiêm 

túc mới có thể có được. 

[1] Nhiều tác giả đã đưa ra các phương pháp đọc nhanh, điển hình như phương pháp 

đọc tốc độ của Tony Buzan, Phương pháp đọc nhanh khắc phục từ lỗi đọc của Jens Seiler. Tất 

cả các phương pháp đọc nhanh đều có một điểm chung đó là trước tiên phải nhận diện ra được 

những thói quen xấu khi đọc khiến cho việc đọc trở nên chậm và không hiệu quả, từ đó có 

những giải pháp khắc phục./. 
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`LỜI NÓI ĐẦU

Thuyết trình là một hoạt động không thể thiếu đối với sinh viên trong trường đại học

ngày nay.  Cùng với việc đổi phương pháp dạy học, các trường đại học ngày nay trong đó có 

trường đại học An Giang đã chuyển dần từ kiểu giảng dạy truyền đạt một chiều sang phương 

pháp dạy học lấy người học làm trung tâm. Do vậy sinh viên ngày nay đến lớp không phải chỉ

để nghe giảng bài và ghi chép bài giảng của giảng viên. Sinh viên ngày nay thường xuyên 

được yêu cầu tự tra cứu tài liệu và trình bày trước lớp. Kỹ năng trình bày hay thuyết trình 

trước nhiều người vì vậy trở nên rất cần thiết đối với sinh viên ngày nay. Có được những bài 

thuyết trình thành công trước lớp hay trước đám đông sẽ góp phần giúp sinh viên thành công 

trong học tập ở trường. Kỹ năng này cũng rất cần thiết cho sinh viên khi trình bày các công 

trình nghiên cứu, khoá luận, báo cáo khoa học, v.v trong và ngoài trường. Sau khi tốt nghiệp,

kỹ năng thuyết trình sẽ giúp sinh viên tự tin, thành công hơn ở nơi làm việc. 

 Với mong muốn giúp sinh viên trường đại học An Giang, đặc biệt là sinh viên thiệt

thòi luyện tập kỹ năng thuyết trình nhằm giúp sinh viên thành công trong học tập cũng như

trong công việc sau này, chúng tôi thiết kế tài liệu “kỹ năng thuyết trình” để sử dụng trong các 

lớp chuyên đề “ Kỹ năng thuyết trình” tại trường đại học An Giang. Tài liệu này cung cấp các 

nội dung cơ bản về lý thuyết dùng kèm theo các hoạt động trong các lớp chuyên đề. Mong 

rằng các lớp chuyên đề về kỹ năng thuyết trình tới đây sẽ thú vị và hữu ích cho các bạn sinh 

viên. 

Chúc các bạn thành công. 

 
TS. Hồ Thanh Mỹ Phương  
Và nhóm cộng tác viên    
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Chương 1: TỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 
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Mẫu Người Đặc Điểm

_____NGƯỜI TRỐN TRÁNH   Người thuộc dạng này luôn tìm cách trốn tránh 

xuất hiện trước đám đông và thuyết trình. 

_____NGƯỜI THỤ ĐỘNG  Người thuộc dạng này luôn rất sợ bị yêu cầu phát 

biểu. Người thụ động không trốn tránh việc phát 

biểu nhưng không bao giờ hứng thú với việc này. 

Khi phát biểu, họ luôn cảm thấy khó khăn và rất

miễn cưỡng. 

_____NGƯỜI CHẤP NHẬN Người thuộc dạng này sẽ phát biểu nhưng không 

mong muốn lắm. Người chấp nhận đôi khi nghĩ

rằng họ đã làm rất tốt. Đôi khi họ lại cảm thấy

thích phát biểu trước đám đông. 

_____NGƯỜI TÌM CƠ HỘI Người thuộc dạng này luôn tìm cơ hội nói trước

đám đông. Người tìm cơ hội hiểu rằng sự hồi

hộp sẽ là chất kích thích làm tăng hứng thú khi 

thuyết trình. Họ sẽ trở nên rất tự tin và thuần

thục trong  giao tiếp vì có cơ hội nói thường

xuyên. 

 

Hãy đối chiếu xem bạn thuộc mẫu người
nào. 

1185



6

BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 

 
Để thuyết trình hiệu quả, hãy kiểm tra kỹ năng thuyết trình của bạn. Bảng đánh giá dưới đây 

sẽ cho bạn biết cần phải tập trung vào những khía cạnh nào để phát triển năng lực của bạn.

Hãy đọc các câu sau và khoanh tròn những số phù hợp với bạn nhất. Sau đó chú ý những ý mà 

bạn đã đánh số 1, 2 hay 3. 

 

Thường xuyên   Không bao giờ

1. Tôi xác định các mục tiêu cơ bản trước khi 5 4 3 2 1

chuẩn bị bài thuyết trình 

2. Tôi xem xét tiêu chuẩn, nhu cầu, và những hạn 5 4 3 2 1

chế của người nghe. 

3. Tôi viết các ý chính trước rồi chuẩn bị bài   5 4 3 2 1 

 thuyết trình xoay quanh các ý này        

4. Khi bài thuyết trình đã được sắp xếp trật tự, 5 4 3 2 1

tôi xem đi xem lại các ý chính 

5. Tôi xây dựng phần mở đầu thu hút sự chú ý   5 4 3 2 1 

 của người nghe nhưng vẫn bảo đảm những thông  

 tin cơ bản cần thiết

6. Phần kết luận của tôi luôn có liên quan với phần 5 4 3 2 1

mở đầu và nếu thích hợp thì hãy lồng vào “một

lời kêu gọi hành động” 

7. Tôi chuẩn bị kỹ các dụng cụ trực quan sao cho   5 4 3 2 1 

 đơn giản, dễ hiểu,và có tác dụng 

8. Số lượng các dụng cụ trực quan thích hợp sẽ 5 4 3 2 1

làm tăng hiệu quả của bài thuyết trình 

9. Lí lẽ tôi đưa ra rất hợp lí và làm rõ các luận điểm,   5 4 3 2 1 

 nhờ đó, bài thuyết trình của tôi thuyết phục được

người nghe 

10. Sự hồi hộp nung đúc thêm sự hăng say khi thuyết 5 4 3 2 1
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trình chứ không cản trở tôi. 

11. Tôi chắc rằng bài thuyết trình của tôi sẽ thuyết 5 4 3 2 1

phục người nghe và họ sẽ thấy được những lợi ích 

 mà bài thuyết trình của tôi mang lại

12. Tôi trình bày hết sức nhiệt tình và hăng say   5 4 3 2 1 

13. Tôi tập chú ý vào người nghe và hạn chế nhìn vào giấy 5 4 3 2 1

14. Bản ghi chú chỉ có những “từ khóa” vì vậy tôi tránh nhìn 5 4 3 2 1 

 vào bản thảo

15. Tôi tập thuyết trình và sử dụng các dụng cụ trực 5 4 3 2 1

quan trong bài thuyết trình 

16. Tôi chuẩn bị trước câu hỏi và tập trả lời trước để 5 4 3 2 1

giải quyết nhanh các câu hỏi này 

17. Tôi sắp xếp chỗ ngồi (nếu thích hợp) và kiểm tra    5 4 3 2 1 

 băng ghi hình cẩn thận trước buổi thuyết trình 

18. Tôi luôn nhìn về phía người nghe   5 4 3 2 1 

19. Cử chỉ của tôi tự nhiên và không bị gò bó bởi sự 5 4 3 2 1

hồi hộp

20. Giọng tôi lớn và rõ chứ không đều đều 5 4 3 2 1

Tổng số điểm

Nếu tổng số điểm của bạn từ 80 đến 100, bạn là một nhà hùng biện tài ba, bạn
chỉ cần giữ vững các kỹ năng cơ bản thôi. 
Nếu tổng số điểm của bạn từ 60 đến 80, bạn rất có khả năng trở thành một diễn
giả giỏi. 
Nếu tổng số điểm của bạn từ 40 đến 60 thì khoá huấn luyện này có thể giúp 
bạn đáng kể đấy
Nếu tổng số điểm của bạn từ 30 đến 40 thì bạn cần phải luyện tập thường hơn.
Nếu tổng số điểm của bạn dưới 30, hãy xắn tay áo và hành động ngay. Thật
không dễ dàng gì nhưng bạn sẽ tiến bộ nhanh nếu cố gắng 
Khi học xong khoá huấn luyện này, hãy làm bài đánh giá này một lần nữa và
so sánh điểm số. Bạn sẽ hài lòng với những tiến bộ của mình. 
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KHẮC PHỤC SỰ HỒI HỘP

Hồi hộp là trạng thái tự nhiên khi bị căng thẳng. Chúng ta 

thường căng thẳng khi thuyết trình.  Những thay đổi tâm sinh 

lí  sẽ gây ra các triệu chứng như là hồi hộp, đổ mồ hôi, run rẩy

tay chân, thở nhanh, và tim đập nhanh. 

Đừng lo lắng! Nếu bạn có các triệu chứng như trên trước hoặc

trong suốt buổi thuyết trình thì bạn là người bình thường đấy. 

Rất hiếm người không có các triệu chứng trên. Hầu như tất cả

mọi người đều cảm thấy căng thẳng trước khi thuyết trình hay 

thậm chí là khi chỉ làm một việc đơn giản như “tự giới thiệu”. Những cách sau đây sẽ giúp 

bạn phát huy hết khả năng. 

Khi bạn đã biết cách chế ngự sự căng thẳng, buổi thuyết trình có thể sẽ sôi nổi hơn. Những

trang tiếp theo sẽ giúp bạn biết cách tận dụng sự hồi hộp và thuyết trình tốt hơn.

Có một người đã nói rằng “ Hãy trút bỏ sự bồn chồn và tập trung vào một việc”. 

 

Leo là một kỹ sư của công ty AT&T. Anh ấy sẽ phải trình bày dự án 
mà anh ta đang xây dựng trước giám đốc từ các chi nhánh của Bell 
Labs. Anh ấy biết đề tài, nhưng người nghe sẽ xem xét rất kỹ những 
đề xuất của anh, và chắc chắn Leo sẽ phải trả lời những câu hỏi rất
khó. Mỗi khi Leo nghĩ đến việc cần phải chuẩn bị nói gì thì anh ta trở
nên rất căng thẳng. 
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Nếu trước khi thuyết trình mà Leo gặp những vấn đề như vậy thì những cách sau đây 

sẽ hữu dụng. 

 

1. CHUẨN BỊ KỸ

Một trong những nguyên nhân chính gây sợ hãi là thiếu sự chuẩn bị. Phần sau của tập

tài liệu này sẽ cho bạn biết những kỹ năng rất đơn giản cần thiết cho công tác chuẩn

bị một buổi thuyết trình. Bởi vì việc chuẩn bị trước một cách kỹ lưỡng sẽ giúp bạn có 

thêm tự tin và giúp buổi thuyết trình thành công hơn.

2. TƯỞNG TƯỢNG 

Hãy tưởng tượng bạn bước vào phòng, được giới thiệu, hăng say thuyết trình, giải đáp 

các câu hỏi thật tự tin và nhận thức được rằng bạn đã làm rất tốt. Thử mường tượng 

các tình huống như vậy sẽ giúp bạn biết mình cần phải làm gì để thành công. 

 

3. LUYỆN TẬP

Nhiều diễn giả đọc nhẩm hay chỉ

mường tượng bài thuyết trình trong 

đầu. Thay vì vậy, bạn hãy đứng dậy

và luyện tập như thể có khán giả ngay 

trước mặt bạn và sử dụng các dụng cụ

trực quan (nếu có). Ít nhất cũng cần

CÁCH GIẢM HỒI HỘP
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phải tập luyện hai buổi. Nếu có thể, nhờ một người nhận xét hoặc ghi hình lại các buổi

tập. Xem lại băng ghi hình, lắng nghe nhận xét và chỉnh sửa nếu cần thiết trước buổi

luyện tập cuối cùng. Đây là cách luyện tập tốt nhất. 

 

Tình huống của Duyên rất phổ biến. Nếu bạn cảm thấy hồi hộp ngay trước khi thuyết

trình, hãy thử những cách sau đây vào lần phát biểu tiếp theo: 

 

4. NHỊP THỞ

Khi các cơ bắp của bạn bị căng ra và bạn cảm thấy hồi hộp, có lẽ bạn thở chưa đủ sâu. 

Điều đầu tiên cần phải làm đó là thả lỏng, chân duỗi thẳng, thư giãn, và hít thở thật sâu 

một vài lần.

5. HÃY THƯ GIÃN 

Thay vì nghĩ về sự căng thẳng-hay cứ căng thẳng. Hãy tự bảo mình “tôi ” khi hít vào 

và “thư giãn” khi thở ra. Cố gắng đừng suy nghĩ hay lo sợ mà hãy lập lại điệp khúc ”

tôi - thư giãn” trong vài phút. 

 

Duyên là  sinh viên lớp Anh văn năm thứ hai. Hôm nay cô phải trình bày 
trước lớp một nội dung đã tiến hành nghiên cứu. Tâm, bạn cùng lớp của
cô sắp trình bày xong phần của anh ta và trong hai phút nữa Duyên sẽ
phải thuyết trình. Cô ta cực kỳ hồi hộp khi phải tập trung và giữ bình tĩnh.
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6. GIẢI TỎA CĂNG THẲNG 

Khi bạn căng thẳng và các cơ bị căng ra, bạn sẽ hồi hộp nhiều hơn. Điều này làm cho 

tay chân bạn run rẩy. Trước khi thuyết trình, tốt nhất là hãy thực hiện vài cử động để 

giảm căng thẳng. 

Bắt đầu với ngón cái và cơ bắp chân, hãy căng cơ (ngón chân, bàn chân, bắp chân, bắp

đùi, dạ dày, ngực, vai, cánh tay và ngón tay) trước khi bắt tay vào việc. Ngay lập tức

căng thẳng sẽ được giải tỏa và hãy thở thật sâu. Lập lại các động tác này cho đến khi

bạn cảm thấy hết căng thẳng. Nên nhớ rằng bài tập này được thực hiện một cách kín 

đáo để mọi người không biết bạn đang thư giãn! 

 

Anh Quang là kế toán làm việc cho một tổ chức tài chính lớn. Anh ta 
luôn cảm thấy rất hồi hộp khi thuyết trình. Anh ta đổ mồ hôi, tay run 
lẩy bẩy, giọng trở nên đều đều (và có lúc không nghe được). Anh ta 
cũng không ở yên một chỗ và cứ loay xoay với chiếc bút, nhìn vào bài 
soạn hay máy chiếu, chứ không nhìn vào khán giả. Anh ta nôn nóng kết
thúc sớm và trở về chỗ ngồi
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Trường hợp của anh Quang không hiếm. Có lẽ bạn không mắc phải tất cả các triệu

chứng trên nhưng sẽ gặp các triệu chứng tương tự. Những kỹ thuật dưới đây sẽ có ích 

cho bạn trong trường hợp này. 

 

7. DI CHUYỂN

Bạn sẽ căng thẳng nếu chỉ đứng một chỗ và không cử động. Để thư giãn, bạn cần giải

tỏa căng thẳng bằng cách cử động các cơ bắp. Nếu bạn cảm thấy tay chân bị bó buộc

khi trình bày thì hãy tập thư giãn như thể bạn đang đối thoại với ai đó cho quen khi 

thuyết trình. Vì bình thường bạn không thể khoa chân múa tay nhiều.

Những cử động ở phần trên cơ thể rất quan trọng, nhưng di chuyển bàn chân cũng góp 

phần làm giảm căng thẳng. Bạn nên bước qua lại hoặc tiến về phía người nghe. Khi 

đứng nói trên bục, bạn hãy đi quanh bục để tạo sự chú ý ( nếu micro có thể di chuyển

được). Điều này sẽ giúp bạn thư giãn và thu hút sự chú ý của người nghe. Nếu bạn

không thể đi quanh bục thì thỉnh thoảng hãy bước qua, bước lại để bớt căng thẳng. 

 

8. NHÌN NGƯỜI NGHE 

Hãy biến bài thuyết trình trở thành bài đối thoại. Nhìn mọi người một cách thân thiện.

Bạn sẽ cảm thấy thư giãn và không bị cô lập nếu nhìn mọi người trong khi thuyết trình 

và điều này sẽ giúp mọi người thích bạn.
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ÔN LẠI VIỆC KHẮC PHỤC SỰ HỒI HỘP. 

 

Tôi dự định: 

� Chuẩn bị tài liệu

� Tưởng tượng ra mình sẽ trình bày thật thành công 

� Tập sử dụng tất cả các dụng cụ trực quan trong bài thuyết trình 

� Chú ý những cách thư giãn đơn giản, kín đáo 

� Luôn hướng về người nghe để giảm bớt căng thẳng

� Di chuyển trong khi nói để tự nhiên và thư giãn 

� Mắt luôn hướng về người nghe. 

 

LUYỆN TẬP SẼ GIÚP HOÀN HẢO HƠN

Bạn sẽ áp dụng các mục nào trong bảng sau đây vào bài thuyết trình 

1193



14 

Chương 2: CHUẨN BỊ CHO BUỔI THUYẾT TRÌNH 
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CHUẨN BỊ HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI  
 

Đây không phải là những hướng dẫn cụ thể về thời trang mà chỉ là những lưu ý về

cách ăn mặc và diện mạo. Nói chung là tránh sự lố bịch, giữ khuôn mẫu , đơn giản, hài hòa. 

Bạn phải là trọng tâm trong buổi thuyết trình chứ không phải quần áo bạn mặc. 

 

Sau đây là một vài gợi ý khi bạn thuyết trình trước một hội nghị trịnh trọng 

 

Đối với phụ nữ

1. Quần áo phải vừa vặn, không quá chật.. Thông thường, bạn sẽ trông lịch lãm hơn khi

mặc áo dài tay. 

2. Chọn 2-3 màu phù hợp với màu da  và  màu tóc của bạn. Bạn nên tham khảo sách 

hướng dẫn về chọn màu phù hợp. Bạn có thể kết hợp các phụ kiện khác nhau với trang 

phục để tạo ra sự đa dạng. Tìm loại vải tốt và bảo đảm không gây ra tiếng động khi di 

chuyển! Nói chung, tránh màu đỏ tươi, cam, đen và trắng vì những màu này rất chói 

và làm mất sự tập trung vào khuôn mặt của bạn.

3. Tránh sử dụng trang sức lấp lánh, lòng thòng hay phát ra tiếng ồn. Khi thuyết trình, 

bạn cần sử dụng những phụ kiện trang nhã. Bông tai, vòng tay khác thường đôi khi

làm khán giả khó chịu và làm họ mất tập trung vào bài thuyết trình. 

4. Trang điểm đơn giản và phù hợp với trang phục. Trang điểm quá đậm sẽ tạo ấn tượng

xấu. Trang điểm đẹp là khi kiểm soát được những vùng bóng nhờn trên gương mặt, 

làm nổi bậc những nét tự nhiên và giúp bạn thoải mái ngay cả trong một buổi thuyết

trình gay go. 

5. Tóc cũng cần hài hoà với hình dáng của bạn.

Đối với nam giới

1. Trang phục phải được may cẩn thận. Khi thuyết trình, trang phục có kẻ ô vuông, màu 

sáng hoặc không tương phản sẽ làm hình tượng của bạn xấu đi. Thông thường, màu 
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xanh sẫm, xám và đen cài đơn hay cài chéo là an toàn nhất. Tùy vào đối tượng người

nghe, một chiếc áo khoác thể thao và chiếc quần hợp màu sắc sẽ rất ấn tượng. 

2. Áo khoác của nam thường có nút gài trong khi hầu hết áo khoác của nữ thì không. Bạn

có thể gài nút áo vét, không gài nút hay thậm chí có thể cởi áo khoác ra tùy vào tính 

trang trọng của buổi thuyết trình. 

3. Áo sơ mi phải vừa vặn và màu không quá sáng. Nếu bạn sợ áo thấm mồ hôi, hãy mặc

áo phông bằng cotton và áo sơ mi trắng bên ngoài. Nếu bạn chuẩn bị thu hình thì hãy 

tránh mặc áo sơ mi trắng mà hãy sử dụng áo màu xám sáng (muối tiêu).  

4. Cà vạt nên chọn loại nào có thể làm tôn lên gương mặt và đôi mắt của bạn. Kiểu cà vạt

đỏ cổ điển có thể không phù hợp với bạn. Thử nghĩ xem, cà vạt màu đỏ sẽ thu hút sự

chú ý của người nghe và họ không còn chú 

ý bạn nữa. Cà vạt với màu dịu hơn có thể

sẽ phù hợp với bạn.

5. Giày vừa chân, thoải mái và được đánh 

bóng cẩn thận. Tìm vớ phù hợp và có thể

che được cả đôi chân trần khi bạn ngồi

xuống. 

6. Tóc hợp với khuôn mặt và phải tươm tất, 

gọn gàng cho dù đó là kiểu gì đi nữa. Râu 

quai hàm cũng phải gọn gàng và ria mép phải được tỉa trên vành môi. 

 

Hướng dẫn cách sử dụng kính cho cả hai phái 

 

Thông thường trong buổi thuyết trình, bạn chỉ nên mang kính khi cần nó mới có thể

nhìn thấy khán giả và đọc được các dụng cụ trực quan.. Bạn có thể không đeo kính 

nếu bạn không cần dùng chúng , hoặc bạn có thể thay thế bằng kính sát tròng. Đó là vì 

kính sẽ phản chiếu ánh sáng trong phòng và khán giả sẽ không nhìn vào mắt bạn được. 

Cũng nên tránh sử dụng kính sát tròng màu vì khán giả khó mà nhìn vào mắt của bạn .

Hiện nay đã có loại kính chống choá. Và các diễn giả đều được khuyên sử dụng loại

kính này. 
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CHUẨN BỊ NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH 
 

Trước tiên, bạn nên tự hỏi tại sao bạn tiến hành thuyết trình hay bạn thuyết

trình vì mục đích gì. Đáp án cho câu hỏi này có thể giúp bạn chuẩn bị tốt nội dung bài 

thuyết trình của bạn.

Chẳng hạn như bạn được đề nghị trình bày trước ban giám đốc về ngân sách năm sau 

của công ty . Đừng bắt đầu ngồi xuống và viết ra những gì bạn sẽ nói. Thay vào đó,

hãy nghĩ xem mục tiêu của bài thuyết trình của bạn là gì, sau đó bạn sẽ xác định được

bạn cần trình bày những gì để đạt mục tiêu đó.

Bạn có bị chất vấn về sự tăng trưởng của ngân sách không? Hay bị yêu cầu lên kế

hoạch giảm chi tiêu không? Hãy nghĩ về những mục tiêu cụ thể có liên quan đến người

nghe trước khi chuẩn bị bài thuyết trình. 

Bạn có thể tưởng tượng ra việc xây nhà mà không có bảng vẽ không? Bất kì ai, trước

khi xây nhà đều phải có bảng vẽ để dựa vào đó mà tính toán việc mua vật tư và theo 

dõi vật tư được sử dụng như thế nào. Giống như vậy, việc chuẩn bị tốt nội dung cho 

bài thuyết trình sẽ giúp công việc trôi chảy và hiệu quả hơn. Xác định mục tiêu và tìm 

hiểu đối tượng nghe là hai công đoạn rất cần thiết để chuẩn bị nội dung cho bài thuyết

trình. 

 

Biểu đồ này mô tả mối liên hệ giữa hai giai đoạn của bài thuyết trình: giai đoạn thuyết

phục (persuasive) và giai đoạn cung cấp thông tin (informative) trong bài thuyết trình. 

Chúng không phải là hai loại riêng biệt mà là một quá trình liên tục. Tất cả những bài 

thuyết trình thành công đều chứa đựng những thông tin cần thiết và các lý lẽ thuyết

phục. 

Bước 1-Xác định mục tiêu 

Biểu đồ P-I 

Thuyết phục Cung cấp thông tin 
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Theo hướng mũi tên bài thuyết trình càng lúc càng mang tính thuyết phục hơn . Khi 

bài thuyết trình còn trong giai đoạn cung cấp thông tin thì bài thuyết trình chứa đựng 

nhiều con số, sự kiện, dữ liệu để làm rõ hay chứng minh vấn đề và các dữ liệu này 

càng lúc càng mạnh mẽ hơn khi tiến gần trung tâm.  Khi mũi tên đã đi qua trục tung ở

giữa, diễn giả muốn nêu ra những điều cần phải thay đổi; những lý lẽ thuyết phục sự

đồng tình hay sự quyết định.

Hãy đặt bạn vào vị trí của khán giả!

Khi tìm hiểu khán giả, bạn phải xem xét bốn khía cạnh sau: 

1. Giá trị - Cần xác định điều gì là quan trọng đối với khán giả? Các tổ chức khác nhau 

có những hệ thống giá trị khác nhau. Thuyết trình cho những người ngoài tổ chức của

bạn sẽ khác so với trình bày với những người trong cùng đơn vị. Ngay cả những người

cùng đơn vị nhưng từ các bộ phận khác nhau cũng sẽ có những nhận thức giá trị khác 

nhau. 

2. Nhu cầu - Tìm hiểu nhu cầu của nhóm trước buổi thuyết trình là rất quan trọng - có 

thể những gì họ cần khác hẳn với những gì bạn nghĩ . Diễn giả phải tìm cách giải

quyết sự khác biệt này. 

3. Sự bó buộc- Đó là những ức chế ngăn cản người nghe làm những gì họ muốn hay 

nắm bắt những gì họ cần biết. Trong đó có các mặt sau: 

A. Quan điểm về chính trị: Những quan điểm khác nhau về chính trị có thể sẽ

gây ra sự bó buộc. Nếu bạn cần sự ủng hộ của nhóm đối lập, bạn phải nghĩ đến điều

này ngay khi chuẩn bị bài thuyết trình. Thêm vào đó, những mâu thuẫn về tính cách và 

những xung đột khác sẽ cản trở sự thành công của bài thuyết trình. 

B. Tài chính: Bất cứ lúc nào bạn đề cập việc phải chi phí, bạn sẽ đối mặt với sự

chống đối. Phải đoán trước điều này và tìm cách giải quyết khi thuyết trình. 

C. Kiến thức: Nên nhớ rằng mỗi khán giả có thể chuyên về một lĩnh vực riêng 

và không biết nhiều về lĩnh vực khác. Vì vậy bạn không nên sử dụng các thuật ngữ,

Bước 2 – Tìm hiểu khán giả
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viết tắt, từ chuyên ngành, vân vân làm cho người nghe không hiểu. Nếu không chắc là 

thuật ngữ đó có thông dụng trong khán giả không bạn hãy hỏi khán giả xem họ có biết

các thuật ngữ đó không và nên định nghĩa nếu cần thiết. 

4. Thông tin chung về buổi thuyết trình: bạn cần biết số lượng người nghe, địa điểm

thuyết trình, các trang thiết bị sẵn có, vv  để chuẩn bị tốt cho buổi thuyết trình. 

.

Phiếu nhận xét này sẽ giúp bạn chuẩn bị hiệu quả hơn cho bài thuyết trình 
 
1. Những mục tiêu có liên quan đến khán giả là: 
__________________________________________________________________ 
2. Những giá trị cần phải quan tâm của từng khán giả bao gồm: 
 
3. Khi trình bày, cần nhận ra những ức chế gì của từng khán giả cụ thể
_________________________________________________________ 

 
4. Những nhu cầu đặc biệt của người nghe 
_________________________________________________________ 

 
5. Tôi có thể đánh giá kiến thức và các thuật ngữ về đề tài của người nghe về chủ
đề thuyết trình: 

 
Cao____ Thấp____ Vừa____ Không biết____ 

 
6. Mức độ đồng tình của người nghe đối với các ý tưởng trình bày của tôi: 
 

Cao____ Thấp____ Vừa____ Không biết____ 
 
7. Người nghe đánh giá trình độ thuyết trình của tôi: 
 

Tốt____ Tệ______ Vừa________ Không biết____ 
 
8. Các ví dụ và các lý lẽ có tác dụng là: 
 

9. Các ví dụ và lí luận có thể gây ra các phản ứng tiêu cực là  
 

BẢNG NHẬN XÉT VỀ KHÁN GIẢ
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TÁM BƯỚC CẦN THIẾT ĐỂ CHUẨN BỊ TỐT MỘT
BÀI THUYẾT TRÌNH 

 

Khi chuẩn bị một bài thuyết trình, chúng ta nên bắt đầu phần thân bài trước và đừng lo lắng về

phần mở đầu bởi vì thông thường, phần mở đầu được rút ra từ những ý của phần thân bài. 

Những nhà thuyết trình chuyên nghiệp đã học được cách tổ chức phần trình bày của mình đi

từ trọng tâm ra những vấn đề có liên quan. Sau đây là những gợi ý có thể giúp bạn:

Động não, suy nghĩ ra những ý tưởng chính cho phần trình bày 

của bạn và ghi mỗi ý tưởng đó vào một mẫu giấy. Hãy để cho ý 

tưởng đến một cách tự nhiên, đừng sửa chữa (bước này sẽ được

thực hiện sau). Ở bước này, bạn nghĩ ra càng nhiều ý tưởng càng 

tốt. 

 

Khi bạn đã có khá nhiều ý tưởng, hãy loại bỏ bớt một vài ý. Cố gắng tóm lại chỉ còn từ hai 

đến năm ý chính thôi bởi vì đó là cách mà người ta thường sử dụng khi trình bày. Nếu như

bạn có nhiều hơn năm ý tưởng, thì hãy giảm chúng xuống bằng cách biến một vài ý thành 

những ý nhỏ hơn.

VÍ DỤ

Giả sử như bạn phải trình bày với Ban Giám Đốc cấp trên để xin được cấp thêm 20% ngân 

quỹ cho công ty của bạn vào năm tới. Bạn đã hoàn thành bảng phân tích người nghe, và bạn

biết rằng bạn phải trình bày thật thuyết phục. Bạn đã suy nghĩ ra 10 tới 15 ý tưởng chính và 

bạn cũng đã tóm lại thành ba ý lớn như sau: 

 

BƯỚC 1- Động não để có được những ý tưởng chính 

Chúng tôi cần phải
cập nhật

hệ thống máy vi tính 
của chúng tôi 

Chúng tôi cần có thêm 
những

lập trình viên  
để phát triển hệ thống 

của chúng tôi 

Chúng tôi cần được hỗ
trợ về tài chính  
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Ba ý tưởng lớn đó chính là những điểm chung mà bạn muốn thuyết phục khán giả của mình. 

Còn những giải thích, những dẫn chứng minh họa và những lợi nhuận cụ thể sẽ là những ý 

nhỏ trong bài thuyết trình của bạn.

Một khi bạn đã có những ý chính cho phần trình bày của mình, bạn hãy triển khai những ý hỗ

trợ. Những ý hỗ trợ này có thể bao gồm những giải thích, những số liệu hoặc những dẫn

chứng minh hoạ để làm rõ những ý chính như phần trình bày trong ví dụ dưới đây: 

 

BƯỚC 2- Trình bày những ý phụ

Chúng tôi cần
phải

cập nhật
hệ thống máy vi 

tính 
của chúng tôi 

Chúng tôi cần có 
thêm những

lập trình viên  
để phát triển hệ
thống của chúng 

tôi 

Chúng tôi cần
được hỗ trợ về tài 

chính  

Hệ thống cũ lỗi
thời

Tạo ra những
chương trình độc
quyền, chúng ta 
sẽ tiết kiệm nhiều
tiền

Cần thiết phải
có hệ thống 
giao tiếp dữ liệu

Không thể sử
dụng phần mềm
mới nhất

Sẽ ít lệ thuộc
vào người bán 
bên ngoài 

Kỹ thuật mới
đem lại chất
lượng tốt hơn mà 
vẫn cùng giá 

Tốn nhiều tiền
vì hệ thống cũ
làm việc không 
hiệu quả

Có thể phân 
công lại từ
những người
trong công ty 

Nhân sự mới sẽ
đóng góp những 
ý tưởng mới

Gần đây, có 
nhiều thành tựu

Sẽ giúp chúng 
ta tăng tính 
cạnh tranh 

Cần những
chương trình 
mới

Khó thay thế
các bộ phận

Có thể sản xuất
những sản
phẩm mới

Những máy in 
tốc độ cao sẽ
giúp sản xuất ra 
những sản phẩm
mới

Những ý 
chính (Khái 
quát) 

Những ý 
phụ (giải
thích, 
minh 
họa)
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Bạn có thể có nhiều hoặc ít những ý nhỏ trong phần trình bày của mình. Một khi bạn đã hoàn 

thành quá trình này, hãy sắp xếp lại những tấm thẻ cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy thử

sắp xếp theo nhiều kiểu khác nhau để xem cách nào sẽ phù hợp nhất. Luôn luôn giữ trong 

đầu những mục đích và quan tâm đến người nghe. 

 

Để trình bày thuyết phục, bạn cần phải nêu thật cụ thể những lợi ích mà người nghe sẽ thu 

được nếu họ làm theo yêu cầu của bạn. Những lợi ích thường được nêu trong phần thân bài. 

Một phương pháp khác để tổ chức một phần trình bày có tính thuyết phục chính là sử dụng

những lợi ích như là những ý chính để trình bày. Trong ví dụ đã được nêu ở phần trước (Tại

sao công ty của chúng tôi cần tăng 20% ngân quỹ vào năm tới), chúng ta có thể tóm tắt những

lợi ích như sau: 

 

1. Nếu như công ty của chúng tôi có được nhiều tiền để đầu tư cho hệ thống máy vi tính 

mới thì sẽ làm tăng được tính cạnh tranh trong nền công nghiệp của chúng ta. 

2. Và cùng với những lập trình viên, sự đầu tư về mặt tài chánh đó sẽ làm tăng lợi nhuận

vì chúng tôi sẽ làm việc có hiệu quả hơn.

3. Nhờ vào hệ thống mới này, chúng tôi sẽ có thể nâng cấp những sản phẩm hiện có cũng 

như sẽ phát triển những sản phẩm mới. 

 

BƯỚC 3- Nêu những lợi ích 
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Bây giờ bạn sẽ quyết định nên phát tài liệu nào (nếu có) phát cho người nghe trong phần trình 

bày của bạn. Dưới đây là những chức năng chính của tài liệu phân phát trong phần trình bày: 

 

1. Củng cố những thông tin quan trọng 

2. Tóm tắt những hoạt động để người nghe có thể theo kịp

3. Cung cấp thêm những thông tin giúp làm rõ vấn đề mà không phải dùng quá nhiều

dụng cụ trực quan 

 
Khi bạn đã lựa chọn được tài liệu phân phát phù hợp, bạn phải quyết định khi nào bạn nên 

phân phát tài liệu. Có ba cách: 

 

PHÁT TÀI LIỆU TRƯỚC KHI TRÌNH BÀY 

 

Vấn đề bạn sẽ gặp khi sử dụng cách này là, với sự tò mò, người nghe sẽ chỉ tập trung vào nội

dung của tài liệu được phát ra trong khi bạn đang nói. Và khi họ đang đọc thì họ không thể

nghe bạn nói được. Để giải quyết vấn đề này, bạn nên để sẵn tài liệu ở chỗ của từng người

trước khi họ bước vào lớp. Cách này sẽ giúp họ đọc chúng trước khi bạn bắt đầu nói. Hơn nữa, 

bạn có thể giải thích tài liệu và đáp ứng được sự tò mò của người nghe. 

PHÁT TRONG KHI TRÌNH BÀY 

 

Bạn nên cẩn thận, chỉ phát những tài liệu có liên quan đến phần bạn đang trình bày và phải

phân phát nhanh chóng. Nếu không, những tài liệu này sẽ không giúp ích gì mà làm người

nghe sao lãng. 

 

BƯỚC 4- Thiết kế tài liệu phân phát  
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PHÁT SAU KHI TRÌNH BÀY 

Trong khi bạn trình bày, bạn cần cho người nghe biết rằng họ sẽ nhận được tài liệu về những 

điểm mà bạn trình bày vào cuối buổi. Cách này sẽ giúp cho người nghe khỏi phải ghi chú lại. 

Tuy nhiên, bạn nên dựa vào sự phân tích của bạn đối với người nghe mà quyết định có nên sử

dụng cách này hay không. Nếu người nghe đã quen có sẵn tài liệu trong khi trình bày thì bạn

nên phát sẵn tài liệu cho họ trước khi trình bày, không nên ngăn cản họ. Nếu như những tài 

liệu này có thể làm họ mất tập trung vào phần trình bày của bạn (chẳng hạn như những bức

tranh, những trang giới thiệu, v.v…) và cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho phần trình bày của

bạn thì nên đợi đến cuối buổi hãy phát chúng ra. 

 

Khi bạn đã xây dựng được bố cục của bài thuyết trình, bạn cần quyết định bạn có cần sử dụng 

dụng cụ trực quan không, và nếu có thì sử dụng những dụng cụ gì và sử dụng ở đâu. Những 

hướng dẫn về cách thiết kế và sử dụng những dụng cụ trực quan trong một phần trình bày sẽ

được giới thiệu ở phần sau. Điều quan trọng nhất lúc này là bạn phải xác định những dụng cụ

trực quan, bạn sẽ kết hợp với kế hoạch của bạn như thế nào. 

 

Ví dụ, ý nhỏ thứ ba trong ý lớn số một của phần ví dụ đã nêu lên rằng nếu vẫn sử dụng hệ

thống máy vi tính cũ thì công ty sẽ phải trả rất nhiều tiền. Ý này có thể được minh họa bằng 

một biểu đồ, hoặc bằng một dụng cụ trực quan tương tự, chỉ ra rõ giá cả của máy vi tính trong 

3 năm qua so với khoản tiền tiết kiệm nếu sử dụng hệ thống máy mới trong cùng khoảng thời

gian. 

BƯỚC 5- Chuẩn bị dụng cụ trực quan 
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Bài thuyết trình thuyết phục là bài thuyết trình có bố cục rõ ràng đối với khán 
giả.

Hãy ôn lại những ý chính trong phần trình bày của bạn. Bạn có thể dễ dàng thực hiện điều

này bằng cách nói lại các ý chính trong bài thuyết trình. Các câu này không nằm trong phần

mở bài, mà cũng không nằm trong phần kết luận.

Hãy trở lại 3 ý chính trong ví dụ của chúng ta: 
 

(Trong ví dụ này mục đích của chúng ta là thuyết phục Ban Giám Đốc rằng công ty của bạn

cần tăng ngân quỹ 20% trong năm tới). Câu trình bày cần nhắc lại là “Chúng tôi cần phải cập

nhật hệ thống máy vi tính của chúng tôi, thuê thêm những lập trình viên và hỗ trợ về tài chánh 

cho những phát triển vì những lý do mà tôi sẽ trình bày với các vị hôm nay”. Ngoài ra trước

phần kết luận, bạn có thể sử dụng một câu tương tự để nhắc lại những ý chính đó (chẳng hạn:

“Bây giờ các vị đã thấy được lợi ích của việc cập nhật hệ thống máy vi tính, điều chỉnh nhân

sự và sự hỗ trợ về tài chánh cho những phát triển”.) 

 

BƯỚC 6- Nhắc lại các ý chính 

Chúng tôi cần phải
cập nhật

hệ thống máy vi tính 
của chúng tôi 

Chúng tôi cần có thêm 
những

lập trình viên  
để phát triển hệ thống 

của chúng tôi 

Chúng tôi phải hỗ trợ
về tài chính  

cho những phát triển
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Phần mở bài gồm có 2 chức năng chính: 
 

1. Cung cấp những thông tin cần thiết - Nó có thể bao gồm những thông tin cơ bản, nêu 

lên sự quan trọng của chủ đề, giới thiệu bản thân và uy tín của bạn, nêu lý do bạn có 

đủ tư cách trình bày về vấn đề này. Bạn cũng có thể bổ sung thêm một vài thông tin 

khác phù hợp với vấn đề bạn trình bày. 

 

2. Thu hút sự chú ý - Trước khi bạn trình bày, người nghe có thể nói chuyện với nhau, 

đang nghĩ ngợi hoặc đang đọc tài liệu mà bạn đã để sẵn trên bàn của họ!

Mỗi phần trình bày đòi hỏi phải có những thông tin cần thiết, phụ thuộc vào sự phân tích 

của bạn đối với người nghe. Tuy nhiên, hầu hết các phần trình bày đều đòi hỏi bạn phải có 

cách thu hút người nghe. Nhóm càng nhỏ thì càng cần phương pháp thu hút người nghe. 

Sau đây là một vài cách phổ biến:

Giai thoại—
Giai thoại là một câu chuyện ngắn dùng để minh hoạ cho một ý nào đó. Thông thường thì 

đó là một câu chuyện vui, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Sau đây là một ví dụ: Con 

trai tôi lại gặp tôi vào một ngày nọ và nói: “Cha ơi, nếu cha tăng tiền trợ cấp cho con tới

200 đôla, con sẽ cắt cỏ nhiều gấp hai lần mỗi tuần. Còn nếu cha tăng thêm 10% nữa, thì 

BƯỚC 7- Viết phần mở bài 
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con sẽ làm cho bãi cỏ của cha đẹp nhất ở khu này”. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta 

tăng tiền lương cho những công nhân sản xuất lên 10%, thì chúng ta sẽ có thể tăng năng

suất.” 

 

Tính khôi hài—
Tính khôi hài là cách tốt nhất để xoá đi khoảng cách giữa bạn và người nghe. Nhưng bạn

hãy cẩn thận! Sự khôi hài cần có liên quan với người trình bày, với chủ đề, hoặc với người

nghe. Tuy nhiên cần lưu ý, không được nói đùa về những vấn đề có liên quan tới tình dục, 

chủng tộc và cũng không được đùa cợt về nguồn gốc quốc gia, tôn giáo hoặc những vấn

đề riêng tư. Nếu bạn tự hỏi, “Tôi có nên nói đùa không?”, thì câu trả lời là không!!!Bạn

nên sử dụng sự khôi hài ở mức độ vừa phải. 

 

Chẳng có gì tệ hơn việc bạn sử dụng một câu chuyện đùa trong phần mở bài mà chẳng có 

liên quan gì với phần trình bày của bạn. (chẳng hạn: Bạn đã nghe câu chuyện về một con 

vịt bước vào cửa hàng, gọi rất nhiều món và kêu thanh toán tất cả bằng thẻ tín dụng của

nó chưa? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về “ phát triển mạng lưới trong các cơ

quan”). Chẳng có gì tệ hơn một câu chuyện đùa mà chẳng có liên quan gì. 

 

Mở bài bằng câu hỏi—
Có hai cách để thực hiện. Cách thứ nhất, bạn có thể đặt ra một câu hỏi mở - nhưng hãy 

cẩn thận vì rất có thể, một người nào đó sẽ đưa ra câu trả lời sai và đùa cợt bạn. Cách thứ

hai, và cũng là cách an toàn hơn, là bạn hãy yêu cầu mọi người giơ tay. Mặc dù bạn vẫn

có thể bị ngắt lời và chất vấn nhưng thông thường người nghe sẽ trả lời theo cách mà bạn

mong muốn.

Câu hỏi tu từ-- 
Câu hỏi tu từ là câu hỏi có câu trả lời hiển nhiên. Ví dụ như: “Ở đây có bao nhiêu người

mong muốn sẽ được hỗ trợ nhiều hơn cho phần nghiên cứu của mình?” Đây là cách rất

hiệu quả để thu hút sự chú ý của người nghe. 

Câu nói gây sốc—
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Một ví dụ của câu nói gây sốc như sau: “Năm ngoái  số lượng người đã chết vì tai nạn

giao thông  bằng với số lượng ghế ngồi trong sân vận động địa phương. Đó là lý do hôm 

nay tôi muốn thuyết phục các bạn nên đội mũ bảo hiểm khi lái xe.” Một câu như thế này 

sẽ giúp bạn thu hút được sự chú ý của người nghe. 

 

Trích dẫn—

Bạn cũng có thể bắt đầu phần trình bày của mình bằng một đoạn trích dẫn ngắn gọn. Phần

trích dẫn chỉ nên trong vòng khoảng một hoặc hai câu và phải luôn ghi rõ nguồn mà bạn

trích dẫn. Bạn cũng có thể đọc trực tiếp lời trích dẫn cho chính xác. Nên tránh học thuộc

lòng tất cả những lời trích dẫn nhưng bạn nên học thuộc một vài lời trích dẫn đơn giản và 

nổi tiếng. Bạn cũng có thể diễn giải một lời trích dẫn nổi tiếng, chẳng hạn như:

“ Ông ấy cho rằng mọi người than phiền về hệ thống máy vi tính, nhưng không ai đã làm 

gì để cải thiện hệ thống đó cả”

Phần kết bài nhắc lại những thông tin ở phần mở bài. Thông thường thì chúng có liên quan 

đến những vấn đề cơ bản, câu hỏi tu từ, giai thoại hoặc những thông tin mà bạn đã sử

dụng trong phần mở bài. 

 

Để bài thuyết trình thuyết phục, bạn cần phải có một câu “yêu cầu hành động” trong phần

kết bài. Hãy chỉ rõ cho người nghe họ cần làm gì (ví dụ: Họ có nên tổ chức một cuộc họp

để tiến hành một giải pháp mới? Họ có nên tăng ngân quỹ cho bạn không?). Phần kết luận

của bạn cần phải nêu thật cụ thể họ nên làm gì, làm như thế nào và khi nào nên làm. 

 

BƯỚC 7- Viết phần kết của bài thuyết trình 

Mở bài và kết luận tạo nên đầu và đuôi cho thân bài trong phần trình bày của bạn. Nếu
như không có chúng, hoặc bạn không trình bày chúng một cách phù hợp, thì bạn sẽ

không thể có một phần trình bày hoàn chỉnh và người nghe sẽ nhận ra điều đó.
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Kiểm tra các bước cần thực hiện trong bài thuyết trình 
 
( Hãy sử dụng bảng này để kiểm lại việc chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới của bạn)

Lên kế hoạch cho bài thuyết trình 
Trong phần lên kế hoạch cho bài thuyết trình, tôi đã

� Triển khai các mục tiêu 

� Phân tích người nghe 

Bố trí nội dung thuyết trình 
Trong việc sắp xếp nội dung bài thuyết trình này, tôi đã

� Suy nghĩ ra những ý chính 

� Suy nghĩ ra những ý phụ

� Thiết kế tài liệu phân phát 

� Thiết kế dụng cụ trực quan 

� Nêu lên những lợi ích (trong những phần trình bày thuyết phục) 

� Nêu lại ý chính  

� Viết phần mở bài 

� Viết phần kết luận
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Chương 3: DỤNG CỤ TRỰC QUAN 
 

CHUẨN BỊ VÀ SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ TRỰC QUAN 
 

Trong phần này bạn sẽ nghiên cứu cách thức chuẩn bị và dùng các dụng cụ trực quan 

trong bài thuyết trình. Đa số các bài thuyết trình trong lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực chuyên 

nghiệp, người báo cáo thường sử dụng máy chiếu với giấy kiếng trong, vì thế chúng ta sẽ tập

trung vào công dụng của chúng. Tuy nhiên, các thủ thuật trong việc sử dụng các bảng giấy có 

thể lật trang, hoặc máy chiếu phim dương bản 35mm và các phương tiện truyền thông khác 

cũng được giới thiệu trong mục này. 

SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ TRỰC QUAN KHI CẦN: 

1. Thu hút sự chú ý của khán giả.
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2. Nhấn mạnh thông điệp của bạn, nhưng không phải lặp lại nguyên văn.

3. Khơi dậy sự hứng thú của khán giả đối với bài thuyết trình. 

4. Mô tả các yếu tố mà khán giả khó hình dung. 

KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ TRỰC QUAN ĐỂ:
1. Tạo ấn tượng đối với khán giả về tất cả các bảng biểu chi tiết. 

2. Tránh sự tương tác giữa người thuyết trình với khán giả.

3. Minh hoạ cho nhiều ý chính chỉ vớI một dụng cụ trực quan. 

4. Nêu lên những ý tưởng đơn giản có thể truyền đạt bằng lời dễ dàng.  

 

10 THỦ THUẬT ĐỂ SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ TRỰC QUAN  
MỘT CÁCH HIỆU QUẢ

Khi xem xét loại dụng cụ trực quan dùng cho các dữ liệu và ý tưởng của bạn, sau đây là các 

quy tắc căn bản cần nghiên cứu:

1. Sử dụng các dụng cụ trực quan vừa phải. Một trong những vấn đề phổ biến đối với các 

bài thuyết trình mang tính kỹ thuật là việc lạm dụng các dụng cụ trực quan. Quy tắc

hữu hiệu là sử dụng một dụng cụ trực quan cho mỗi hai phút thuyết trình. 

2. Sử dụng các dụng cụ trực quan bằng hình tượng như các biểu đồ, hình ảnh của các 

thiết bị, biểu đồ phát triển v/v…. luôn giúp người xem có sự cảm nhận thấu đáo rằng 

các dụng cụ đó chứa đựng nhiều thông tin.

3. Sử dụng một dụng cụ trực quan để minh hoạ cho một ý chính. Giữ sự tập trung và rõ 

nét đối với một hình tượng trực quan. Việc trình bày nhiều hơn một ý chính cho mỗi

dụng cụ trực quan sẽ làm giảm mức độ tác động của ý chính. 

4. Các chữ và số cần có kích thước dễ đọc. Kích thước nhỏ nhất của font chữ thường sử

dụng trong đa số buổi thuyết trình là 18pt. Nếu không đủ chỗ để trình bày hết các nội

dung, hãy chuẩn bị các tài liệu với phần giải thích bổ sung hoặc làm nổi bật những

điểm trong biểu đồ mà bạn muốn khán giả chú ý đến.

5. Cẩn thận khi sử dụng màu sắc. Không nên dùng nhiều hơn ba màu cho mỗi dụng cụ

trực quan để tránh ảnh hưởng của sự lộn xộn màu sắc theo hiệu ứng cầu vồng. Những 

màu được sử dụng cần tương phản nhau để dễ nhìn nhất, ví dụ như với màu nền là 
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xanh dương đậm thì nên sử dụng màu vàng nhạt cho các ký tự và số. Tránh việc sử

dụng các hoa văn màu sắc trong khi thuyết trình vì người xem sẽ khó phân biệt. 

6. Hãy thiết kế các dụng cụ trực quan đủ lớn để khán giả dễ xem. Hãy đi đến hàng cuối

của dãy chỗ ngồi dành cho khán giả kiểm tra xem bạn có thể xem rõ mọi dụng cụ trực

quan không. 

7. Vẽ đồ thị dữ liệu. Bất cứ khi nào có thể, bạn nên hạn chế việc để dữ liệu ở dạng bảng 

biểu, danh sách mà nên sử dụng đồ thị để miêu tả chúng. Các đồ thị giúp người xem 

có một hình ảnh về những thông tin và dữ liệu trong khi chỉ các số thì không thể làm 

được.  

8. Hãy trình bày các hình ảnh và biểu đồ thật dễ nhìn. Thông thường các hình ảnh và

biểu đồ thường khó nhìn khi bạn đứng ở khoảng cách xa. Vì thế cách kiểm tra tốt nhất

là hãy nhìn chúng khi bạn ở cuối phòng nơi có khán giả. Cần chú ý các nhãn hiệu bên 

trong các biểu đồ cũng phải đọc rõ được khi bạn đứng ở cuối phòng. 

9. Hãy trình bày các dụng cụ trực quan thật hấp dẫn. Nếu sử dụng màu sắc, nên sử dụng

các màu tương phản nhiều với nhau như màu vàng trên màu nền đen hoặc màu vàng 

trên nền màu xanh dương đậm. Hạn chế việc sử dụng màu sắc một cách lộn xộn và

hãy sử dụng các màu thật đơn giản và sáng sủa.  

10. Hạn chế các dụng cụ trực quan không cần thiết. Nếu một vấn đề nào có thể diễn đạt

đơn giản bằng lời nói ví dụ như tiêu đề của bài thuyết trình, thì không nên sử dụng 

dụng cụ trực quan.
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MÀU SẮC DÙNG TRONG CÁC DỤNG CỤ TRỰC QUAN 

 

Với những thuận lợi trong công nghệ in ấn, hiện nay, mọi người sử dụng máy vi tính đều có 

thể thực hiện việc in màu các văn bản. Điều này đã dẫn đến hiện tượng ngày càng nhiều

người sử dụng các dụng cụ trực quan có màu sắc được in ấn bởi người thiết kế dụng cụ hơn là 

ở nhà in, hay văn phòng in ấn.

Sau đây là một số nguyên tắc căn bản trong việc sử dụng màu sắc cho các dụng cụ trực quan.  

1. Kết hợp giữa màu sắc với chủ đề và khán giả. Cần xem xét mục tiêu của các dụng cụ trực

quan và đối tượng khán giả. Ví dụ như nền màu xanh dương thì sẽ ôn hoà hơn nền màu 

vàng, đỏ. Hãy luôn nhớ rằng màu sắc có thể truyền tải một số trạng thái và chủ đề như:

� Các màu nhạt, màu xám và hồng thể hiện sự thanh bình. 

� Màu đỏ, cam, hồng hoặc nâu thể hiện sự ấm áp. 

� Các sắc thái của màu xanh dương, xanh lá cây và màu xám mang đến sự mát mẻ.

� Sự kết hợp giữa màu đỏ với màu đen và một ít màu xám sẽ thể hiện sự sôi động. 

2. Hãy chọn màu nền trước khi chọn màu cho các ký tự và dữ liệu. Màu của ký tự và dữ liệu

phải có độ tương phản rõ nét với màu nền để khán giả có thể nhìn thấy và đọc tốt nhất. 

3. Không nên sử dụng các màu sắc không hòa hợp với nhau. Các màu sắc phải có độ hài hoà 

cao nhất. 

4. Tránh hiệu ứng cầu vồng và sử dụng không quá 3 – 4 màu. 

5. Thông thường, sử dụng màu sáng ở những vùng bạn muốn người xem tập trung nhiều

nhất. 

1213



34 

6. Hãy giữ màu sắc nhất quán trong suốt các trang chiếu.

7. Hãy giữ độ tương phản cao giữa màu nền và màu của ký tự và dữ liệu.

PHÁT TRIỂN CÁC TIÊU ĐỀ 

Sau đây là ba dạng cơ bản để trình bày tiêu đề trong các dụng cụ trực quan. Hãy lựa chọn

dạng phù hợp nhất với yêu cầu của bạn.

Tiêu đề chính: được sử dụng khi nó không cần phải truyền đạt một thông tin đặt biệt nào, mà 

chỉ là cung cấp một thông tin hay một dữ liệu thô, như ví dụ sau: 

 Doanh thu  

Tiêu đề liên quan đến một chủ đề riêng nào đó: được dùng để truyền đạt thông tin được rút 

ra từ các dữ liệu đã trình bày. Ví dụ như:

Doanh thu trong năm 2006 tăng 22% so với năm 2000.

Tiêu đề mang tính quyết đoán - được sử dụng khi bạn mong muốn trao đổi với khán giả

quan niệm của mình về kết luận mà họ cần rút ra từ các dữ liệu. Dạng tiêu đề này được sử

dụng nhiều nhất trong các bài thuyết trình mang tính thuyết phục, như ví dụ sau: 

 Chúng ta cần tập trung vào các nỗ lực về doanh thu ở các khu công 

nghiệp. 

 

Lời khuyên: 

Hãy luôn đặt khán giả tham dự buổi thuyết trình ở vị trí trung tâm, chứ không phải phương 

tiện truyền thông. Thông thường người báo cáo sử dụng quá nhiều dụng cụ trực quan và đưa

vào đó quá nhiều thông tin. Khi bạn cần sử dụng các ví dụ trực quan và trình bày các dữ liệu,

hãy nhớ rằng sự tương tác và việc thiết lập mối quan hệ với khán giả là yếu tố then chốt. Nếu

chỉ dùng các dụng cụ trực quan đơn thuần sẽ không thể giúp bạn truyền đạt sự nhiệt tình, 

cũng như giúp cho buổi thuyết trình trở nên sống động và hào hứng, chỉ có cách truyền đạt

của bạn mới là yếu tố quyết định trong nhiều tình huống.   
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Chương 4: LUYỆN TẬP TRƯỚC KHI THUYẾT TRÌNH 
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CÁCH LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH 

Sau đây là các bước luyện tập thuyết trình. Việc ghi nhớ và thực hiện theo các bước này sẽ

giúp bạn có một bài thuyết trình thoải mái, tự tin và thuyết phục hơn. 

- Hãy chắc rằng các ghi chú của bạn chỉ là “những từ khóa” và viết to phần ghi chú trên một

vài phiếu. Trong bất cứ tình huống nào bạn cũng nên tránh việc đọc cho khán giả nghe. Nếu

có thể bạn nên sử dụng máy chiếu qua đầu dùng cho giấy kiếng trong hoặc máy LCD đối với

các buổi thuyết trình có đông người tham dự.

- Hãy tự ôn lại toàn bộ bài thuyết trình để hệ thống hóa các ý chính. 

- Lặp lại những thao tác trên đến khi bạn trở nên quen thuộc với dòng tư tưởng và nơi bạn dự

tính sử dụng các dụng cụ trực quan hỗ trợ cho buổi thuyết trình. 

- Hãy bắt đầu diễn tập thuyết trình. Bạn nên sắp xếp một phòng tập tương tự với phòng mà 

bạn sẽ thuyết trình. 

- Bạn hãy tái hiện lại bài thuyết trình của mình, ý tưởng liên tiếp ý tưởng (chứ không phải là 

từ liên tiếp từ), hãy sử dụng tất các các dụng cụ trực quan. Bạn hãy dành sự chú ý nhiều nhất

đến khán giả hơn là đến các phiếu ghi chú. 

- Thực hành trả lời các câu hỏi mà bạn dự đoán khán giả sẽ nêu ra trong buổi thuyết trình. 

- Trình bày lại toàn bộ bài thuyết trình. Nếu có điều kiện, bạn nên tự quay phim trong buổi tập

thuyết trình hay nhờ người bạn đóng góp ý kiến về buổi thực tập thuyết trình của mình. 

- Hãy xem lại băng video hay các thông tin phản hồi từ người bạn và đưa ra các điều chỉnh

cần thiết. 

- Thực hiện một hoặc hai lần tổng duyệt lần cuối cho bài thuyết trình của bạn.
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ĐIỀU KHIỂN KHÔNG KHÍ CỦA BUỔI THUYẾT TRÌNH 

 

Nam đã làm việc suốt một tuần để chuẩn bị cho bài thuyết trình hàng quý của anh. Anh đã

diễn tập, đứng thuyết trình và sử dụng các phương tiện trực quan và cảm thấy tự tin vì mình 

đã có sự chuẩn bị. Buổi sáng trước khi bắt đầu bài thuyết trình, anh đến thật sớm để kiểm tra 

lại lần cuối mọi thứ trước buổi thuyết trình.  

Nhưng khi bước vào phòng họp, anh thấy vị giám đốc và các vị chủ quản của mình cũng đến

tham dự. Anh cảm thấy lo lắng nhưng tự nhủ rằng mình đã có sự chuẩn bị. Anh bắt đầu bài 

thuyết trình của mình và sau đó đi đến máy chiếu để chiếu các dữ liệu đầu tiên được in trên 

giấy kiếng trong. Anh bật công tắc nhưng máy không hoạt động. Anh nhận thấy thiết bị đã

được cắm phích. Tiếp theo, anh kiểm tra bóng đèn và phát hiện bóng đèn đã bị hỏng. Anh biết

rằng đa số các máy chiếu đều có bóng đèn dự trữ, nhưng khi tìm bóng đèn, anh nhận ra đã có 

người đã di chuyển vị trí của chúng. Anh phải mất hết 20 phút để tìm thấy một bóng đèn mới. 

Tình huống này có thể đã không xảy ra nếu trước đó anh Nam kiểm tra máy chiếu. Vài phút 

để kiểm tra các thiết bị và sắp xếp chỗ ngồi có thể giúp bạn tránh được những sự cố đáng tiếc

xảy ra. Người thuyết trình cần thực tập khả năng kiểm soát không khí của buổi thuyết trình. 

Sau đây là tám yếu tố bạn cần xem xét trước khi bắt đầu thuyết trình. 

 

1. Máy chiếu qua đầu: 
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Cần kiểm tra để chắc rằng các bóng đèn trong máy chiếu không bị hỏng và có sẵn bóng đèn 

dự trữ. Hãy lau chùi màn hình máy chiếu để hình ảnh chiếu được rõ nét hơn. Liệu khi thuyết

trình, bạn có cần những tờ giấy và viết để ghi chú không? 

2. Các trang bìa nhỏ dùng để viết có thể lật trang 
 

Cần kiểm tra xem đã có đủ giấy chưa? Bạn đã chuẩn bị đủ viết chưa? Hãy kiểm tra các cây 

viết để chắc rằng chúng không bị khô mực. 

 

3. Máy LCD  
 

Cần kiểm tra xem máy có đang hoạt động tốt không. Máy có được đặt ở đúng vị trí để hình 

ảnh bạn chiếu phù hợp với kích thước màn chiếu không? Hãy kiểm tra xem máy có bộ điều

khiển từ xa để bật hay tắt không, hay bạn cần nhờ người khác khởi động máy? Bạn đã thực

hành sử dụng máy chưa? 

4. Các thiết bị phần cứng và chương trình của máy vi tính 

1218



39 

Bạn nên kiểm tra tất cả các phần cứng và chương trình của máy vi tính ngay trước buổi thuyết

trình để chắc rằng tất cả các phần của hệ thống đều đang hoạt động tốt. Luôn có kế hoạch dự

trữ khi có sự cố xảy ra. Hãy nhớ quy luật Murphy đó là mọi tình huống đều có thể xảy ra.

5. Các tài liệu dùng trong buổi thuyết trình 

Các tài liệu photo dùng trong buổi thuyết trình có sử dụng được không? Chúng có được sắp
xếp theo thứ tự để thông tin truyền tải đi ít bị gián đoạn nhất không? Bạn đã sắp xếp người
phân phát các tài liệu đó chưa? 

6. Cây chỉ màn hình 

Bạn có cần sử dụng cây chỉ màn hình không? Cây chỉ màn hình có thể được kết nối với hệ
thống máy dễ dàng, nhờ đó bạn có thể sử dụng khi cần trong lúc thuyết trình  

 
Micro 

Nếu bạn phải thuyết trình cho từ 50 đến 100 người tham dự thì bạn sẽ cần sử dụng micro. 
Trước khi thuyết trình, bạn có thể yêu cầu một micro thuận tiện cho việc đi lại. Bạn có thể sử
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dụng micro cầm tay với dây nối dài từ 3 đến 5 mét  hay dùng micro không dây được móc 
trong áo vét tông hay trong cà vạt. 

 

8. Ánh sáng 
 

Liệu bạn có cần giảm độ sáng của căn phòng không? Hãy kiểm tra xem trong phòng có công 

tắc để giảm độ sáng không? Nên bật một vài bóng đèn trong khi thuyết trình để bạn không 

phải thuyết trình trong bóng tối. Hãy kiểm tra để chắc rằng các bóng đèn và các thiết bị trong 

phòng báo cáo đều hoạt động tốt. 

 

9. Sắp xếp chỗ ngồi: 
 

Nếu bạn có quyền sắp xếp chỗ ngồi trong phòng họp, thì hãy thử sắp xếp vị trí chỗ ngồi trước. 

Nếu có thể, bạn nên sắp xếp vị trí các chỗ ngồi sao cho có được lối ra và lối vào ở cuối phòng. 

Với cách sắp xếp đó, khi có người vào và ra khỏi phòng sẽ không ảnh hưởng đến sự chú ý của

những người còn lại. 

Nếu bạn biết số lượng người sẽ tham dự buổi thuyết trình, hãy cố gắng kiểm soát chỗ ngồi sao 

cho có sự tương ứng giữa số chỗ ngồi với số lượng người tham dự. Theo cách này, bạn sẽ

không để nhiều khán giả ngồi ở phía cuối phòng. Bố trí chỗ ngồi của khán giả gần bạn sẽ giúp 

tập trung sự chú ý của họ vào những vấn đề bạn mong muốn.
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Chương 5: TIẾN HÀNH THUYẾT TRÌNH 
 

CÁCH TIẾN HÀNH BÀI THUYẾT TRÌNH 
Bạn phải truyền đạt sự nhiệt tình của bản thân bạn đến khán giả nếu như bạn mong muốn họ

tích cực tiếp nhận vấn đề mà mình trình bày. 

Nếu bạn luôn đứng thẳng, ít cử động cơ thể và nói với giọng đều đều mà không có sự giao 

tiếp tốt bằng mắt với khán giả thì việc thuyết trình sẽ không đem lại kết quả như mong đợi.  

Chúng ta truyền đạt thông tin không chỉ bằng từ ngữ. Những hành động phi ngôn ngữ sẽ

truyền tải cảm xúc của bạn. Nếu những kênh giao tiếp này bị ngắt lại, do bạn quá lo lắng thì 

mức độ tương tác, giao tiếp giữa bạn với khán giả sẽ bị ảnh hưởng. 

Một lợi ích to lớn mà bạn có được qua lối thuyết trình sinh động và có sự tương tác tốt là phần

năng lượng tạo ra do sự sợ hãi, lo lắng của bạn sẽ được chuyển thành dạng tích cực và không 

tồn đọng trong cơ thể. Giữ lối giao tiếp tự nhiên sẽ dẫn dắt người nghe theo đúng hướng với

một phong cách thuyết trình thân thiện.

Bạn phải học cách chú ý không chỉ đối với điều mình đang nói mà còn cách nói về điều đó!

Hãy học cách để trở thành huấn luyện viên cho chính bản thân khi đứng trước đám đông, bạn

hãy tham khảo các ý được nêu trong mục này. 

THỨ TỰ TRONG TRÌNH BÀY BÀI THUYẾT TRÌNH 

Hãy trình bày bài thuyết trình của bạn theo thứ tự các phần như sau:

1. Lời mở đầu

2. Câu giới thiệu vấn đề mà bạn sắp sửa trình bày. 

3. Giới thiệu các ý chính và những ý phụ.

4. Các lợi ích (đối với các bài thuyết trình mang tính thuyết phục) 

5. Câu chốt ý (Hãy nói cho khán giả nghe những điều mà bạn vừa trình bày). 

6. Phần kết luận
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CÁC LƯU Ý TRONG KHI THUYẾT TRÌNH 

 

CỬ CHỈ:

Chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của các cử chỉ tự nhiên trong việc hạn chế sự lo 

lắng và hồi hộp. Thông thường sự lo lắng sẽ kìm hãm sự giao tiếp giữa bạn và khán giả.

Trong các buổi thuyết trình các diễn giả thường thực hiện các động tác để nhấn mạnh các ý 

kiến mà không quan tâm đến các cử chỉ tay của mình. Hãy học cách kiểm soát các cử chỉ của

bạn khi đứng trước đám đông. 

Việc có các cử chỉ tự nhiên sẽ không làm hỏng buổi thuyết trình của bạn, ngoại trừ một số

động tác sau đây: 

 

Để hai tay trong túi quần

Hay khoanh hai tay lại ở sau lưng

Hoặc bắt chéo hai tay 

 

Hai tay chống hông 
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Siết chặt hai tay một cách lo lắng. 

 

SỰ GIAO TIẾP BẰNG MẮT
Khi bạn phỏng vấn một người mà người đó luôn nhìn lên vách tường hay nhìn xuống sàn nhà 

khi trả lời các câu hỏi, sẽ không gây được sự tin tưởng của bạn đối với người đó. Khi giao tiếp

thông thường ta mong muốn được nhìn thẳng vào người đối diện. Tuy nhiên, trong nhiều bài 

thuyết trình, người báo cáo chỉ nhìn một điểm ở vách tường cuối, hay tại một điểm trên màn 

chiếu, hay chăm chú vào mọi nơi nhưng không phải nhìn khán giả.

Việc giao tiếp tốt bằng mắt sẽ mở ra một kênh truyền đạt thông tin giữa người với người. Nó 

giúp xác lập và xây dựng mối quan hệ đồng thời giúp thu hút khán giả vào bài thuyết trình và 

khiến cho không khí của buổi thuyết trình trở nên thân thiện hơn. Điều này cũng đúng ngay cả

đối với các buổi thuyết trình mang tính long trọng. Việc giao tiếp tốt bằng mắt giữa người

thuyết trình với khán giả cũng giúp họ cảm thấy thoải mái thông qua mối gắn kết giữa người

nói và người nghe đồng thời làm giảm cảm giác cô lập của người thuyết trình.  

Quy tắc bất thành văn của việc giao tiếp bằng mắt là hãy nhìn một người trong khoảng thời

gian từ một đến ba giây. Bạn không nên liếc mắt khắp phòng. Hãy tập trung nhìn vào một

người nào đó, nhưng không quá lâu để tránh người này cảm thấy không thoải mái, nhưng

cũng đủ lâu để lôi cuốn anh hay chị ấy chú ý đến bài thuyết trình của bạn. Sau đó, bạn hãy 

nhìn sang người khác. 

Khi bạn thuyết trình, không nên nhìn chằm chằm vào khán giả mà hãy quan sát họ. Tìm kiếm

từng cá nhân và luôn ý thức rằng bạn đang nhìn họ.

Đối với một nhóm khá đông người tham dự thì khó có thể nhìn riêng biệt từng người, hãy 

giao tiếp bằng mắt đối với những cá nhân thuộc những đối tượng khán giả khác nhau. Những 

khán giả ngồi gần các cá nhân mà bạn chọn sẽ cảm thấy rằng bạn thật sự đang nhìn họ. Nếu

khoảng cách giữa người thuyết trình và khán giả tăng lên, thì càng có đông người cảm thấy

được giao tiếp bằng mắt với bạn. Tất cả những người trong vòng tròn sẽ nhìn bạn
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Hình nón về lượng khán giả giao tiếp bằng mắt với người thuyết trình khi đông khán giả

ĐIỀU CHỈNH GIỌNG NÓI CỦA BẠN

Ba vấn đề chính liên quan đến giọng nói của bạn thường là một giọng đọc đều đều cho thấy

tốc độ đọc không phù hợp, thường là nói quá nhanh, âm lượng quá to hay quá nhỏ. Hãy luôn 

chắc rằng giọng nói của bạn đang phục vụ cho việc thuyết trình của bạn. Những điều gợi ý

sau sẽ giúp bạn truyền đạt với giọng nói rõ, to và rắn rỏi. 

Giọng đều đều: 

Đa số các giọng đọc đều đều thường do sự lo lắng. Khi người nói cảm thấy hồi hộp thì các cơ

ở ngực và cổ họng trở nên ít linh hoạt hơn và sự lưu thông của không khí bị cản trở. Khi điều

này xảy ra, giọng nói sẽ mất đi tính linh hoạt tự nhiên và dẫn kết quả là một giọng đọc đều

đều.

Để giữ giọng nói tự nhiên, bạn cần phải thả lõng và giảm bớt tình trạng căng thẳng. Khi đó

việc thực hiện cử động phần trên và phần dưới của cơ thể là cần thiết.  Không nhất thiết bạn

phải thực hiện các động tác thật đặc biệt mà là các động tác đủ để thả lỏng các cơ và giúp bạn

hít thở bình thường. Việc quay băng video hay nhận thông tin phản hồi từ bạn bè sẽ giúp bạn

nhận biết cách thức bạn thuyết trình. 

Hãy học cách lắng nghe chính bản thân; luôn ý thức được không chỉ điều bạn đang nói mà 

còn cách thức bạn trình bày điều đó.
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Nói quá nhanh 

Mức độ nói trung bình của chúng ta trong giao tiếp là khoảng 125 từ trong một phút. Khi 

chúng ta trở nên lo lắng, tốc độ nói thường tăng lên. Việc tăng tốc độ nói sẽ không phải là vấn

đề nếu bạn phát âm tốt. Tuy nhiên, nếu bạn đang trình bày về một vấn đề thuộc lĩnh vực kỹ

thuật, hay những điều khán giả cần ghi chú thì bạn nên kiểm soát tốc độ nói cuả mình. 

Một dấu hiệu khác của tình trạng nói quá nhanh là khi bạn nói vấp. Khi điều này xảy ra, hãy 

nói chậm lại. Lắng nghe bản thân khi bạn nói đến từ cuối cùng của một câu, hãy nghỉ hơi ở

cuối câu, sau đó nói tiếp câu sau. Việc nghỉ hơi trong bài thuyết trình có thể là một kế sách 

hiệu quả giúp bạn nhấn mạnh những điểm trọng tâm. Đừng ngần ngại khi có những khoảng 

thời gian im lặng trong lúc thuyết trình vì khán giả cũng cần thời gian để hiểu những điều bạn

đang nói.  

Các vấn đề về âm lượng 

Trong đa số trường hợp, các vấn đề về âm lượng có thể được giải quyết thông qua việc luyện

tập. Bạn cần luôn ý thức được mức độ âm lượng của mình. Khi thuyết trình bạn có thể hỏi

xem người ở phía cuối phòng họp có nghe rõ không? Khán giả sẽ dễ dàng thông cảm vì họ

mong muốn nghe những điều bạn trình bày. 

Để kiểm tra xem mình có gặp vấn đề về âm lượng trước buổi thuyết trình hay không, bạn nên 

hỏi người cho bạn thông tin xác thực. Hãy hỏi người ngồi cuối phòng xem họ có nghe rõ 

không, liệu bạn có kéo dài ở cuối câu không, hay có sự thiếu âm lượng khiến cho giọng của

bạn trở nên bấp bênh hoặc bạn đang nói quá lớn.

Nếu giọng đọc của bạn khá nhỏ, thì có một bài tập đơn giản giúp tăng âm lượng. Bạn hãy nhờ

hai người giúp đỡ. Bạn hãy đến phòng có kích thước lớn hơn hai lần phòng mà bạn sẽ thuyết

trình. Nhờ một người bạn ngồi ở hàng ghế đầu và một người đứng đối diện ở bức tường cuối. 

Bạn hãy hỏi và nhờ người đứng cuối ra dấu khi họ nghe rõ. Hãy ghi chú mức độ âm lượng đó.
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Âm lượng của bạn như thế nào? Hãy kiểm tra đối với người ở hàng ghế đầu để chắc rằng 

giọng của bạn không quá lớn.

Một giọng đọc quá to đôi khi gây khó khăn cho người nghe khi tiếp nhận thông tin. Nếu giọng

đọc của bạn được nhận định là quá to, bạn có thể đến bác sĩ để kiểm tra. Nếu kết quả là đạt

yêu cầu, thì hãy thực hiện bài tập đó một lần nữa, nhưng lần này hãy yêu cầu người ngồi ở

hàng ghế đầu tiên ra dấu cho bạn hạ giọng và sau đó kiểm tra với người ở cuối phòng xem họ

có nghe rõ không. 
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KỸ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI NGHE ĐẶT CÂU HỎI

Thông thường bạn mong muốn người nghe đặt câu hỏi. Khi bạn đang trình bày về những 

thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ, những vấn đề phức tạp hoặc bạn đang hướng dẫn một

buổi huấn luyện, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết của người nghe bằng cách yêu cầu họ đặt câu 

hỏi. 

 

Nếu bạn yêu cầu người nghe đặt câu hỏi một cách bị động, bạn sẽ không thể thu được kết quả

gì. Đây là vấn đề thuộc về ngôn ngữ cơ thể. Nếu bạn đứng xa người nghe, tay đặt trong túi và 

hỏi : “Các bạn có hỏi gì không?”, thì bạn không thể khuyến khích người nghe đặt câu hỏi. 

 

Còn để yêu cầu người nghe đặt câu hỏi một cách chủ động, bạn bước đến gần khán giả, giơ

tay và hỏi: “Có bạn nào muốn đặt câu hỏi cho tôi không?”, hoặc bạn hỏi: “Các bạn muốn đặt

câu hỏi gì cho tôi nào?”. Trong trường hợp này, bạn đã cho rằng người nghe sẽ đặt câu hỏi, và 

thông thường họ sẽ thật sự đặt câu hỏi với bạn. Hơn nữa, trong thời gian bạn yêu cầu người

nghe đặt câu hỏi, thì hãy cho họ có đủ thời gian để suy nghĩ ra câu hỏi. Hãy giơ tay của bạn

lên, vì cử chỉ đó của bạn có 2 ý nghĩa. Thứ nhất, đó tượng trưng cho câu hỏi và sẽ khuyến

khích những người mắc cỡ giơ tay. Ngoài ra, cử chỉ đó sẽ giúp bạn giữ trật tự trong lớp.

Người nghe sẽ theo sự hướng dẫn của bạn và họ sẽ giơ tay khi họ có ý kiến hoặc câu hỏi, chứ

không thét ra câu hỏi. 

 

CÁCH LẮNG NGHE CÂU HỎI

Có lẽ bạn đã từng thấy một người lắng nghe câu hỏi trong lúc đang đi tới đi lui, không nhìn 

vào người hỏi, và ngắt lời, “Bạn không cần phải hỏi hết câu đâu, tôi biết bạn đang hỏi gì?” 

Người thuyết trình có thể sẽ không biết người hỏi muốn hỏi điều gì cho tới khi họ hỏi hết ý

của mình. Điều quan trọng là chúng ta nên đợi cho tới khi người hỏi diễn tả hết câu hỏi của họ.
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Khi người nghe đặt câu hỏi, bạn nên quan sát họ. Thông thường bạn có thể nhận ra được mức

độ của câu hỏi, thái độ của người nghe và những ý nghĩa bên trong nếu bạn quan sát kỹ ngôn 

ngữ cơ thể.

Trong khi lắng nghe câu hỏi, bạn nên cẩn thận với đôi tay của mình! Hãy thử tưởng tượng bạn

trình bày rất nhiệt tình, giới thiệu những ý tưởng rất tự tin, nhưng khi bị đặt câu hỏi, bạn lại

nhìn xuống nền nhà , tay run rẩy hồi hộp. Động tác này của bạn có thể phá vỡ hình ảnh tự tin 

của bạn trong phần thuyết trình. Tay của bạn cần để ở vị trí phù hợp, để tay xuôi phía bên 

hông, ngón tay mở. Tập trung vào câu hỏi và lắng nghe câu hỏi một cách cẩn thận.

CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI

Chuẩn bị sẵn sàng cho mọi câu hỏi. Bạn nên dự đoán trước những câu hỏi có thể được đặt ra. 

Tập trả lời chúng. Hãy chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, và điều đó sẽ làm cho 

bạn cảm thấy thoải mái hơn. Một số nhà thuyết trình chuẩn bị sẵn những dụng cụ trực quan 

chỉ để sử dụng trả lời những câu hỏi được đặt ra. 

 

Đừng thêm phần đầu trong câu trả lời của bạn. Đôi khi, khi người thuyết trình bắt đầu câu 

trả lời của họ bằng câu, “Đó là câu hỏi hay; Tôi cảm thấy vui vì bạn đã đặt câu hỏi đó”, có thể

đó là dấu hiệu người thuyết trình đang cảm thấy không chắc chắn về câu trả lời của mình. 

 

Làm rõ câu hỏi. Nếu câu hỏi được đặt ra dài dòng, khó hiểu và có nhiều vế thì bạn nên diễn

giải câu hỏi đó cho dễ hiểu. Còn nếu câu hỏi đơn giản và rõ ràng thì điều này không cần thiết. 

Thông thường, khi chúng ta đặt câu hỏi tức là chúng ta đang đọc ra những gì suy nghĩ trong 

đầu, câu hỏi có thể rất đơn giản nhưng lại được diễn giải bằng 17 đoạn văn. Làm rõ câu hỏi sẽ

giúp bạn giảm sự hiểu nhầm về ngôn ngữ được sử dụng trong câu hỏi và sẽ cho bạn nhiều thời

gian hơn để suy nghĩ về câu trả lời. 

 

Đọc lớn câu hỏi. Bạn đã bao giờ ngồi ở cuối lớp còn người đặt câu hỏi thì ở bàn đầu, và bạn

chẳng nghe được gì? Nếu bạn thấy mọi người không nghe được câu hỏi thì hãy lặp lại câu hỏi
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để mọi người có thể nghe được. Cách này cũng sẽ giúp bạn có nhiều thời gian hơn để suy 

nghĩ.

Hãy giữ nguyên phong cách của bạn. Điều quan trọng khi trả lời câu hỏi là bạn phải giữ

nguyên phong cách và thái độ của bạn như khi bạn đang trình bày. Một sự thay đổi trong thái 

độ của bạn có thể cho thấy bạn không tự tin vào vị trí của mình. 

 

Hãy chân thật. Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi được đặt ra, thì bạn hãy nói, “Tôi không 

biết câu trả lời nhưng tôi sẽ tìm ra và sẽ giải đáp cho các bạn”. Hoặc, nếu đồng nghiệp của bạn

biết câu trả lời thì bạn yêu cầu họ giúp đỡ.

Yêu cầu tất cả người nghe chú ý vào câu trả lời của bạn. Bạn đã từng bao giờ thấy người

thuyết trình chỉ quan tâm tới người đặt câu hỏi mà không để ý gì đến những người nghe còn 

lại? Trong vài trường hợp, người đặt câu hỏi có thể cố ý thách thức người thuyết trình bằng 

một câu hỏi khó. Bạn sẽ có thể nhận ra người thuyết trình đang bị thách thức vì họ chỉ tập

trung vào người đặt câu hỏi mà thôi. 

Sử dụng nguyên tắc 25%-75%. Sử dụng khoảng 25% sự giao tiếp bằng mắt với người đặt câu 

hỏi và khoảng 75% với những người nghe. (Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp

câu hỏi và câu trả lời hóc búa). Đừng thờ ơ người đặt câu hỏi, nhưng cũng đừng sao lãng đối

với những người nghe còn lại. Điều này, sẽ giúp bạn làm chủ được tình huống và thu hút được

người nghe tham gia vào phần trình bày của mình. 

Hãy trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Đừng công kích một vấn đề. Câu trả lời của bạn cần phải

có đủ ý để bao quát cả vấn đề nhưng cũng cần ngắn gọn để thu hút được người nghe. 

Bạn thường không nên thêm phần đầu trong câu trả lời của bạn, nhưng bạn nên đi sâu vào câu 

hỏi (sau khi lập lại câu hỏi, nếu cần thiết). Vào cuối phần hỏi đáp, bạn có thể nói, “Cảm ơn vì

tất cả những câu hỏi tuyệt vời của các bạn.”

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH 

 

Hầu hết những bài thuyết trình đều có dự tính sẵn thời gian để đặt câu hỏi và trả lời. Đôi
khi người nghe đặt câu hỏi trong suốt cả buổi và cũng đôi khi vào cuối buổi. Trong nhiều
trường hợp, người thuyết trình có dự tính người nghe sẽ đặt câu hỏi ở những thời điểm
nào. Trong trường hợp đó, bạn có thể yêu cầu người nghe đặt câu hỏi ngay khi họ có thắc
mắc, hoặc bạn có thể yêu cầu người nghe đợi tới khi bạn trình bày xong mới đặt câu hỏi. 
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ÔN TẬP PHẦN TIẾN HÀNH THUYẾT TRÌNH 

TRONG PHẦN TRÌNH BÀY 

Tôi dự định: 

� Không chỉ ý thức về những thứ mình trình bày mà cả cách thức trình bày 

� Sinh động, nhiệt tình và thẳng thắn trong phần trình bày của bạn

� Giao tiếp bằng mắt để làm cho phần trình bày của mình có nét đặc sắc riêng và theo lối

thường đàm. 

� Luôn trình bày to rõ ràng và đừng nói quá nhanh 

TRONG PHẦN KỸ THUẬT HỎI ĐÁP 

Tôi dự định: 

� Yêu cầu người nghe đặt câu hỏi bằng cách đứng gần về phía người nghe và giơ tay lên 

� Dự đoán trước những câu hỏi mà người nghe có thể đặt và tập trả lời trước

� Nhìn vào người đặt câu hỏi và lắng nghe câu hỏi một cách cẩn thận

� Giữ đôi tay ở vị trí bình thường khi lắng nghe câu hỏi

� Lặp lại câu hỏi để mọi người có thể nghe rõ câu hỏi hoặc để giải thích câu hỏi

� Giữ nguyên phong cách và thái độ như khi bạn đang trình bày 

� Giao tiếp bằng mắt và thu hút sự chú ý của người nghe trong phần trả lời của bạn
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Chương 6: ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH 

THUYẾT TRÌNH CÓ HIỆU QUẢ - BẢNG GHI NHỚ CUỐI CÙNG 

Kiểm tra những điều sau đây khi bạn chuẩn bị và bắt đầu phần thuyết trình của mình: 

ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI SỰ LO LẮNG, HỒI HỘP- TÔI DỰ ĐỊNH: 

� Thở sâu 

� Cố gắng thư giãn 

� Giảm căng thẳng bằng vài động tác cơ bắp vừa phải

� Di chuyển trong khi trình bày 

� Giao tiếp bằng mắt với người nghe 

ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC PHẦN TRÌNH BÀY CỦA MÌNH - TÔI SẼ:

� Triển khai các mục tiêu 

� Phân tích người nghe 

� Suy nghĩ ra những ý chính 

� Suy nghĩ ra những ý phụ

� Thiết kế tài liệu phân phát 

� Thiết kế dụng cụ trực quan 
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� Nêu lên những lợi ích  

� Nêu những ý chính 

� Viết phần mở bài 

� Viết phần kết luận

ĐỂ THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG DỤNG CỤ TRỰC QUAN, TÔI SẼ:

� Sử dụng nguyên tắc KISS 

� Lựa chọn dạng biểu đồ phù hợp

� Đặt tiêu đề phù hợp

� Tránh chỉ tập trung vào dụng cụ trực quan 

� Đặt bản thân ở vị trí trung tâm 

� Sử dụng cây chỉ màn hình một cách hiệu quả

ĐỂ CHUẨN BỊ CHO PHẦN TRÌNH BÀY, TÔI SẼ:

� Tập dợt đứng trước lớp và sử dụng dụng cụ trực quan 

� Kiểm tra chỗ ngồi, dụng cụ AV, tất cả tài liệu phân phát, v.v… 

KHI TRÌNH BÀY, TÔI DỰ ĐỊNH 

� Không chỉ ý thức về những thứ mình trình bày mà cả cách thức trình bày 

� Sinh động, nhiệt tình và thẳng thắn trong phần trình bày của bạn

� Giao tiếp bằng mắt để làm cho phần trình bày của mình có nét đặc sắc riêng và theo lối

thường đàm. 

� Luôn trình bày to rõ ràng và đừng nói quá nhanh 

TRONG PHẦN HỎI ĐÁP, TÔI DỰ ĐỊNH 

� Giơ tay và tiến gần về phía người nghe 

� Quan sát và lắng nghe người đặt câu hỏi

� Lặp lại câu hỏi nếu cần thiết
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� Giữ nguyên phong cách và thái độ

� Trả lời với cả lớp và giao tiếp bằng mắt

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 
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Giới thiệu 

1. Quy ước về khái niệm luật viết

Luật viết, hiểu theo nghĩa hẹp, là văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan lập pháp 

ban hành. Trong khung cảnh của luật thực định Việt Nam, các văn bản này bao gồm: Hiến pháp, 

Bộ luật, Luật, Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội1, một số Nghị quyết của Quốc hội hoặc 

của UBTVQH2. 

Trong báo cáo này, luật viết được quy ước như một thuật ngữ mà việc định nghĩa được thực hiện 

theo hai bước:  

1 -  Đó là các văn bản quy phạm pháp luật, nghĩa là văn bản được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung, được Nhà 

nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Theo nghĩa đó, thì luật viết là tất cả các văn bản thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/19963.  

2 - Đó là các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành, tức là những văn bản tạo 

thành một bộ phận của luật thực định.   

Xác định đối tượng nghiên cứu và phân tích. Đối tượng nghiên cứu và phân tích là nội dung 

của văn bản được gọi là luật viết chứ không phải là trình tự, thẩm quyền ban hành, cũng không 

phải là kết cấu hình thức của văn bản đó. Về phương diện phương pháp luận, có thể gọi “nội dung 

của văn bản luật” là kết cấu pháp lý của nó, được hình dung như một tổng thể các quy tắc hiển 

hiện hoặc tiềm ẩn trong văn bản luật và được sắp xếp theo một trật tự nhất định. 

Tùy theo quy mô của từng dự án, từng hoạt động nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phân tích 

có thể là nội dung của toàn bộ văn bản hoặc một phần, một chương, thậm chí chỉ một điều luật 

trong văn bản. Việc nghiên cứu và phân tích toàn bộ, một phần hoặc một chương của văn bản có 

thể dẫn đến việc cho ra đời cả một quyển sách (thậm chí một bộ sách); trong khi việc nghiên cứu 

và phân tích một điều luật thường được thực hiện trong khuôn khổ một bài báo hoặc một bài luận 

văn về luật. Riêng việc nghiên cứu và phân tích luật viết trong quá trình áp dụng pháp luật sẽ cho 

ra sản phẩm dưới dạng một hoặc nhiều quy tắc có tác dụng đặt cơ sở cho việc giải quyết các vấn 

đề được đặt ra trong khuôn khổ vụ việc được người thực hành luật xem xét.

2. Sự cần thiết của việc nghiên cứu và phân tích luật viết

Vai trò quan trọng của luật viết. Trong quan niệm được chấp nhận rộng rãi ở Việt Nam hiện 

nay, luật viết (được biết dưới một cách diễn đạt khác thông dụng hơn là “văn bản quy phạm pháp 

luật”) là hình thức đáng tin cậy nhất của pháp luật. Thực ra, đây cũng là quan niệm thống trị trong 

hầu hết các nước chịu ảnh hưởng của văn hoá pháp lý la tinh. Thậm chí, các nước theo Common 

law, sau một thời kỳ dài xem án lệ là nguồn cơ bản của hệ thống các quy tắc pháp lý, cũng đã bắt 

đầu dành cho luật viết sự quan tâm sâu sắc hơn: ở Mỹ, luật viết thực sự là một nguồn quan trọng 

1 Theo Hiến pháp, UBTVQH được phép thực hiện chức năng lập pháp của Quốc hội bằng cách ban hành những Pháp 

lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao ( Hiến pháp năm 1992 Điều 91 khoản 4).   
2 Ngoài Hiến pháp, Bộ luật và Luật, các văn bản được liệt kê trong định nghĩa luật theo nghĩa hẹp đưọc gọi là các văn 

bản có giá trị như luật. 
3 Luật ngày 12/11/1996 không có quy định nào liên quan đến các văn bản pháp quy do Hội đồng nhân dân và UBND 

ban hành. Thiếu sót này đã được ghi nhận nhưng chưa được khắc phục trong Luật ngày 16/12002 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật ngày 12/11/1996. Dự kiến sẽ có một luật riêng về các văn bản pháp quy do HĐND và UBND 

ban hành.   

Dẫu sao, nghiên cứu và phân tích luật viết, được hiểu như là một hoạt động nhằm xây dựng học thuyết pháp lý, chỉ 

quan tâm đến các văn bản có hiệu lực áp dụng trong phạm vi cả nước, nghĩa là các văn bản do các cơ quan có thẩm 

quyền cấp trung ương ban hành.     
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của luật và quy tắc viết phải là quy tắc được lựa chọn trong trường hợp có sự đối lậûp giữa luật 

viết và án lệ về cách giải quyết một vấn đề pháp lý cụ thể. 

Trong khung cảnh của luật thực định Việt Nam, luật viết và tục lệ là những nguồn trực tiếp của 

luật; nhưng luật viết hơn hẳn tục lệ trong thứ tự lựa chọn quy phạm áp dụng cho một trường hợp 

thực tiễn đặc thù. Người làm luật đã chính thức thừa nhận điều này trong lĩnh vực dân sự (BLDS 

Điều 14): 1 - Nếu đối với cùng một vấn đề mà cả luật viết và tục lệ đều có quy tắc giải quyết, thì 

phải lựa chọn quy tắc của luật viết; 2 - Trong trường hợp không có quy tắc của luật viết và phải 

dùng tục lệ để giải quyết vấn đề, thì phải lựa chọn những quy tắc tục lệ nào phù hợp với những 

nguyên tắc của luật viết. Hẳn sự thừa nhận đó còn được quán triệt trong tất cả các ngành luật nào 

công nhận tục lệ như là một nguồn luật, chứ không chỉ riêng luật dân sự, dù không có quy định 

rành mạch (tương tự như Điều 14 BLDS) trong luật viết ở các lĩnh vực khác. 

Những hạn chế của luật viết. Thế nhưng, cũng như bất kỳ tồn tại khách quan nào, luật viết luôn 

ở trong tình trạng vận động hướng tới sự hoàn thiện mà không bao giờ đạt đến sự hoàn thiện tuyệt 

đối. Về phần mình, người làm luật, cũng như tất cả mọi người - nghĩa là có những thiếu sót, 

những định kiến và những hạn chế về tầm nhìn, tầm suy nghĩ - không thể dự kiến tất cả mọi tình 

huống pháp lý có thể xảy ra trong cuộc sống, những khó khăn có thể xuất hiện trong quá trình áp 

dụng văn bản pháp luật do mình soạn thảo và ban hành, cũng như có thể nhầm lẫn. Có lúc, người 

làm luật ở Đức đã có ý định dùng luật viết như là công cụ duy nhất để điều chỉnh các quan hệ xã 

hội cần điều chỉnh; bởi vậy, Bộ luật dân sự Đức đã được soạn thảo với sự tỉ mỉ đến mức có thể 

được, nhằm đặt cơ sở cho việc giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống dân sự ... và người Đức đã 

không thành công4. Sự không rõ nghĩa của câu chữ, sự không đầy đủ của nội dung của một văn 

bản luôn là căn bệnh cố hữu của văn bản luật, không bao giờ có thể được chữa khỏi, trước hết do:  

     - Bản thân ngôn ngữ luôn có những vấn đề tự nhiên về nội hàm. Với tư cách là một công cụ quy 

ước để tồn trữ và chuyển tải thông tin, ngôn ngữ được coi như một loại tục lệ trong giao tiếp xã 

hội, giao tiếp sư phạm, giao tiếp giữa quá khứ, hiên tại và tương lai. Nội hàm của từ ngữ phong 

phú như tư duy và trở thành con dao hai lưỡi khi được sử dụng như là công cụ diễn đạt nội dung 

của quy phạm pháp luật5. Đặc biệt, trong trường hợp diễn đạt không khéo, người soạn thảo văn 

bản có thể đặt trước người đọc văn bản những câu chữ không rõ nghĩa hoặc được hiểu theo nhiều 

nghĩa cùng một lúc, và hệ quả là việc áp dụng pháp luật sẽ không được thống nhất, một khi các nỗ 

lực, tiến hành trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhằm nắm bắt ý chí của người làm 

luật, cho ra những kết quả không giống nhau.  

Ví dụ 6. Theo BLDS Điều 238 khoản 2, khi có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu 

chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán, thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung để 

nhận tiền thanh toán và được tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác. Cách ly điều luật đó với những điều luật khác có liên quan, ta hiểu rằng chủ nợ của 

một người có quyền sở hữu chung có quyền yêu cầu chia tài sản chung của người mắc nợ, có 

quyền tham gia vào việc chia tài sản chung và có quyền yêu cầu giao cho mình khoản tiền được 

chia cho người mắc nợ tương ứng với số nợ cần đòi. Nhưng coi điều luật như một phần của chế 

định phân chia tài sản chung, ta lại nhận thấy rằng chủ nợ có quyền yêu cầu chia tài sản chung, 

tham gia vào việc chia tài sản chung như một người có quyền sở hữu chung, nhận tài sản được 

chia cho người mắc nợ  (có thể bao gồm cả tiền, hiện vật và quyền tài sản) và yêu cầu kê biên 

4 Mazeaud và Chabas, Leons de droit civil, Montchrestien, 1986, T. 1, q.1, số 93. 
5 Trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, các văn bản pháp luật quan trọng ở Việt Nam đều dành riêng một điều luật 

thuộc phần đầu để giải thích một số thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong chính văn bản đó. Đây là một trong 

những nỗ lực của người làm luật nhăm lọai trừ khả năng hiểu một thuật ngữ pháp lý theo nhiều nghĩa, dẫn đến việc 

giải thích các điều luật không giống nhau và việc áp dụng cùng một quy tắc pháp lý theo nhiều cách khác nhau.  

 Tuy nhiên, số lượng các thuật ngữ được giải thích chỉ có giới hạn. Điều luật về giải thích thuật ngữ, nói chung, 

không giúp giải quyết được một cách cơ bản vấn đề giải thích luật.     
6 Về một phân tích chi tiết ví dụ này: Nguyễn Ngọc Điện, Thừa kế, nxb Trẻ, 1999, tr. 568 và kế tiếp.   

1236



phần tài sản chia đó, nếu cần, bán đấu giá các tài sản chia bằng hiện vật, để nhận tiền thanh toán. 

Theo cách hiểu thứ hai, thì nhận tiền thanh toán là công việc cuối cùng mà chủ nợ thực hiện sau 

khi tài sản chia gia nhập vào khối tài sản thuộc sở hữu cá nhân của người mắc nợ, không phải 

công việc được thực hiện lúc chia tài sản chung.         

          

- Số lượng câu chữ của văn bản luôn có giới hạn. Không thể có văn bản vô hạn về số lượng câu 

chữ; và một hình thức có giới hạn thể hiện một nội dung có giới hạn. Bởi vậy, văn bản luôn chỉ có 

một số lượng giới hạn các quy tắc, trong khi các quan hệ xã hội cần điều chỉnh phát sinh và phát 

triển đa dạng. Vả lại, theo một định mệnh nghiệt ngã, văn bản pháp luật luôn ở vị trí người đi sau  

trong việc dự liệu các tình huống pháp lý so với thực tiễn áp dụng pháp luật. Lấy một ví dụ: thực 

tiễn giao dịch hiện đại đã thừa nhận việc mua bán tài sản trên mạng internet vài năm trước khi có 

các quy tắc pháp lý được ghi nhận trong các hệ thống luật tiên tiến chi phối các giao dịch loại 

này7.        

 

Vai trò của hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết. Đối tượng của hoạt động nghiên cứu 

và phân tích luật không chỉ có luật viết mà bao gồm tất cả các nguồn của luật. Tuy nhiên, với tư 

cách là nguồn chủ yếu của luật trong quan niệm Việt Nam, luật viết đồng thời cũng là đối tượng 

chủ yếu của hoạt động nghiên cứu và phân tích luật ở Việt Nam. Việc nghiên cứu và phân tích 

luật viết nhằm mục đích làm sáng tỏ luật, làm rõ các quy tắc mà người làm luật muốn thiết lập và 

bảo đảm tính chính xác của việc áp dụng luật trong thực tiễn. Giá trị ứng dụng của các kết quả 

nghiên cứu và phân tích luật viết không giống nhau, tuỳ theo tính chất, đặc điểm của mối quan hệ 

giữa người nghiên cứu và phân tích luật với quyền lực công cộng.        

 

- Với người được Nhà nước công nhận có thẩm quyền giải thích chính thức luật viết, các kết quả 

nghiên cứu và phân tích luật viết trở thành nội dung của văn bản giải thích chính thức và văn bản 

này có tính pháp quy, nghĩa là được Nhà nước bảo đảm thực hiện.  

- Với người không có thẩm quyền giải thích chính thức luật viết, các kết quả nghiên cứu phân tích 

và giải thích luật viết có giá trị không giống nhau tuỳ theo hoạt động nghiên cứu và phân tích 

được thực hiện trong hay ngoài khuôn khổ công tác xét xử. 

+ Được thực hiện ngoài khuôn khổ công tác xét xử, hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết 

cho ra kết quả nội dung của các công trình nghiên cứu khoa học luật và là nguồn tài liệu tham 

khảo đối với người làm luật cũng như người thực hành luật;  

+ Được thực hiện trong khuôn khổ công tác xét xử, hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết 

cho ra kết quả có tác dụng đặt cơ sở cho bản án hoặc quyết định của Toà án.    

 

Thuộc nhóm những người nghiên cứu và phân tích ngoài khuôn khổ hoạt động xét xử  ta có người 

nghiên cứu, giảng dạy luật, những người thực hành luật có làm công việc tổng kết thành lý luận 

những thành tựu áp dụng pháp luật trong thực tiễn; ta tạm gọi loại người này là nhà chuyên môn 

hoặc người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp. Thuộc nhóm những người nghiên cứu và 

phân tích trong khuôn khổ hoạt động xét xử, ta có các thẩm phán, hội thẩm, gọi chung là người 

thực hành luật trong hoạt động xét xử.  

 

Ở đây ta tập trung xem xét hoạt động của người nghiên cứu và phân tích thuộc nhóm thứ hai.    

 

Mục tiêu của đề tài. Mục tiêu chuyên môn của dự án nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài này là 

xác định các công cụ khoa học mà người nghiên cứu luật cũng như người thực hành luật ở Việt 

nam có thể sử dụng để thâm nhập vào nội dung của các quy định trong một văn bản luật nhằm 

phát hiện ý chí của người làm luật ẩn chứa trong câu chữ của các điều luật.   

 

Mục tiêu thực tiễn của dự án nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài này là góp phần cải thiện chất 

lượng hoạt động nghiên cứu ứng dụng đối với luật viết, đặc biệt là qua việc làm cho các quy tắc 

7 Ở Việt Nam, việc mua bán trên internet chưa được phổ biến lắm.   
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được chứa đựng trong các văn bản được phát hiện và nhìn nhận, góp phần làm sáng tỏ nội dung 

của các văn bản quy phạm pháp luật. Sự sáng tỏ của luật là một trong những điều kiện cần đối với 

việc nâng cao tính hiệu quả của luật, đặc biệt là tính chính xác của hoạt động áp dụng pháp luật 

trong thực tiễn. Việc áp dụng pháp luật chính xác đến lượt mình sẽ tạo điều kiện nâng cao tính 

thuyết phục của luật đối với dân cư và tính thuyết phục của luật đối với dân cư là điều kiện cần 

cho việc củng cố, hoàn thiện ý thức pháp luật, ý thức xã hội nói chung.    

 

Về lâu dài, nhóm nghiên cứu mong muốn giới thiệu các phương pháp nghiên cứu và phân tích 

luật viết hiện đại có thể được vận dụng trong hoàn cảnh, điều kiện của hoạt động nghiên cứu và 

hoạt động áp dụng pháp luật tại Việt Nam, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng của khoa học 

luật cũng như chất lượng của các quyết định áp dụng pháp luật, đặc biệt là các quyết định áp dụng 

pháp luật trong hoạt động xét xử. Việc nâng cao chất lượng của khoa học luật và của các quyết 

định áp dụng pháp luật là một trong những điều kiện cần thiết cho việc bảo đảm tính hiệu quả của 

luật trong thực tiễn.  

 

Trước mắt, nhóm nghiên cứu hy vọng rằng những kết quả đạt được trong khuôn khổ đề tài nghiên 

cứu này có thể được sử dụng như các công cụ mang tính phương pháp luận trong việc xây dựng, 

hoàn thiện các công trình nghiên cứu, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy về luật tại các cơ sở 

đào tạo về luật ở Việt Nam.     

 

Hạn chế của báo cáo. Do đặc điểm riêng về chuyên môn của các thành viên thuộc nhóm nghiên 

cứu, việc áp dụng các phương pháp được xây dựng trong khuôn khổ đề tài này chỉ được thực hiện 

chủ yếu trong các lĩnh vực dân sự (kể cả thương mại), hôn nhân và gia đình và, một cách dè dặt, 

trong lĩnh vực hình sự. Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng với sự quan tâm của các nhà chuyên môn 

trong các lĩnh vực khác, các phương pháp được giới thiệu sau đây sẽ sớm được xem xét sử dụng 

một cách phổ biến trong hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết trong nhiều lĩnh vực.        

 

Bố cục. Báo cáo được xây dựng thành ba phần  

 

Phần thứ nhất.  Các kết quả đạt được theo nội dung thuyết minh đã đăng ký  

Phần thứ hai.  Các kết quả mới nổi bật  

Phần thứ ba.   Kiến nghị sử dụng các kết quả đạt được     
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Phần thứ nhất  
 

Các kết quả đạt được  

theo nội dung thuyết minh đã đăng ký 
****** 

 

Phần này gồm ba chương  

 

Chương thứ nhất. 

Thực trạng hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết ở Việt Nam 

 

Chương thứ hai. 

Suy nghĩ ban đầu về giải pháp cho bài toán về phương pháp 

 

Chương thứ ba. 

Kết quả nghiên cứu và phân tích luật viết về phương diện khoa học:  

học thuyết pháp lý 
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Chương thứ nhất 

 

Thực trạng hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết  

ở Việt Nam 
 

Vấn đề bật ra từ thực tiễn: tính kém hiệu quả của luật viết. Mặc dù chưa đạt đến trình độ hoàn 

thiện cao như ở các nước tiền tiến, luật viết Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng 

trong hơn mười năm trở lại đây và đang từng bước khẳng định vị trí của hình thức cơ bản, chủ 

yếu của pháp luật XHCN. Việc đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật cùng với việc hoàn thiện 

chức năng lập pháp của Quốc hội đã giúp cho hệ thống luật viết Việt Nam, chỉ trong một thời gian 

ngắn, lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.     

 

Tuy nhiên, không thể chối cãi một thực tế theo đó, nền nếp thực thi luật viết cho đến nay vẫn còn 

loay hoay ở giai đoạn định hình chứ chưa bước vào giai đoạn ổn định.  

 

Trên nguyên tắc, luật viết có hiệu lực áp dụng trực tiếp kể từ một ngày nào đó được xác định theo 

các quy định của luật chung về văn bản quy phạm pháp luật. Thế nhưng, trên thực tế, các văn bản 

của cơ quan Nhà nước cấp trên thường chỉ được thực hiện bởi các công chức thuộc hệ thống cơ 

quan quản lý lĩnh vực mà văn bản đó điều chỉnh khi nào cơ quan quản lý cao nhất trong lĩnh vực 

đó ra được văn bản hướng dẫn hoặc quy định chi tiết việc thi hành. Có trường hợp các hướng dẫn 

hoặc quy định chi tiết việc thi hành có nội dung không rõ ràng, các công chức thừa hành lại phải 

xin ý kiến của cơ quan cấp trên và cơ quan cấp trên lại phải ra các công văn giải thích những điểm 

chưa rõ: cuối cùng, chính các công văn mới thực sự là luật chứ không phải các văn bản quy phạm 

pháp luật. Bên cạnh đó, có những văn bản được cơ quan cấp trên ban hành nhưng không được cơ 

quan quản lý chuyên môn hướng dẫn và cuối cùng chỉ là những văn bản có giá trị trên giấy tờ 

(như trường hợp của các quy định về hình thức giao kết hợp đồng mua bán, cho thuê trong Pháp 

lệnh nhà ở ngày 26/3/1990); thậm chí, có những văn bản được hướng dẫn và quy định chi tiết việc 

thi hành, nhưng điều kiện vật chất cần thiết để thực thi lại không có (như các quy định về đăng ký 

giao dịch bảo đảm8), hoặc có được hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành và được giải thích 

bằng nhiều công văn, mà cuối cùng vẫn không thi hành được hoặc ít nhất không thi hành được 

trọn vẹn, do sự khác biệt về trình độ, quan điểm nhận thức của các chủ thể có liên quan. Đối với 

người thừa hành, nếu không hiểu luật, thì tốt nhất là không thực hiện (để khỏi phải chịu trách 

nhiệm)9, trừ trường hợp có sự bảo đảm của cấp trên (bằng một công văn) rằng việc thực hiện luật 

theo một cách nào đó là đúng.                    

 

Người dân, về phần mình, thường chỉ quan tâm đến luật mỗi khi có tranh chấp pháp lý hoặc khi 

xác lập, thực hiện những giao dịch quan trọng có liên quan đến tài sản (mua bán nhà, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, thế chấp tài sản để vay tiền,...). Khi cần xác lập, thực hiện  những giao 

dịch quan trọng mà có sự tham gia của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người dân tuân theo sự 

hướng dẫn của các công chức thuộc cơ quan đó; khi tham gia vào các tranh chấp pháp lý, người 

dân nhờ đến vai trò tư vấn của luật sư hoặc của cơ quan trợ giúp pháp lý. Trong cả hai trường 

hợp, chất lượng của thái độ xử sự của người dân tuỳ thuộc vào chất lượng kiến thức pháp luật của 

công chức, luật sư, người tư vấn và vào mức độ tôn trọng pháp luật của những nhân vật này. Cũng 

có nhiều trường hợp khi xác lập, thực hiện một giao dịch, người dân hoàn toàn không quan tâm 

đến sự cần thiết của việc tôn trọng pháp luật mà chỉ muốn làm thế nào để đạt được mục đích của 

mình trong thời gian ngắn nhất và bằng con đường đơn giản nhất: người tham gia giao thông bắng 

môtô không đội mũ bảo hộ, dù đã có quy định bắt buộc đội mũ; người quản lý di sản thờ cúng 

8 Việc đăng ký giao dịch bảo đảm được quy định chi tiết tại Nghị định số ngày 10/3/2000. Tuy nhiên, cho đến khi 

công trình nghiên cứu này hoàn thành (tháng 12/2002), công tác xây dựng và ổn định hệ thống cơ quan đăng ký giao 

dịch bảo đảm vẫn đang được thực hiện.   
9 Cả các thẩm phán, trong trường hợp không chắc về việc liệu có hay không có quy định cụ thể của luật viết đặt cơ sở 

cho việc giải quyềt một vấn đề bật ra trong một trường hợp đặc thù, có thể từ chối thụ lý  trường hợp đó.  
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đang sống trong cảnh túng thiếu sẵn sàng bán một bất động sản thuộc di sản thờ cúng với giá rẻ, 

nếu có ai chấp nhận mua, theo thủ tục, thể thức dân gian, mà không cần biết liệu pháp luật hiện 

hành có cho phép tiến hành một vụ mua bán như vậy và nếu cho phép, thì việc mua bán phải theo 

trình tự, thủ tục nào;.... 

 

Tình trạng kém hiệu quả của luật viết có nhiều nguyên nhân. Việc phân tích toàn diện các nguyên 

nhân ấy chỉ có thể được thực hiện bằng nhiều đề tài nghiên cứu khoa học phát triển trên nhiều lĩnh 

vực -chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá... Nguyên nhân được chỉ ra trong khuôn khổ hạn hẹp của 

đề tài này liên quan đến phương pháp làm việc của những người nghiên cứu và phân tích chuyên 

nghiệp và của người thực hành luật trong hoạt động xét xử.  

 

I. Sự thiếu quan tâm đến phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết  

 

Quy tắc “hiện” và quy tắc “ẩn”. Hầu hết những người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp 

cũng như người thực hành luật trong hoạt động xét xử ở Việt Nam hiện nay đều nghiên cứu và 

phân tích luật viết theo các phương pháp của triết học, khoa học chính trị, khoa học lịch sử. Đây là 

các phương pháp được ưa chuộng trong hệ thống luật học XHCN thời kỳ chưa có kinh tế thị 

trường. Các phương pháp ấy cho phép làm rõ quan điểm, tư tưởng chủ đạo mà người làm luật dựa 

vào đó để xây dựng các quy tắc viết, nhưng lại không thể giúp người nghiên cứu và phân tích 

chuyên nghiệp cũng như người thực hành luật tiếp cận nội dung kỹ thuật của các quy tắc. Các 

phân tích khoa học luật thường chỉ đi vòng quanh quy tắc viết chứ không đi thẳng vào quy tắc 

viết. Việc giải thích (không chính thức) quy tắc viết thường được thực hiện bằng các công cụ phân 

tích văn phạm (cú pháp, nghĩa từ,...) và chỉ cho phép làm rõ nội dung của quy tắc “hiện”, tức là 

quy tắc được câu chữ thể hiện theo trật tự sắp xếp từ ngữ, cụm từ và theo nghĩa của từ được chấp 

nhận trong các từ điển. Người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp cũng như người thực hành 

luật trong hoạt động xét xử thường không muốn hoặc không thể làm vỡ cấu trúc hiện của quy tắc 

để phát hiện các quy tắc “ẩn” hoặc liên kết, tổng hợp, nhào nặn các quy tắc khác nhau để có quy 

tắc khác.  

 

Nói chung, nếu một quy tắc viết của cơ quan cấp trên được hướng dẫn áp dụng bằng một quy tắc 

viết của cơ quan cấp dưới, thì người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp ghi nhận cả hai quy 

tắc; nếu quy tắc của cơ quan cấp trên không được hướng dẫn, thì câu chữ của quy tắc, đối với 

người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp, đã rõ ràng và không cần được giải thích gì thêm, 

ngoài những giải thích dựa vào các công cụ phân tích hình thức đã nói. Riêng người thực hành 

luật trong hoạt động xét xử, trong trường hợp không tìm được quy tắc cần thiết của luật viết để 

giải quyết vụ việc đang thụ lý, thường tham khảo đường lối xét xử được ghi nhận tại các hội nghị 

tổng kết công tác xét xử của ngành Toà án được tổ chức hàng năm. Người thực hành luật trong 

hoạt động xét xử còn có một cách khác để khắc phục khó khăn là xin ý kiến, chủ trương của cơ 

quan xét xử cấp trên hoặc tổ chức những cuộc họp của các cơ quan nội chính để huy động công 

sức, trí tuệ tập thể trong việc tìm kiếm giải pháp. Cuối cùng, nếu đường lối xét xử không  áp dụng 

được, cơ quan cấp trên không cho chủ trương hoặc cho chủ trương không cụ thể, rõ ràng và các 

cuộc hợp nội chính không đi đến đâu, thì người thực hành luật trong hoạt động xét xử ... từ chối 

giải quyết vụ việc và trả hồ sơ.                

Có thể thừa nhận rằng trong hoạt động giải thích không chính thức luật viết, chuyên gia pháp lý 

chỉ khác người không có chuyên môn về luật, nhờ nắm được nhiều hơn các thông tin về văn bản 

pháp luật, chứ không phải nhờ nắm vững các phương pháp phân tích kỹ thuật đặc thù của khoa 

học luật, đặûc biệt là các phương pháp suy lý, cho phép làm sáng tỏ các điều luật viết. 

 

II. Hệ quả: sự yếu kém của học thuyết pháp lý trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích luật 

viết 

 

Học thuyết pháp lý: kết quả nghiên cứu và phân tích luật. Có thể tạm định nghĩa học thuyết 

pháp lý như là sản phẩm từ hoạt động chuyên môn của người nghiên cứu và phân tích chuyên 
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nghiệp cũng như của người thực hành luật. Học thuyết pháp lý được xây dựng từ các kết quả 

nghiên cứu và phân tích luật hoặc từ những suy nghĩ xoay quanh một chủ đề pháp lý. Nói riêng về 

học thuyết pháp lý có nguồn gốc từ hoạt động nghiên cứu và phân tích luật, trong điều kiện luật 

viết được thừa nhận như là nguồn chủ yếu của luật, học thuyết pháp lý được nuôi dưỡng và lớn 

mạnh  chủ yếu bằng các kết quả nghiên cứu và phân tích luật viết. 

 

Về hình thức biểu hiện, học thuyết pháp lý là các công trình nghiên cứu khoa học luật thể hiện 

dưới nhiều dạng: sách tham khảo, giáo trình; bài viết, bài bình luận về luật viết, về quan điểm áp 

dụng luật viết trong những trường hợp đặc thù; báo cáo khoa học; luận án tiến sĩ,... Đó còn là 

những giải pháp được xây dựng trong quá trình xét xử của Toà án, được ghi nhận trong các bản án 

hoặc trong các báo cáo tổng kết công tác xét xử của ngành Toà án, được lập hàng năm. Đó cũng 

có thể là những ý kiến bằng văn bản hoặc bằng lời nói, được đưa ra ở những diễn đàn khác nhau 

bởi người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp hoặc người thực hành luật, xoay quanh một chủ 

đề pháp lý, một vụ án, một điểm tranh cãi trong một vụ việc khiếu kiện, một tình huống có vấn đề 

hoặc liên quan đến việc áp dụng một điều luật viết trong thực tiễn,...  

 

Sau đây chỉ nói về những công trình nghiên cứu khoa học luật được thể hiện dưới dạng tác phẩm 

viết, những giải pháp được ghi nhận trong các bản án và những ý kiến được đưa ra về cách áp 

dụng luật viết trong những trường hợp đặc thù.      

 

A. Công trình nghiên cứu khoa học luật  

 

Phải thừa nhận rằng trong một số lĩnh vực (hình sự, lịch sử nhà nước và pháp quyền,...), luật học 

Việt Nam đã đủ sức thai nghén những công trình có chất lượng chuyên môn cao. Song, nói riêng 

các lĩnh vực mà công tác xây dựng và hoàn thiện khoa học luật được thực hiện dưới hình thức 

nghiên cứu và phân tích nội dung luật viết, học thuyết pháp lý Việt Nam cho đến nay vẫn đang ở 

trình độ phát triển tương đối thấp (nếu không muốn nói là thấp) cả về hình thức, nội dung và chất 

lượng khoa học.  

 

1. Hình thức và nội dung 

 

Không nói về các bài báo mà chỉ nói về các tập sách10. Ở góc độ phương pháp nghiên cứu và phân 

tích luật viết, sách thường mang một trong hai tính chất (hoặc cả hai): tìm hiểu pháp luật và bình 

luận văn bản.   

Tìm hiểu pháp luật. Một bộ phận lớn các công trình nghiên cứu về luật thuộc thể loại tìm hiểu 

pháp luật phổ thông (nghĩa là có thể hiểu được mà không cần có kiến thức cơ bản, cơ sở về luật 

học). Thể loại này thường được sử dụng để phát triển các phân tích liên quan đến một văn bản 

luật hoặc nhiều văn bản luật thuộc cùng một lĩnh vực. Tác giả của một tài liệu tìm hiểu pháp luật 

thường là một người hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực thực hành luật. Dựa vào cách thức 

xây dựng các câu hỏi và câu trả lời, có thể phân các chủ đề nhỏ trong các tài liệu tìm hiểu pháp 

luật thành hai nhóm.    

 

- Nhóm thứ nhất, gồm các chủ đề gắn với những vấn đề bức xúc được rút ra từ thời sự pháp lý phổ 

thông, nhất là thời sự tư pháp: vấn đề phát sinh từ một vụ án, từ thực tiễn công chứng, thi hành án, 

hành chính,.. . Ví dụ. Nhận thấy trong thực tiễn về thuế sử dụng đất thường có những tranh cãi về 

các tiêu chí xác định công dụng của đất, người viết có thể đặt các vấn đề: đất nông nghiệp, đất ở, 

đất chuyên dùng,... là gì ? Sau đó truy tầm các văn bản pháp luật có liên quan để tìm câu trả lời11;   

 

10 Các bài báo về khoa học luật cũng là một phần của học thuyết pháp lý. Thế nhưng, hầu hết các bài báo đều là 

những phát triển liên quan đến một chủ đề của khoa học luật hoặc của thực tiễn áp dụng pháp luật (đặc biệt là thực 

tiễn xét xử), chứ không hẳn liên quan đến một văn bản hay một hoặc nhiều điều luật đặc thù.  Ở góc độ phương pháp 

nghiên cứu và phân tích luật viết, ta không có nhiều lợi ích để tìm hiểu các công trình khoa học loại này.   
11 Trong hầu hết trường hợp, câu trả lời chỉ đơn giản là sự sao chép lại nội dung của điều luật viết liên quan.  
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- Nhóm thứ hai, gồm các chủ đề gắn với những vấn đề rút ra từ chính quy tắc viết bằng cách thêm 

một dấu chấm hỏi vào một hoặc nhiều bộ phân của quy tắc. Câu trả lời trong trường hợp này 

chính là các quy tắc mà trước đó đã được biến thành câu hỏi. Ví dụ. Bộ luật tố tụng hình sự có 

một quy tắc xác định các trường hợp gọi là phạm pháp quả tang; vấn đề: trong những trường hợp 

nào người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự bị coi là phạm pháp quả tang ? Trả lời: (nhắc lại 

điều luật viết). Đôi khi người viết có thêm một vài câu mang tính chất bình luận (đúng hơn, tính 

chất chú thích), chủ yếu nhằm chứng minh tính hợp lý, hợp tình của quy tắc viết.  

 

Về hình thức trình bày, các tài liệu tìm hiểu pháp luật thường có hai phần: phần thứ nhất gồm các 

câu hỏi và đáp, phần thứ hai gồm toàn văn các văn bản pháp luật liên quan. Nói chung, các tài liệu 

tìm hiểu pháp luật giúp ích rất nhiều cho người đọc phổ thông trong việc tiếp xúc các văn bản luật 

nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề cụ thể được quan tâm mà không cần sự trợ giúp của nhà 

chuyên môn. Về phương diện khoa học luật, sự đóng góp của các công trình loại này không đáng 

kể.                 

 

Bình luận văn bản. Tư tưởng chủ đạo của phương pháp bình luân văn bản là: văn bản luật là vật 

trung tâm; sách luật là vật xoay quanh quỹ đạo của vật trung tâm ấy. Bởi vậy, về bố cục và cách 

trình bày, sách luật tuân theo về cơ bản bố cục và cách trình bày của văn bản luật. Câu chữ của 

sách, nói chung, cũng là câu chữ của luật, có thể xen lẫn với các phân tích ngắn gọn bằng ngôn 

ngữ pháp lý hoặc phổ thông. Sách luật viết theo phương pháp bình luận văn bản thường có tác giả 

là một người làm công tác nghiên cứu hoặc giảng dạy về luật. Nói chung, viết sách luật theo 

phương pháp bình luận văn bản có tác dụng giúp cho việc tra cứu văn bản được thuận lợi, nhưng 

không thể giới thiệu cho người đọc một cái nhìn rộng, bao quát về lĩnh vực liên quan. Bản thân 

phương pháp bình luận văn bản có những nhược điểm hầu như không thể khắc phục và những 

nhược điểm ấy là nguyên nhân của tình trạng phân tích chưa toàn diện, chưa đầy đủ, cắt vụn, cũng 

như của sự xuất hiện các phân tích có lượng thông tin chuyên môn yếu (còn gọi là phân tích 

“chay”), được ghi nhận còn tồn tại trong hầu hết tác phẩm viết được gọi là các công trình nghiên 

cứu về luật ở Việt Nam, như sẽ được chỉ ra sau đây.    

 

 

2. Chất lượng khoa học 

 

2.1. Xu hướng lệch lạc về quan điểm khoa học trong việc xác định đối tượng nghiên cứu 

  

Sự phổ biến của phương pháp siêu hình. Phải thừa nhận rằng những người nghiên cứu và phân 

tích chuyên nghiệp ở Việt Nam rất nhạy cảm với những cái mới trong hoạt động lập pháp, lập 

quy. Chỉ một thời gian ngắn sau khi một văn bản quan trọng được ban hành, đã có các tập hỏi 

đáp, tìm hiểu pháp luật xoay quanh nội dung của văn bản ấy; các công trình bình luận văn bản, về 

phần mình, cũng nhanh chóng được cập nhật cho phù hợp với những sửa đổi, bổ sung so với các 

văn bản cũ, được ghi nhận trong văn bản mới.   

 

Thế nhưng có vẻ như đa số những dự án nghiên cứu và phân tích tập trung quá nhiều công phu 

vào việc cập nhật thông tin đến mức làm cho các tài liệu, sách tìm hiểu pháp luật, bình luận văn 

bản chỉ còn là các công trình nghiên cứu về luật thực định. Nói riêng về những tài liệu, sách được 

cập nhật và tái bản, cứ mỗi khi người làm luật thay thế một giải pháp cũ bằng một giải pháp mới, 

người viết sách cũng cắt bỏ các phân tích liên quan đến giải pháp cũ và thay vào đó bằng những 

phân tích liên quan đến giải pháp mới. Đọc sách luật, người đọc thường có cảm giác như các giải 

pháp được mô tả là những giải pháp đã được người làm luật khẳng định từ lâu, trong khi có rất 

nhiều giải pháp chỉ mới được người làm luật thừa nhận từ ít lâu và trước đó là cả một thời kỳ dài 

áp dụng các giải pháp khác (có khi hoàn toàn trái ngược với giải pháp mới).  

 

Không ai chối cãi rằng chính luật thực định là đối tượng chủ yếu của nghiên cứu khoa học luật. 

Thế nhưng, xem xét một quy phạm pháp luật đang được áp dụng ở góc độ lịch sử, nghĩa là có 
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phân tích về nguồn gốc và sự định hình của nó trong thời gian với tư cách là điểm mốc của quá 

trình phát triển của hệ thống luật viết và là sản phẩm của những nỗ lực hoàn thiện pháp luật, mới 

có thể làm tôn giá trị của quy phạm pháp luật đang được áp dụng và nhất là làm rõ hơn ý nghĩa 

của quy phạm đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng nó trong thực tiễn. Vả lại, phân tích 

luật trên quan điểm phát triển, người phân tích sẽ tìm ra được quy luật chi phối sự phát triển của 

luật và từ đó, có thể hình dung được các khả năng hoàn thiện luật trong tương lai.       

 

2.2  Những nhược điểm chính của các phân tích 

 

Để tiện cho người có quan tâm trong việc kiểm chứng các nhận xét trong mục này, các minh hoạ 

sau đây chỉ được lấy từ luật dân sự hoặc hôn nhân và gia đình.   

  

2.2.1. Phân tích chưa toàn diện 

 

Phân tích chưa bao quát. Đối với cùng một vấn đề, người có quan tâm có thể tiến hành việc xem 

xét từ nhiều góc độ khác nhau và xây dựng các giải pháp đặc thù trên cơ sở kết quả xem xét vấn 

đề từ các góc độ, trước khi xác định giải pháp toàn diện. Người làm luật, do phải tôn trọng ý đồ 

liên quan đến cấu trúc của văn bản luật, thường chỉ dừng lại ở việc ghi nhận các giải pháp hình 

thành ở từng góc độ (gọi là giải pháp cá biệt). Việc xây dựng giải pháp toàn diện là công việc của 

người nghiên cứu luật học và của người thực hành luật, từ các công tác nhào nặn, kết nối, tổng 

hợp các giải pháp cá biệt bộc lộ hoặc tiềm ẩn trong luật viết và trong các nguồn khác của luật. 

Nhìn chung, những người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp  chưa sẵn sàng ở trong tư thế 

của người thực hiện sứ mạng đó: phần lớn nội dung của các phân tích chỉ là sự liệt kê (lặp lại) các 

giải pháp cá biệt đã có trong luật viết, vấn đề xây dựng giải pháp toàn diện vẫn bị bỏ ngỏ.       

 

Ví dụ. BLDS dành hẳn một chương để nói về thừa kế. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng có thể 

tìm trong chương đó tất cả các giải pháp toàn diện đối với tất cả những vấn đề phát sinh trong lĩnh 

vực thừa kế, cũng như không thể chỉ cần dựa vào các quy tắc được chứa đựng trong chương đó để 

xây dựng tất cả các giải pháp cho tất cả những vấn đề liên quan.  

 

Nói riêng về thể thức thanh toán và phân chia di sản, luật viết phân biệt giữa thừa kế theo di chúc 

(Đ. 687) và thừa kế theo pháp luật (Đ. 688). Hẳn, khi xây dựng các điều luật liên quan, người làm 

luật chỉ chú trọng đến mối quan hệ giữa ý chí của người để lại di sản và các tài sản tạo thành di 

sản đó: nếu người này có bày tỏ ý chí, thì ta có phân chia di sản theo di chúc; nếu không, thì ta có 

phân chia di sản theo pháp luật. Thực tiễn, về phần mình, có cách đặt vấn đề khác. Cứ hình dung: 

A có một người thừa kế theo pháp luật là B; A lập di chúc di tặng một tài sản đặc định của mình 

cho C; thanh toán di sản, C nhận vật di tặng, còn B nhận những gì còn lại thuộc di sản. Cả hai 

người trong ví dụ trên đều nhận tài sản một cách trực tiếp từ người có di sản và họ không có gì để 

chia với nhau, không có gì để thoả thuận với nhau, cũng không cần phải xin phép nhau để nhận tài 

sản: B không có quyền gì đối với vật được di tặng cho C và C cũng không có quyền gì đối với 

phần còn lại của di sản. Nếu B không muốn thừa nhận tư cách người được di tặng mà C viện dẫn, 

thì B tiến hành một vụ kiện về quyền thừa kế để bác bỏ tư cách ấy và đó là chuyện khác.   

 

Ở góc độ rộng nhất, thuật ngữ “phân chia” được hiểu như là công việc của những người có quyền 

sở hữu chung theo phần đối với một hoặc một khối tài sản và mục đích của việc phân chia là 

chấm dứt tình trạng sở hữu chung theo phần bằng cách phân hẳn cho các chủ sở hữu chung vật 

này hay vật nọ thuộc khối tài sản chung và, nếu cần, có thể kèm theo quyền yêu cầu trả tiền chênh 

lệch. Nói rõ hơn, khi đứng trước một vụ phân chia, những người tham gia phân chia đều có tư 

cách chủ sở hữu chung theo phần (và đều thừa nhận tư cách của nhau), cũng như đều có phần 

quyền được xác định rõ đối với khối tài sản chung; vấn đề còn lại là cách chia tài sản chung. Nếu 

khái niệm phân chia được hình thành như thế, thì dù là chuyển giao di sản theo di chúc hay theo 

pháp luật, một khi có một khối tài sản thuộc sở hữu chung theo phần của những người thừa kế cần 

được phân chia, vấn đề đặt ra đối với những người tham gia phân chia, liên quan đến thể thức 
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phân chia, hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, đó là vấn đề chung cho tất cả các vụ phân chia tài sản 

thuộc sở hữu chung theo phần, chứ không riêng cho phân chia di sản.  

 

Bởi vậy, để có được những phân tích tốt về việc phân chia di sản, người nghiên cứu không chỉ 

dựa vào các điều luật dẫn trên mà còn phải dựa vào các quy tắc liên quan đến sở hữu chung theo 

phần, nhất là Điều 238 BLDS.  

 

Đa số những người viết sách về luật dân sự, đặc biệt là những người viết sách ở dạng hỏi đáp,  chỉ 

nhắc lại hai điều luật 687 và 688, về phân chia di sản theo di chúc và theo pháp luật, do đó, đã 

không thể phát hiện ra quyền yêu cầu phân chia của chủ nợ của người thừa kế, nguyên tắc bình 

đẳng về hiện vật trong phân chia tài sản chung và các quy tắc khác chi phối việc phân chia di sản 

nhưng lại nằm trong luật chung về phân chia tài sản thuộc sở hữu chung theo phần.          

  

Phân tích cục bộ. Có trường hợp luật viết xây dựng một chế định nào đó như là một trường hợp 

đặc biệt của một chế định lớn hơn. Thế là, về phương diện áp dụng luật,  ta có một hệ thống các 

quy phạm được sắp xếp theo hình kim tự tháp. Luật chung tạo thành nền của kim tự tháp, luật 

riêng của chế định lớn là thân của kim tự tháp và luật rất riêng của chế định nhỏ tạo thành bộ phận 

chóp của kim tự tháp. Luật chung được áp dụng cho các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của 

chế định nhỏ, trừ trường hợp có quy định ngược lại trong luật riêng của chế định lớn hoặc trong 

luật rất riêng của chế định nhỏ.  

 

Sử dụng phương pháp bình luận văn bản hoặc hỏi đáp, những người nghiên cứu và phân tích 

chuyên nghiệp không có điều kiện để hình dung mối quan hệ giữa các chế định theo cách đó. Bởi 

vậy, một số chế định nhỏ phụ thuộc vào một chế định lớn nào đó lại được phân tích một cách cô 

lập và trở thành những chế định quá đơn giản và sơ hở.      

 

Ví dụ. BLDS xếïp hợp đồng thuê khoán vào những trường hợp đặc thù của hợp đồng thuê tài sản. 

Nhưng trong các tài liệu, sách liên quan đến hợp đồng thông dụng, hợp đồng thuê khoán tài sản 

thường được ghi nhận trong một mục riêng biệt so với hợp đồng thuê tài sản. Hợp đồng thuê 

khoán tài sản là một trường hợp đặc biệt của hợp đồng thuê tài sản. Do đó, trừ trường hợp có 

những quy định ngược lại liên quan đến hợp đồng thuê khoán tài sản, các quy định thuộc chế độ 

chung về hợp đồng thuê tài sản được áp dụng đối với hợp đồng thuê khoán tài sản. Từ mối quan 

hệ được xác lập đó, ta có thể thừa nhận hàng loạt giải pháp mà các phân tích cục bộ đối với các 

quy định riêng của luật viết về hợp đồng thuê khoán tài sản không cho phép rút ra: trong trường 

hợp các bên không có thoả thuận về thời hạn thuê khoán và thời hạn thuê khoán không thể được 

xác định theo mục đích sử dụng, thì hợp đồng thuê khoán hết thời hạn khi bên thuê khoán đã đạt 

được mục đích sử dụng (BLDS Đ. 479 k.2); bên cho thuê khoán có nghĩa vụ giao tài sản thuê 

khoán, cũng như có nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng đối với tài sản thuê khoán cho bên thuê 

khoán theo đúng quy định tại BLDS Điều 483: nếu có người thứ ba tranh chấp quyền sở hữu đối 

với tài sản thuê khoán khiến cho việc sử dụng tài sản không ổn định, thì bên thuê khoán có quyền 

đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại;...  

 

2.2.2. Phân tích chưa đầy đủ   

 

Lực hấp dẫn của văn bản luật. Có trường hợp người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp cố 

gắng làm rõ ý nghĩa của một điều luật bằng các phân tích khoa học; song, do phải tôn trọng trật tự 

phân tích, được xây dựng theo khuôn mẫu thứ tự đánh số các điều luật hoặc do phải tôn trọng giới 

hạn của chủ  đề (của câu hỏi được đặt ra), người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp không 

thể (hoặc không muốn) đi quá xa trong các diễn giải, nhận xét và cuối cùng, dừng lại ở các kết 

quả nghiên cứu dang dở. 

 

Ví dụ 1. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 Điều 18, “khi hôn nhân còn tồn tại, nếu một 

bên yêu cầu và có lý do chính đáng, thì có thể chia tài sản của vợ chồng theo quy định ở Điều 42 
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của Luật này”. Trong những công trình được đánh giá là nghiêm túc nhất, người nghiên cứu và 

phân tích chuyên nghiệp, sau khi trích dẫn điều luật, thường phát triển thêm các nhận xét riêng về 

nội hàm của những từ khoá, cụm từ khoá trong điều luật, đặc biệt là cụm từ “có lý do chính 

đáng”. Các nhận xét chủ yếu dựa vào các quy định tương ứng trong Nghị quyết số 01 ngày 

20/01/1988 của Hội đồng thẩm phán TANDTC. Có một điều hết sức quan trọng và cũng hết sức 

tế nhị mà tất cả những người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp đều bỏ qua: những người 

chia tài sản không chấm dứt quan hệ hôn nhân và do đó vẫn chịu sự ràng buộc của các quy định 

chung liên quan đến thời kỳ hôn nhân đặc biệt là các quy định chi phối thành phần cấu tạo của các 

khối tài sản của vợ và chồng. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 Điều 14, “tài sản chung 

của vợ chồng gồm tài sản do vợ hoặc chồng tạo ra, thu nhập về nghề nghiệp và...”. Thế thì, giả sử 

sau khi chia tài sản chung theo Điều 18, nếu người được chia một tài sản bán tài sản ấy và dùng 

tiền bán để mua một tài sản khác, thì, trong điều kiện luật Việt Nam chưa xây dựng lý thuyết về 

tài sản thay thế (subrogation réelle), tài sản mua được, với tư cách là tài sản được tạo ra trong thời 

kỳ hôn nhân, phải được coi là tài sản chung của vợ chồng, do áp dụng Điều 14. Phương pháp bình 

luận văn bản không cho phép người đã đi đến Điều 18 quay ngược trở lại Điều 14 và bởi vậy, đã 

không giúp được người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp dự kiến được những hệ quả của 

việc áp dụng Điều 14 đối với Điều 18, qua đó, thấy được những thiếu sót, bất hợp lý của luật viết. 

Cần lưu ý rằng đối với riêng vấn đề này, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 cũng chưa có giải 

pháp, một phần có lẽ do bản thân tác giả của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 cũng lệ thuộc 

vào phương pháp bình luận văn bản khi nghiên cứu và phân tích luật viết12.                      

 

Bỏ sót đối tượng nghiên cứu. Cũng có trường hợp người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp 

đứng trước một nhóm các điều luật (trong một văn bản) có chứa đựng các quy tắc thuộc các 

ngành luật khác nhau (luật dân sự, luật hôn nhân gia đình, luật hành chính,...) và cảm thấy khó 

khăn trong việc tìm cách rút ra (và sắp xếp thành hệ thống) các quy tắc của ngành luật mà mình 

quan tâm. Thế là người viết chọn giải pháp đơn giản: chỉ phân tích tóm lược nội dung của các quy 

tắc được chứa đựng trong nhóm các điều luật ấy. Cách làm đó khiến cho một số chế định quan 

trọng của ngành luật được quan tâm bị bỏ quên.  

 

Ví dụ. Trong mục 4 chương II phần thứ nhất của BLDS có các quy định về “Hộ tịch”. Mục này 

được xây dựng trong khuôn khổ xác lập các yếu tố của nhân thân và chứa đựng các quy tắc liên 

quan đến hai yếu tố lớn tương ứng với hai chế định lớn về nhân thân - họ-tên và chứng thư hộ 

tịch. Các phân tích của hầu như tất cả các tài liệu, sách về luật dân sự quá tóm gọn và đã không 

thể giúp cho người đọc khám phá hai chế định lớn đó, đặc biệt là đã không làm cho người đọc 

hiểu được tính chất cơ bản và tầm quan trọng của yếu tố họ-tên trong khung cảnh của pháp luật về 

nhân thân.          

 

2.2.3. Phân tích cắt vụn 

 

Phân tán các phân tích liên quan đến một chế định của học thuyết pháp lý. Một chế định của 

học thuyết pháp lý có thể được xây dựng từ việc tổng hợp các quy tắc ở những chương, mục khác 

nhau của văn bản luật, thậm chí, ở những văn bản luật khác nhau cũng như ở các nguồn khác nhau 

của luật. Phương pháp bình luận văn bản không cho phép xây dựng các chế định của học thuyết 

pháp lý theo cách đó. Hậu quả là có những chế định bị cắt thành nhiều phần nhỏ và được rải ra ở 

những nơi khác nhau trong các tài liệu, sách khiến cho tính khoa học của công trình không được 

bảo đảm.  

 

12 Có lẽ do nhận thấy được sự đơn giản đến nức hơi nguy hiểm của các điều luật liên quan trong Luật hôn nhân và gia 

đình mà trong Nghị định số 70-CP ngày 03/10/2001 quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình có một số 

quy định cụ thể về hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân (Điều 8). Tuy nhiên, các 

quy định này, trừ những phần chỉ nhắc lại Điều 30 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, lại có vẻ không phù hợp với 

tinh thần của Luật, nếu không muốn nói là hoàn toàn mâu thuẫn với các giải pháp nguyên tắc trong Luật.  Một phân 

tích chi tiết ở điểm này sẽ được thực hiện trong khuôn khổ một đề tài khác: trược mắt có thể xem trang  .  
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Ví dụ. Nghĩa vụ là một chế định lớn của luật dân sự (và đã từ lâu được ghi nhận trong hệ thống 

luật của các nước tiền tiến, như một ngành luật). Theo phương pháp được chấp nhận rộng rãi, việc 

nghiên cứu về nghĩa vụ bắt đầu bằng việc tìm hiểu các khái niệm. Sau đó, các căn cứ xác lập 

nghĩa vụ được xem xét: trước hết là các giao dịch, tức là các hành vi chủ động tạo ra những cam 

kết (bao gồm hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương), kế đến là các sự kiện pháp lý có tác dụng 

ràng buộc chủ thể của quan hệ pháp luật vào những cam kết ngoài ý muốn (bao gồm sự kiện gây 

thiệt hại cho người khác, tình trạng thực hiện công việc mà không có uỷ quyền và tình trạng được 

lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật). Sau đó nữa, là các phân tích liên quan đến việc thực 

hiện nghĩa vụ đã được xác lập (người thực hiện, đối tượng, thể thức, chế tài trong trường hợp 

không thực hiện). Cuối cùng là các phân tích về việc chấm dứt nghĩa vụ. Với cách phân tích đó, 

người nghiên cứu có được lý thuyết chung về nghĩa vụ, được trình bày như một tổng thể; còn các 

biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và các hợp đồng thông dụng trở thành các đề tài độc lập, 

được nghiên cứu trên cơ sở thụ hưởng các kết luận trong lý thuyết chung về nghĩa vụ.    

 

Bố cục của các công trình tìm hiểu, bình luận văn bản được xây dựng dựa theo bố cục của văn 

bản. Bởi vậy, nghĩa vụ được định nghĩa ở một nơi. Một phần của căn cứ xác lập nghĩa vụ dân sự 

(giao dịch) được ghi nhận ở một nơi khác (thường là chung với đại diện, thời hạn, thời hiệu); một 

phần khác (sự kiện pháp lý) được trình bày ở một nơi khác nữa. Thực hiện nghĩa vụ là đề tài được 

xem xét riêng biệt (bao gồm cả phần chế tài do vi phạm nghĩa vụ). “Chấm dứt nghĩa vụ” được tìm 

hiểu một phần ở một nơi (chấm dứt tuyệt đối, nghĩa là nghĩa vụ không tiếp tục tồn tại); một phần 

khác ở một nơi khác dưới dạng thay đổi chủ thể của quan hệ nghĩa vụ (chấm dứt tương đối, nghĩa 

là nghĩa vụ vẫn tồn tại nhưng người có nghĩa vụ hoặc người có quyền là người khác). Các giáo 

trình luật dân sự Việt Nam đang lưu hành ở các trường luật là ví dụ điển hình. Với cách phân tích 

đó, người ta không thể xây dựng được các “chế định của học thuyết pháp lý” và dùng các chế 

định đó như các lăng kính để quan sát luật viết, các công cụ để mổ xẻ luật viết, mà chỉ có thể có 

những chú thích đối với các điều khoản của một văn bản luật, về ý nghĩa của các điều khoản đó.        

               

2.2.4. Phân tích “chay”  

 

Phân tích “chay” được quy ước hiểu theo hai cấp độ.  

 

Phân tích chỉ dựa vào văn bản luật. Các phân tích trong các tài liệu, sách tìm hiểu pháp luật 

hoặc bình luận văn bản hầu như chỉ dựa vào chính văn bản đó. Đôi khi những người nghiên cứu 

và phân tích chuyên nghiệp có tham khảo các nguồn quy tắc pháp lý ở các văn bản khác; song sự 

tham khảo còn khá sơ sài. Đặc biệt, rất hiếm có tác giả dám dựa vào vốn sống hoặc học thuật để 

phát triển các phân tích chuyên môn. Một cách tổng quát, các phân tích mà chỉ dựa vào văn bản 

luật thường là những phân tích cục bộ và mang đậm tính chất siêu hình.     

 

Không có phân tích. Trong nhiều trường hợp, người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp  tự 

bằng lòng với việc dẫn lại từng câu, từng chữ của các quy tắc trong văn bản luật và coi đó cũng là 

kết quả phân tích của mình. Dẫn điều luật mà không phân tích, người dẫn, trong nhiều trường 

hợp, đã bỏ qua tất cả những vấn đề liên quan đến việc tìm hiểu ý nghĩa của điều luật viết và đã 

không giúp người đọc nắm bắt được tinh tuý của điều luật cũng như làm sáng tỏ điều luật đó. Các 

ví dụ về không có phân tích có thể dễ dàng được tìm thấy ở nhiều tài liệu sách tìm hiểu pháp luật, 

bình luận văn bản, không cần thiết kể ra đây. 

 

B. Nghiên cứu và phân tích luật viết trong hoạt động xét xử 

 

Tìm quy tắc cần thiết cho vụ việc. Khác với người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp, thẩm 

phán nghiên cứu và phân tích luật viết mỗi khi thụ lý một vụ án, nghĩa là khi đứng trước một vấn 

đề pháp lý cần được giải quyết trên cơ sở áp dụng một hoặc nhiều quy định của luật viết.  Nói rõ 

hơn, nếu người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp xuất phát từ một điều luật và truy tầm các 
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tình huống cụ thể mà trong đó, điều luật có thể được áp dụng, thì thẩm phán lại xuất phát từ một 

tình huống cụ thể và truy tầm các điều luật có thể được áp dụng cho tình huống đó.        

 

Trong điều kiện luật viết không đầy đủ hoặc không rõ nghĩa, người thực hành luật trong hoạt động 

xét xử cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết tương tự như người 

nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp; tuy nhiên, có vẻ như các phương pháp này chỉ được coi 

như các công cụ thứ yếu bên cạnh các chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các 

chủ trương của Toà án tối cao được ghi nhận trong các Kết Luận của Chánh án Toà án nhân dân 

tối cao tại các Hội nghị tổng kết công tác xét xử của ngành Toà án được tổ chức hàng năm. Đối 

với những vụ án đặc biệt phức tạp, khó khăn, Toà án cấp dưới thường xin ý kiến của Toà án cấp 

trên hoặc của một hội nghị các cơ quan nội chính cùng cấp trước khi tiến hành xét xử.  

 

Các nhận xét sau đây liên quan đến thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự và dân sự.    

 

1. Phân tích luật viết trong thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự 

 

Luật luôn đầy đủ và rõ nghĩa. Trong việc thụ lý và xét xử các vụ án hình sự, người thực hành 

luật trong hoạt động xét xử thường đặc biệt quan tâm đến việc đánh giá các chứng cứ, tình tiết 

liên quan đến các yếu tố cấu thành tội phạm hơn là việc phân tích điều luật dự kiến áp dụng. Nói 

rõ hơn, đối với người thực hành luật trong hoạt động xét xử hình sự, điều luật viết luôn rõ ràng và 

nhiệm vụ của người thực hành luật là làm sáng tỏ các chứng cứ, tình tiết trước khi trả lời câu hỏi 

liệu có thể áp dụng điều luật được quan tâm trong trường hợp đặc thù đang được xem xét, hay 

không.       

 

2. Phân tích luật viết trong thực tiễn áp dụng pháp luật dân sự 

 

Trong việc thụ lý và xét xử các vụ án dân sự, thương mại, người thực hành luật chỉ quan tâm đến 

luật viết... từ khi có luật viết.    

 

2.1. Trước khi có luật viết 

 

Giải quyết vấn đề theo chủ trương, đạo lý hoặc tập quán. Trong điều kiện không có các quy 

tắc cần thiết để giải quyết một vụ việc mà không thể từ chối thụ lý, người thực hành luật trong 

hoạt động xét xử dựa vào tất cả những hiểu biết tích luỹ được trong quá trình sống và hoạt động 

nghề nghiệp để xây dựng giải pháp cho các vấn đề đặt ra đối với mình.    

  

Ví dụ13. Căn nhà số 8 đường X thuộc quyền sở hữu của vợ chồng bà L do mua lại của ông T vào 

năm 1965, đã trước bạ sang tên. Năm 1968, ông bà L chết trong một tai nạn máy bay, để lại một 

đứa con gái tên Y, 14 tuổi. Căn nhà được giao cho ông N, người đỡ đầu của Y, quản lý. Người 

này lại cho phép bà Đ, chị ruột của mình, vào ở nhờ. Năm 1991, Bà Đ tiến hành hợp thức hoá 

quyền sở hữu đối với căn nhà nói trên rồi tặng cho con gái, chị M. Ít lâu sau, chị Y khởi kiện đòi 

lại nhà.  

 

Đứng trước một vụ án như thế, Toà án chỉ có thể dựa vào lý thuyết chung về quyền sở hữu và tục 

lệ về thừa kế để xét xử, bởi vì ở thời điểm thụ lý vụ án, nước ta không có một điều luật viết nào 

chi phối các quan hệ giữa các đương sự trong trường hợp này. Thậm chí, trong điều kiện không có 

ai tranh chấp với chị Y về quyền thừa kế, người thực hành luật không quan tâm đến vấn đề liệu 

chị Y có đủ tư cách để kiện cũng như đủ tư cách để tiếp nhận tài sản trong trường hợp thắng kiện: 

nếu chị Y là người thừa kế duy nhất của  vợ chồng bà L, thì mọi chuyện sẽ đơn giản; nhưng nếu 

chị Y chỉ là một trong các đồng thừa kế, thì chị chỉ có quyền khởi kiện (cũng như có quyền tiếp 

13 Ví dụ này được lấy lại từ: Đinh Văn Quế, Bình luận án, nxb TPHCM, 1998, tr. 302 và kế tiếp.  
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nhận tài sản trong trường hợp thắng kiện) một khi có sự nhất trí của các đồng thừa kế, theo đúng 

tục lệ về quản lý tài sản thuộc sở hữu chung theo phần.          

 

2.2. Từ khi có luật viết  

 

Phân tích theo cảm quan. Ngay cả trong trường hợp có luật viết để giải quyết một vụ việc, thì 

việc áp dụng luật viết trong các tình huống đặc thù cũng gặp rất nhiều khó khăn một khi luật 

không đầy đủ hoặc không rõ nghĩa: hầu hết những người thực hành luật đều có xu hướng giải 

quyết các vấn đề đặt ra cho mình theo những suy nghĩ dựa trên những quy tắc hiện của điều luật 

liên quan.    

 

Ví dụ. Một người thuê một căn nhà để ở; trong thời gian hợp đồng thuê còn hiệu lực, người cho 

thuê tặng cho căn nhà cho một trong những người thân; người thuê yêu cầu được quyền ưu tiên 

mua bằng cách viện dẫn BLDS Điều 446; người cho thuê không đồng ý; người thuê kiện ra Toà 

án.  

Tất cả những người thực hành luật trong hoạt động xét xử, khi được hỏi ý kiến về vấn đề này, 

thông qua các phiếu điều tra, đều khẳng định rằng người thuê không có quyền ưu tiên mua trong 

trường hợp này; tuy nhiên, tất cả các lý giải đều được đưa ra theo cảm tính: vì BLDS Điều 446 chỉ 

thừa nhận quyền ưu tiên mua cho người thuê trong trường hợp nhà được đem bán và tặng cho 

không phải là bán; vì Điều 446 chỉ thừa nhận quyền ưu tiên mua của người thuê trong trường hợp 

nhà được đem bán chứ không thừa nhận quyền đó trong các trường hợp khác...  

 

Trong một ví dụ khác, một người thuê nhà ở theo một hợp đồng không có thời hạn. Vào ngày 

31/12/2001, người cho thuê nhận được thông báo của người thuê, theo đó, người thuê mong muốn 

chấm dứt hợp đồng thuê nhà vào ngày 30/6/2002. Người cho thuê không trả lời. Sáng ngày 

01/7/2002 người thuê dọn hết đồ đạc của mình, khoá cửa và mang chìa khoá giao trả cho con trai 

trưởng (đã thành niên) của người cho thuê. Ngày 31/7, người cho thuê nhắn tin vào máy điện 

thoại di động của người thuê, yêu cầu thanh toán tiền thuê nhà cho tháng 7/2002. Lý lẽ của người 

cho thuê là: theo BLDS Điều 498 khoản 1, chỉ có người cho thuê trong một hợp đồng thuê nhà ở 

không có thời hạn mới có quyền chấm dứt hợp đồng thuê nhà bằng cách thông báo cho người thuê 

biết trước 6 tháng; luật không nói gì về quyền chấm dứt hợp đồng thuê nhà của người thuê trong 

trường hợp này.  

Những người thực hành luật trong hoạt động xét xử, khi được hỏi ý kiến thông qua các phiếu điều 

tra, đã trả lời không giống nhau. Có người cho rằng người cho thuê có lý; người khác cho rằng 

người thuê đã cư xử đúng luật và do đó, không phải trả số tiền thuê nhà cho tháng 7. Dù bênh vực 

người nào, tất cả những người thực hành luật đều cho rằng Điều 498 khoản 1 nêu trên có nội dung 

không rõ ràng và chính tình trạng không rõ ràng đó đã khiến mọi thái độ xử sự  đều có căn cứ 

pháp luật nhưng không có thái độ nào được coi là có căn cứ pháp luật vững chắc.  

 

Trong một ví dụ khác nữa, khi được hỏi liệu di sản thờ cúng có thể được chuyển nhượng trong 

khung cảnh của luật thực định, đại đa số những người thực hành luật đều trả lời phủ định; chỉ một 

số ít cho rằng có thể chuyển nhượng được tài sản thuộc di sản thờ cúng, nếu có sự đồng ý của tất 

cả những người thừa kế. Tuy nhiên, hầu như không có người thực hành luật nào gặp một người 

thực hành luật nào khác ở cách lý giải câu trả lời của mình: có người, không cho rằng di sản thờ 

cúng có thể được chuyển nhượng, dựa vào lý lẽ, theo đó cần phải tôn trọng ý chí của người lập  di 

sản thờ cúng; người khác, cũng cho rằng di sản thờ cúng không thể được chuyển nhượng, dựa vào 

lý lẽ theo đó, di sản thờ cúng không thuộc quyền sở hữu của những người thừa kế cũng không 

thuộc về người quản lý di sản thờ cúng; người khác, nữa, cho rằng di sản thờ cúng có thể được 

người quản lý chuyển nhượng với sự đồng ý của những người thừa kế, dựa vào lý lẽ theo đó, luật 

không có quy định cấm chuyển nhượng di sản thờ cúng   
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Trường hợp áp dụng một điều luật cũ. Đặc biệt, khi đứng trước một điều luật đã được ban hành 

từ lâu và vẫn còn được áp dụng, người thực hành luật thường gặp khó khăn trong việc tìm cách 

vận dụng trong một khung cảnh pháp lý có nhiều nhân tố mới.   

 

Ví dụ. Theo Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 21/4/1993 Điều 30, cơ quan thi hành án không 

được phép kê biên những tài sản sau đây của người phải thi hành án: 

1. Lương thực, thuốc men cần thiết cho người phải thi hành án và gia đình; 

2. Công cụ lao động, quần áo, đồ dùng sinh hoạt thông thường cần thiết của người phải thi hành 

án; 

3. Đồ dùng thờ cúng thông thường. 

 

Câu hỏi đặt ra là: trong khung cảnh của thực tiễn áp dụng pháp luật, liệu có thể mở rộng diện các 

tài sản không thể bị kê biên ra đến tất cả các tài sản gắïn liền với nhân thân của người phải thi 

hành án, như quyền yêu cầu cấp dưỡng, quyền hưởng trợ cấp mất sức, quyền yêu cầu bồi thường 

thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm hại,...  

Đứng câu hỏi này, đa số những người thực hành luật được hỏi theo các phiếu điều tra đều cho 

rằng việc mở rộng là có thể được. Tuy nhiên, người thì cho rằng bởi vì đó phù hợp với chính sách 

nhân đạo của người làm luật; người thì nói rằng bởi vì các quyền ấy cần thiết cho cuộc sống của 

con người;... Không ai chú ý đến một điểm rất tế nhị: điều luật liên quan được xây dựng vào năm 

1993, trong khi các khái niệm về quyền tài sản gắn liền với nhân thân chỉ chính thức được đưa 

vào luật viết từ khi có BLDS năm 1995. Giả sử ngay từ năm 1993, luật Việt Nam đã có những 

khái niệm đó, thì hẳn người làm luật ở thời điểm đó đã có những quy định mang tính khái quát 

cao nhờ sử dụng các khái niệm, chứ không phải loay hoay với một bảng liệt kê các tài sản không 

được kê biên vừa lê thê, vừa không đầy đủ...     
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Chương thứ hai 

 

Suy nghĩ ban đầu về giải pháp  

cho bài toán về phương pháp 
 

Sự cần thiết của việc xây dựng phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết đã rõ ràng. Vấn đề 

còn lại là xác định các phương pháp đúng đắn. Nghiên cứu và phân tích luật viết là một hoạt động 

khoa học, đòi hỏi những phương pháp khoa học, đồng thời là một hoạt động kỹ thuật, đòi hỏi 

những phương pháp khoa học đặc thù. Ở chương trước, ta đã chứng minh tính  hiệu quả hạn chế 

của những phương pháp đang được áp dụng trong hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết ở 

Việt Nam. Sau đây là những suy nghĩ về việc định hình các phương pháp nghiên cứu và phân tích 

thích hợp và những đề nghị về cách thức sử dụng các phương pháp ấy lần lượt đối với người thực 

hành luật trong hoạt động xét xử và với người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp.     

  

Mục I. Xây dựng các phương pháp 
 

Nghiên cứu và phân tích luật viết theo phương pháp là một hoạt động trí tuệ được chuẩn bị công 

phu và được thực hiện theo một trình tự xác định, chặt chẽ, hợp lý.   

   

I. Chuẩn bị hoạt động nghiên cứu và phân tích 

 

A. Chuẩn bị vật chất 
 

Văn bản pháp luật. Tài liệu tham khảo. Đối tượng của hoạt động nghiên cứu và phân tích luật 

viết là các điều luật được ghi nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi 

hành. Liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật đó có các văn bản có cùng lĩnh vực điều chỉnh, 

được ban hành trước đây và đã hết hiệu lực thi hành; các văn bản có cùng lĩnh vực điều chỉnh 

thuộc luật viết của các nước khác (luật viết so sánh); các tài liệu, công trình chuẩn bị (bao gồm cả 

các biên bản thảo luận, các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và các dự thảo); các công trình 

nghiên cứu khoa học luật xoay quanh những vấn đề được giải quyết trong văn bản đó; các công 

trình nghiên cứu khoa học luật trong luật so sánh xoay quanh những vấn đề đó hoặc vấn đề tương 

tự. Ngoài văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành, các nguồn dữ kiện phục vụ công 

tác nghiên cứu và phân tích được gọi chung là tài liệu tham khảo. Càng thu thập được nhiều tài 

liệu tham khảo, người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp càng có nhiều thông tin phục vụ 

cho công việc chuyên môn. 

 

Hệ thống tư liệu dọc và hệ thống tư liệu ngang. Tư liệu dọc là tư liệu được sắp xếp theo thứ tự 

thời gian; tư liệu ngang là tư liệu được phân loại theo lĩnh vực. Tư liệu dọc có thể được quản lý 

theo nhiều tầng: tự liệu cổ, tư liệu cận đại, tư liệu hiện đại; tư liệu cổ có thể  được phân chia thành 

tư liệu của triều đại X, tư liệu của triều đại Y; tư liệu hiện đại có thể được chia thành tư liệu của 

giai đoạn X, của giai đoạn Y, của thời kỳ áp dụng pháp lệnh X, luật Y;... Tư liệu ngang, sau khi 

được phân loại theo lĩnh vực, có thể được quản lý theo chế định, theo chủ đề, theo xuất xứ (luật và 

dưới luật, luật trong nước và luật so sánh,...).   

 

 

 

 

 

B. Chuẩn bị hình thức 

 

1. Xác định lý lịch của văn bản 
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Nguồn gốc và tính chất văn bản. Trước khi nghiên cứu và phân tích văn bản, người nghiên cứu 

và phân tích nên “định vị” văn bản trong thời gian, không gian: văn bản được xây dựng và ban 

hành vào thời điểm nào ? khung cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá lúc đó ra sao ? Văn bản 

thuộc loại gì (luật, pháp lệnh, nghị định,...) Việc xác định chính xác nguồn gốc và tính chất văn 

bản sẽ cho phép xây dựng quan điểm lịch sử cụ thể mà từ quan điểm đó, việc nghiên cứu và phân 

tích nội dung văn bản được thực hiện.       

 

2. Nhấn mạnh các từ cần thiết  

 

Khái niệm “từ cần thiết”. Những từ cần thiết có thể được chia thành hai nhóm. 

 

- Nhóm các từ cần làm rõ nghĩa. Khi xây dựng văn bản luật, người làm luật có thể sử dụng những 

từ mà nội hàm được xác định trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của thời kỳ văn bản được xây dựng 

và ban hành; theo thời gian, nội hàm đó có thể đã thay đổi, thẩm chí có thể đã trở nên khác hẳn. 

Người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp phải nắm bắt được nội hàm của từ ngữ được thừa 

nhận ở thời kỳ mà văn bản được xây dựng và ban hành.      

Bên cạnh đó, người đọc văn bản luật có thể bắt gặp những thuật ngữ thuộc các lĩnh vực hoàn toàn 

xa lạ với lĩnh vực chuyên môn của mình14. Cần tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn để làm 

rõ ý nghĩa của những từ đó.     

Ngoài ra, có những cách diễn đạt có thể có một giá trị đặc biệt hoặc mang tính ví von, ám chỉ15. 

Cần tìm hiểu rõ các hoàn cảnh, điều kiện hình thành của các từ ngữ đó để có thể nắm chắc ý nghĩa 

của chúng. 

Cuối cùng, trong trường hợp một từ có nhiều nghĩa, người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp 

phải làm rõ ngay ý nghĩa đích thực của từ đó16, để tránh rơi vào những phân tích lạc đề.     

 

- Nhóm các từ khoá. Gọi là từ khóa những từ có ý nghĩa quyết định đối với nội dung của quy tắc 

được chứa đứng trong điều luật viết. Khác với những từ cần làm rõ nghĩa, là những từ được ghi 

nhận bằng cách đọc văn bản, những từ khoá có thể ghi nhận trong quá trình tìm hiểu sơ bộ về ý 

nghĩa của văn bản    

 

Ví dụ. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 25, vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm 

liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu 

cầu thiết yếu của gia đình. Có thể dễ dàng nhận ra các từ khoá trong điều luật: trách nhiệm liên 

đới, giao dịch hợp pháp và nhu cầu thiết yếu của gia đình. 

 

Mục đích của việc nhấn mạnh từ cần thiết. Việc nhấn mạnh các từ cần thiết có tác dụng đặt cơ 

sở cho việc hình thành những ý tưởng ban đầu có tính chất định hướng cho việc phát triển các 

phân tích.    

 

Ví dụ. Theo BLDS Điều 235, các chủ sở hữu chung cùng quản lý tài sản chung theo nguyên tắc 

nhất trí, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Với các từ khoá 

“nguyên tắc nhất trí”, “thoả thuận khác”, “quy định khác”, người nghiên cứu và phân tích chuyên 

nghiệp có thể xây dựng ý tưởng ban đầu về một bài phân tích được phát triển theo sơ đồ sau đây: 

14 Ví dụ, đối với người không có kiến thức pháp lý cơ bản, các thuật ngữ như huỷ bỏ, vô hiệu hoá, đơn phương đình 

chỉ thực hiện, phải là những tử đồng nghĩa; trong khi những cụm từ như thời hiệu xác lập, thời hiệu thủ tiêu, là những 

cụm từ không rõ nghĩa.        
15 Ví dụ tại Điều 10 Nghị quyết ngày 24/8/1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về các giao dịch dân sự về nhà ở xác 

lập trước ngày 01/7/1991 có nhắc đến những chủ sở hữu “đi hoạt động cách mạng”. Đối với người nước ngoài nghiên 

cứu luật Việt Nam, cụm từ này rõ ràng mang tính ví von và cần được giải thích cho rõ.         
16 Một trong những ví dụ điển hình trong ngôn ngữ pháp lý Việt Nam là trường hợp của thuật ngữ “thanh toán”. 

Trong một ngữ cảnh, thuật ngữ đó có thể có nghĩa là cân đối nợ và có; trong một ngữ cảnh khác, nó có thể hàm nghĩa 

thực hiện (quyền hoặc nghĩa vụ).  
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I. Nguyên tắc nhất trí trong quản lý tài sản chung; II. Quản lý tài sản chung theo thoả thuận; III. 

Ngoại lệ của nguyên tắc nhất trí trong quản lý tài sản chung.    

 

C. Chuẩn bị bản thân 

 

1. Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng 

 

Quan điểm chính trị.  Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, luật viết phản ánh và thể chế hoá chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản. Muốn phân tích luật viết một cách đúng đắn, 

người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp phải đứng vững trên quan điểm chính thống về mặt 

chính trị. Trong đa số trường hợp, việc phân tích luật viết chỉ cho ra những kết quả thuần tuý kỹ 

thuật, chuyên môn; song cũng có những trường hợp các kết quả phân tích cần được đánh giá ở 

góc độ chính trị và chỉ được chấp nhận một khi tỏ ra phù hợp với đường lối, chủ trương, chính 

sách...  

 

Nói chung, luật viết luôn đọng lại ở một thời điểm nhất định (thời điểm văn bản luật được thông 

qua) thành câu chữ cụ thể và là sản phẩm của lịch sử. Người nghiên cứu và phân tích chuyên 

nghiệp, sau khi xác định được quan điểm mà người làm luật dựa vào để xây dựng quy tắc viết, 

phải cố gắng phát triển các phân tích luật viết theo hướng bảo vệ quan điểm đó.  

 

Thậm chí có trường hợp do sai sót kỹ thuật, luật trở nên mâu thuẫn hoặc sơ hở hoặc không hợp lý 

trái cả với ý chí của người làm luật. Khi đó, người nghiên cứu luật có trách nhiệm, một mặt dựa 

vào ý chí đích thực của người làm luật chỉ ra giải pháp đúng đắn nhất mà người làm luật chủ 

trương, mặt khác, góp ý với người làm luật về việc sửa đổi luật. Phần thứ nhất của công việc vừa 

nêu có thể được thực hiện trong khuôn khổ nghiên cứu, biên soạn sách, tài liệu tham khảo về luật; 

phần thứ hai của công việc vừa nêu có thể được thực hiện tại các hội thảo khoa học hoặc trên báo 

chí.        

 

2. Học thuật 

 

Kiến thức phổ thông và kiến thức chuyên môn. Về mặt lý thuyết, bất kỳ người nào cũng có thể 

nghiên cứu và phân tích luật viết. Song, muốn thực hiện công việc có hiệu quả, người nghiên cứu 

và phân tích cần có kiến thức phổ thông tối thiểu và kiến thức chuyên môn về luật. Kiến thức 

càng rộng và sâu, thì hoạt động nghiên cứu và phân tích càng giàu tính sáng tạo và sắc bén.  

 

Ví dụ. Theo BLDS Điều 458, việc mua bán có thể được xác lập kèm theo điều kiện theo đó người 

bán có thể chuộc lại tài sản bán trong một thời hạn. Với kiến thức phổ thông và kiến thức chuyên 

môn nhất định, người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp nhận định rằng quyền chuộc lại là 

một quyền có giá trị tài sản và, trong điều kiện không có quy định hạn chế rành mạch của luật 

viết, là một quyền có thể chuyển giao được theo hợp đồng hoặc bằng con đường thừa kế. Từ nhận 

định đó, người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp đặt các giả thiết: người chuộc lại mong 

muốn “bán” quyền chuộc lại cho một người khác; người chuộc lại chết và người thừa kế mong 

muốn thực hiện quyền chuộc lại; người chuộc lại chết, để lại nhiều người thừa kế, và người mua 

đứng trước nhiều người muốn chuộc lại tài sản mà không biết phải đáp ứng yêu cầu của họ như 

thế nào cho đúng luật;... Càng hình dung được nhiều giả thiết, người nghiên cứu và phân tích 

chuyên nghiệp càng xác định được nhiều cách tiếp cận, mổ xẻ văn bản     

 

Kiến thức luật so sánh. Có hiểu biết tốt về luật của các nước khác, nhà chuyên môn sẽ có điều 

kiện rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và phân tích khách quan: thoát ra khỏi hệ thống tư duy pháp lý 

mà trong đó mình được đào tạo, nhà chuyên môn đứng ở vị trí của một chuyên gia nước ngoài để 

tìm hiểu, xem xét luật của nước mình và phát hiện những dị biệt; sau đó, đứng ở vị trí người thứ 

ba so với cả hai hệ thống luật đang được so sánh để suy gẫm và xác định nguyên nhân của những 
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dị biệt ấy, rồi, nếu có thể, chỉ ra những ưu điểm và nhược điểm của mỗi hệ thống, cũng như cân 

nhắc về những biện pháp khả thi nhằm hoàn thiện hệ thống luật của nước mình.      

 

Ví dụ. Theo BLDS Điều 446, trong trường hợp nhà ở cho thuê được bán, thì người thuê mà đã 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người thuê nhà và không có chỗ ở có quyền ưu tiên mua. Có 

thể dễ dàng nhận thấy rằng hợp đồng mua bán mà chủ cho thuê dự định giao kết với người thứ ba, 

theo giả thiết của điều luật, có đối tượng là nhà đang cho thuê và giá bán được thỏa thuận sẽ là giá 

tương ứng với tình trạng đang được cho thuê của đối tượng mua bán, nghĩa là thấp hơn giá của 

chính căn nhà đó trong trường hợp được để trống. Thế thì, trong điều kiện người cho thuê không 

có quyền đề nghị với người thuê một giá bán khác với giá thoả thuận với người thứ ba, có thể 

hình dung khả năng theo đó, người thuê sử dụng quyền ưu tiên mua để mua lại tài sản, sau đó bán 

lại cho người khác theo giá tương ứng với nhà được để trống. Ta nhận thấy ngay rằng người thuê 

trong giả thiết sẽ được hưởng lợi từ khoản chênh lệch giữa hai giá bán và việc hưởng lợi đó hoàn 

toàn không chính đáng. Không thể nói rằng đó là giải pháp phù hợp với ý chí của người làm luật; 

song, có lẽ khi xây dựng điều luật, người soạn thảo đã không hình dung được một cách hoàn hảo 

cách thức áp dụng điều luật đó trong thực tiễn.     

 

Trong luật của nhiều nước, nếu người cho thuê bán nhà trong lúc hợp đồng thuê còn hiệu lực, thì 

người thuê, trên nguyên tắc, không có quyền ưu tiên mua. Quyền này chỉ phát sinh trong trường 

hợp hợp đồng cho thuê đã hết hạn và người cho thuê không muốn tiếp tục cho thuê mà muốn lấy 

lại nhà để bán. Giải pháp này cho phép ngăn chặn khả năng người thuê sử dụng quyền ưu tiên 

mua để trục lợi. Liệu đó cũng chính là giải pháp mà người làm luật Việt Nam mong muốn khi xây 

dựng BLDS Điều 446 hay không.  

 

3. Vốn sống 

 

Sự cần thiết của vốn sống. Vốn sống có thể được hiểu như là tập hợp các kinh nghiệm được đúc 

kết từ quá trình sống của bản thân nhà chuyên môn, từ những kết quả tình thần đạt được trong quá 

trình tham gia các quan hệ xã hội trong hoạt động nghề nghiệp và trong sinh hoạt hàng ngày. 

Quan hệ càng nhiều và đa dạng, thì càng có điều kiện tích luỹ vốn sống. Song, muốn có nhiều vốn 

sống, thì trước hết phải tích cực, chủ động trong hoạt động nghề nghiệp và trong giao tiếp phổ 

thông. Bởi vậy, có những người chưa đến 20 tuổi đã có vốn sống đáng kể, trong khi có người đã 

hơn 70 tuổi vẫn chỉ có một hành trang sống nghèo nàn. Với vốn sống phong phú, nhà chuyên môn 

xây dựng được mối liên hệ giữa luật với thực tiễn, hình dung được khả năng và cách thức áp dụng 

luật trong những trường hợp điển hình, qua đó, góp phần tăng cường tính hữu hiệu của luật.       

Ví dụ. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 76 khoản 2, việc nuôi con nuôi chấm dứt 

trong trường hợp con nuôi bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân 

phẩm, danh dự của cha, mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha, mẹ nuôi hoặc có hành vi phá tán tài sản 

của cha, mẹ nuôi. Một người có vốn sống dồi dào có thể ghi nhận rằng trong thực tế, có trường 

hợp con nuôi xâm phạm tính mạng, sức khỏe của cha nuôi để bảo vệ mẹ nuôi chống lại sự hành 

hạ, ngược đãi của cha nuôi. Liệu Điều 76 khoản  2 cũng được áp dụng trong trường hợp đó ? Nếu 

câu trả lời là có, thì việc chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi trong trường hợp này có hiệu lực cả đối 

với quan hệ cha-con mẹ-con hay chỉ đối với quan hệ cha-con ? Nếu cho rằng quan hệ nuôi con 

nuôi phải chấm đối với cả cha và mẹ trong trường hợp này, thì rõ ràng quan hệ mẹ nuôi-con nuôi 

bị cắt đứt một cách oan uổng; còn nếu cho rằng chỉ có quan hệ cha-con chấm dứt, thì người con 

nuôi sẽ trở thành con riêng của vợ của người cha nuôi trước đây và đó là tình huống không được 

người làm luật dự kiến.  

 

4. Đạo lý 

 

Một trong những điều kiện bảo đảm pháp chế. Đạo lý có thể được hiểu như là sự cảm nhận 

hoặc sự ý thức về những yêu cầu của con người đối với con người liên quan đến việc xác định 

thái độ xử sự trong những trường hợp nhất định, những yêu cầu hình thành trên cơ sở đạo đức, 
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lương tri, lẽ phải, lẽ công bằng. Đạo lý không được tích tụ trong con người theo cùng một cách 

như học thuật hay vốn sống mà được chiêm nghiệm và thấm nhuần trong quá trình sống. Thấm 

nhuần đạo lý, nhà chuyên môn có thể làm rõ giá trị đạo đức của luật, tăng cường tính thuyết phục 

của luật, qua đó thúc đẩy sự phát triển ý thức tự giác thực hiện pháp luật.     

 

Ví dụ. Theo BLDS Điều 646 khoản d, sẽ không có quyền hưởng di sản người có hành vi lừa dối, 

cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ  di chúc 

nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản. Thực ra, người 

thừa kế chỉ đáng bị trừng phạt trong trường hợp ý chí không được tôn trọng không chỉ là ý chí 

thực, chắc chắn mà còn phải là ý chí hợp đạo lý. Có thể hình dung: người chồng lập di chúc giao 

toàn bộ tài sản cho nhân tình; người vợ giận dữ xé bỏ di chúc; người chồng chết để lại vợ và một 

con chưa thành niên. Giả sử thêm rằng di chúc được dựng lại đầy đủ. Nếu di chúc không bị xé bỏ, 

thì áp dụng BLDS Điều 672, toàn bộ di sản sẽ được trao cho nhân tình của người chết và người 

này có trách nhiệm chuyển giao hai phần di sản được hưởng không phụ thuộc nội dung di chúc 

cho vợ và con chưa thành niên của người chết, mỗi phần bằng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật của 

mỗi người. Nay do người vợ có hành vi hủy di chúc, áp dụng Điều 646 khoản d, nhân tình chỉ 

phải giao một phần di sản được hưởng không phụ thuộc nội dung di chúc cho con chưa thành 

niên, còn người vợ không có quyền hưởng di sản và phần thừa kế không phụ thuộc nội dung di 

chúc của người này bị huỷ bỏ. Không chắc đó là giải pháp mà người làm luật mong muốn, bởi 

hành vi huỷ di chúc trong giả thiết rõ ràng được thực hiện trong điều kiện người có hành vi ấy bị 

kích động bởi hành vi phi đạo đức của người lập di chúc...      

 

II. Các phương pháp nghiên cứu và phân tích chủ yếu 

 

Việc phân tích các quy tắc viết có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp. Trong khuôn khổ 

hạn hẹp của báo cáo này, ta đặc biệt quan tâm đến những phương pháp được sử dụng phổ biến, 

thường xuyên và có hiệu quả nhất: phân tích câu chữ hoặc chú giải, phân tích lịch sử và phân tích 

phát triển. Ngoài ra, có trường hợp (không thường gặp nhưng lại rất tế nhị) trong đó giữa các điều 

luật viết có sự mâu thuẫn, việc nghiên cứu và phân tích luật  đòi hỏi một phương pháp riêng.  

A. Phương pháp truyền thống: phân tích câu chữ hoặc chú giải 17 

 

Khái niệm. Phân tích câu chữ hoặc chú giải (sau đây gọi là phân tích câu chữ) không thể được 

hiểu theo nghĩa đen, tức là phân tích từng câu, từng chữ dựa theo ý nghĩa của từ ngữ được ghi 

nhận trong từ điển hoặc trong tập quán. Nghiên cứu và phân tích luật viết dựa vào phương pháp 

phân tích câu chữ là hoạt động trí tuệ của nhà chuyên môn “đi xuyên qua văn bản quy phạm pháp 

luật” để nắm bắt ý chí đích thực của người làm luật. Mục đích tối hậu của việc thực hành phương 

pháp phân tích câu chữ là phát hiện ý chí của người làm luật, phát hiện các quy phạm pháp luật 

mà người làm luật muốn xây dựng và được thể hiện trong văn bản. Với phương pháp phân tích 

câu chữ, người nghiên cứu phát hiện luật chứ không tạo ra luật18. Nói cách khác, trong quan niệm 

lý tưởng của người phân tích câu chữ, luật và luật viết hoàn toàn đồng nhất với nhau và việc áp 

dụng pháp luật trước hết là việc xây dựng một tam đoạn luận đơn giản (syllogisme simple)19: đại 

đề, là quy tắc thích ứng của luật viết; tiểu đề, là phần ghi nhận việc có đủ điều kiện để áp dụng 

quy tắc trong trường hợp đang xem xét; và kết luận, là phần khẳng điûnh việc áp dụng quy tắc. 

Chẳng hạn, theo BLDS Điều 640 khoản 1, người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa 

vụ tài sản do người chết để lại (đại đề); người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc là người 

17 Về một phân tích chi tiết, xem: Bonnecase, L’école de l’Exégèse en droit civil, Paris, 1924.     
18 Xem, ví dụ, Demolombe, Cours de Code Napoléon, T. 1, số 115: “Về phương diện lý thuyết, diễn dịch có nghĩa là 

giải thiúch; diễn dịch là làm sáng tỏ ý nghĩa đúng và đích thực của luật viết. Đó không phải là thay đổi, sửa đổi, làm 

mới; đó là tuyên bố, là thừa nhận. Việc diễn dịch có thể khéo léo hoặc tinh tế; có thể dẫn đến việc gán cho người làm 

luật những ý đồ mà thực ra người làm luật không có, những ý đồ có thể tốt hơn hoặc xấu hơn; nhưng diễn dịch không 

có tác dụng tạo ra quy tắc mới; nếu không, thì không còn là diễn dịch nữa”.         
19 Ghestin và Goubeaux, Traité de droit civil - Introduction générale, L.G.D.J, 1990, số 143.  
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thừa kế (tiểu đề); vậy, người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc có trách nhiệm thực hiện 

nghĩa vụ tài sản do người chết để lại (kết luận).   

 

1. Các nguyên tắc cơ bản 

 

Đặt vấn đề. Nhắc lại rằng các tư tưởng chủ đạo của phương pháp phân tích câu chữ bao gồm: 1. 

Luật phải được chứa đựng toàn bộ trong luật viết; 2. Người nghiên cứu và phân tích chuyên 

nghiệp có trách nhiệm sử dụng các công cụ phân tích để phát hiện ý chí của người làm  luật chứa 

đựng trong luật viết. Nhưng, những điều đó không có nghĩa rằng trong mọi trường hợp, việc áp 

dụng pháp luật đều có thể được quy thành một tam đoạn luận đơn giản được xây dựng từ các kết 

quả tra cứu đơn giản một (hoặc nhiều) văn bản. Ta đã biết rằng việc xây dựng một tam đoạn luận 

đòi hỏi có một điều luật thích ứng ghi rõ các điều kiện áp dụng và rằng, tuy nhiên, luật viết, do 

nhưng hạn chế của câu chữ, có thể mập mờ, khó hiểu, không đầy đủ và, do những hạn chế của bản 

thân người làm luật, có thể không đầy đủ và mâu thuẫn. Dẫu sao, mỗi khi cần áp dụng luật, thì 

vấn đề đầu tiên phải giải quyết là liệu có thể xây dựng được một tam đoạn luận từ một điều luật. 

Chỉ trong trường hợp câu trả lời là phủ định, thì nhà chuyên môn mới xem xét đến các khả năng 

tạo ra (tìm ra) con đường khác để áp dụng luật. Bởi vậy, phương pháp phân tích câu chữ hình 

thành trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản sau đây.  

 

Nguyên tắc thứ nhất: nếu luật viết rõ ràng, thì phải tuyệt đối tôn trọng câu chữ của luật viết. 

Nghĩa là không có chuyện phân tích luật viết, một khi luật được diễn đạt hoàn toàn rõ ràng và dễ 

dàng được hiểu một cách thống nhất. Chẳng hạn, luật quy định rằng người từ đủ 18 tuổi trở lên là 

người thành niên; người chưa đủ 18 tuổi là người chưa thành niên. Không thể phân tích gì thêm 

về ý nghĩa của điều luật này: đơn giản, đủ 18 tuổi là mốc giới mà luật thiết lập để ngăn cách giữa 

tình trạng thành niên và tình trạng chưa thành niên; luật không phân biệt người đủ hoặc chưa đủ 

18 tuổi là nam hay nữ, là người thuộc dân tộc kinh hay thuộc dân tộc thiểu số, là người có khả 

năng hay không có khả năng nhận thức được hành vi của mình, là người biết chữ hay không biết 

chữ,... Vấn đề phân tích chỉ được đặt ra một khi nội dung văn bản không được trình bày một cách 

rõ ràng, do người làm luật sử dụng từ có thể được hiểu theo nhiều nghĩa, do diễn đạt không trong 

sáng hoặc không chính xác.     

 

Rõ ràng trong cách diễn đạt và rõ ràng về điều kiện áp dụng. Trong nhiều trường hợp, quy tắc 

được diễn đạt rất rõ, nhưng việc áp dụng quy tắc lại không đơn giản. Lấy lại ví dụ vừa nêu, ta có 

ngay câu hỏi: làm thế nào xác định được một người là đủ hay chưa đủ 18 tuổi ?  Hỏi cách khác: 

đâu là bằng chứng chính thức về tuổi của một người ? giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hay chứng minh 

thư? Luật Việt Nam không có giải pháp chính thức cho vần đề này. Người thực hành, về phần 

mình, có xu hướng dựa vào giấy khai sinh để xác định tuổi của mỗi người trong trường hợp không 

có tranh chấp; còn nếu có tranh chấp, thì tuổi có thể được chứng minh bằng mọi phương tiện được 

thừa nhận trong luật chung về chứng cứ.           
 

Cần lưu ý rằng quy tắc được diễn đạt rõ ràng không hẳn là một quy tắc hợp lý, hợp tình. Có 

những quy tắc rõ ràng không chỉ về phương diện diễn đạt mà cả về tính không hợp lý và tính 

không khả thi; thế nhưng việc sửa đổi các quy tắc như thế không phải là công việc của người 

nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp, mà là công việc của người làm luật. Tất nhiên, người 

nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp có thể chỉ ra tính không hợp lý, không khả thi của một 

quy tắc nào đó  cũng như có quyền kiến nghị sửa đổi quy tắc đó, nhưng chừng nào quy tắc đó 

chưa được sửa đổi, người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp không có quyền kêu gọi không 

tuân thủ quy tắc đó.      
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Nguyên tắc thứ hai: nếu luật viết không rõ ràng hoặc không đầy đủ, thì phải tìm hiểu luật trên 

cơ sở quán triệt toàn bộ tinh thần của văn bản20. “Tinh thần” ở đây là ý đồ chung của người 

soạn thảo văn bản, là tư tưởng chủ đạo được người soạn thảo quán triệt trong toàn bộ quá trình 

xây dựng nội dung văn bản. Nguyên tắc này được thiết lập phù hợp với bản chất của luật - ý chí 

của giai cấp thống trị được áp đặt lên toàn xã hội. Để có thể nắm bắt được tinh thần đó, nhà 

chuyên môn sử dụng một số công cụ đặc biệt sẽ được liệt kê và phân tích sau.       

 

Nguyên tắc thứ ba: các ngoại lệ được chính thức ghi nhận trong luật viết có phạm vi áp dụng 

giới hạn do luật xác định. Nguyên tắc là thành phần của luật chung; còn ngoại lệ là thành phần 

của luật riêng. Phạm vi điều chỉnh của luật chung được xác định dựa vào kết quả xác định ý chí 

của người làm luật, lồng chứa trong câu chữ của luật viết. Còn phạm vi điều chỉnh của luật riêng 

phải do người làm luật xác định một cách độc quyền. Nếu không thiết lập sự độc quyền đó cho 

người làm luật, thì tất cả mọi người đều có thể tìm cách mở rộng phạm vi áp dụng ngoại lệ trong 

quá trình thực hiện pháp luật và điều đó cũng có nghĩa rằng nguyên tắc do người làm luật thiết lập 

chỉ có giá trị lý thuyết. Chẳng hạn, luật quy định rằng những người được liệt kê tại điều 679 

BLDS là những người thừa kế theo pháp luật và có quyền hưởng di sản di chuyển theo pháp luật, 

khi được gọi theo thứ tự ưu tiên do pháp luật quy định; một cách ngoại lệ, những người rơi vào 

các trường hợp dự liệu tại Điều 646 BLDS không có quyền hưởng di sản theo pháp luật21. Thực 

tiễn áp dụng pháp luật không được phép thừa nhận thêm các trường hợp ngoại lệ nào khác ngoài 

những trường hợp đã được ghi nhận trong luật viết. Nhà chuyên môn, về phần mình, không được 

dùng các công cụ phân tích câu chữ, đặc biệt là công cụ “áp dụng tương tự pháp luật”, để mở rộng 

phạm vi áp dụng của các ngoại lệ đó. 

 

Vấn đề là: có những ngoại lệ được thừa nhận nhằm mục đích bảo vệ các nguyên tắc cơ bản hoặc 

những lợi ích lớn, ưu tiên; những ngoại lệ này có tầm vóc quá lớn để được chứa đựng trong luật 

riêng. Rõ hơn, có những ngoại lệ mang tính nguyên tắc và phải được coi là thành phần của luật 

chung; khi đó, ngoại lệ được nghiên cứu và phân tích như nguyên tắc và phạm vi áp dụng ngoại lệ 

có thể được mở rộng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và phân tích đó. Thế thì, khi nghiên cứu và 

phân tích một quy tắc được ghi nhận trong luật viết dưới hình thức một ngoại lệ, ta cần tìm hiểu 

lý lẽ của ngoại lệ đó; và nếu lý lẽ này bao hàm việc bảo vệ một nguyên tắc lớn, một lợi ích lớn, thì 

ngoại lệ có thể được áp dụng trong chừng mực của lý lẽ đó: khi ấy, phạm vi áp dụng của ngoại lệ 

có thể vượt ra khỏi các trường hợp đặc thù được dự liệu trong luật viết, nhờ các công cụ phân 

tích câu chữ, kể cả công cụ “áp dụng tương tự pháp luật”.  

 

Ví dụ. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 1986, nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên mới 

được kết hôn (Điều 5); vậy, trên nguyên tắc, nam và nữ chỉ cần thoả mãn điều kiện về tuổi là có 

thể kết hôn với nhau. Một cách ngoại lệ, Điều 7 của Luật cấm kết hôn giữa những người có cùng 

dòng máu về trực hệ; giữa anh, chị, em cùng cha, mẹ, cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha; 

giữa những người khác có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi22.  Có thể dễ 

dàng nhận thấy lý lẽ của ngoại lệ này: sự cần thiết bảo vệ luân thường đạo lý, bảo đảm sự phát 

triển lành mạnh của giống nòi. Rõ ràng, các nguyên tắc, lợi ích được bảo vệ bởi ngoại lệ này rất 

lớn; bởi vậy, nếu lý lẽ vừa nêu cũng tồn tại trong các trường hợp khác không được luật dự liệu,  

thì Điều 7 của Luật cũng được áp dụng. Ta có: cấm kết hôn giữa con nuôi với con ruột của người 

nuôi; giữa người nuôi với anh, chị, em ruột của con nuôi; giữa con rể goá với mẹ vợ goá; giữa con 

20 Nguyên tắc này cũng được dùng làm cơ sở để giải thích hợp đồng, một thứ luật giữa các bên giao kết: khi một hợp 

đồng có điều khoản không rõ ràng, thì không chỉ dựa vào ngôn từ của hợp đồng mà còn phải căn cứ vào ý chí chung 

của các bên để giải thích điều khoản đó (BLDS Điều 408 khoản 1).   
21 Thậm chí không có quyền hưởng di sản theo di chúc, nếu người lập di chúc cho đương sự hưởng di sản trong điều 

kiện không biết đương sự đã có những hành vi được liệt kê tại điều luật đó: xem Thừa kế, đã dẫn, tr. 56 và 57.   
22 Luật còn cấm kết hôn đối với ngưòi đang có vợ (có chồng) và người mắc một số bệnh; nhưng ta không có lợi ích để 

bàn về điểm này ở đây.  
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dâu goá với cha chồng goá; giữa chồng goá với con riêng của vợ chết trước; giữa vợ goá với con 

riêng của chồng chết trước23; ...        

 

Nguyên tắc thứ tư: một khi các lý do để áp dụng luật không tồn tại, thì không được áp dụng 

luật. Nguyên tắc này khá trừu tượng. Ta biết rằng mỗi quy tắc được ghi nhận trong luật viết đều 

có lý lẽ của nó và chính lý lẽ đó là cơ sở của giải pháp (của quy định) mà người làm luật lựa chọn 

để chi phối cách xử sự của chủ thể của quan hệ pháp luật. Bất kỳ quy định nào cũng đều được áp 

dụng trong chừng mực lý lẽ tồn tại của nó. Một khi, trong một trường hợp đặc thù, lý lẽ đó không 

còn có thể dùng để biện minh cho cách xử sự được quy định trong luật, thì cách xử sự đó cũng 

phải bị loại bỏ, hay nói đúng hơn là quy định của luật không thể được áp dụng cho trường hợp đặc 

thù đó (dù trường hợp này đã được luật dự liệu): cessante ratione legis, cessat ejus dispositio - 

luật ngừng lại ở nơi ngừng lại của các lý lẽ24. 

 

Ví dụ. Theo BLDS Điều 25 khoản 2, mọi giao dịch liên quan đến tài sản của người bị hạn chế 

năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhỏ 

nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, theo định 

nghĩa của luật, là một người suy đồi về nhân cách và thường xuyên định đoạt tài sản của gia đình 

theo kiểu phá tán. Trong điều kiện đó, lý lẽ của quy định vừa nêu là: cần phải kiểm soát chặt chẽ 

các giao dịch thực hiện bởi người bị hạn chế năng lực hành vi, nhất là các giao dịch có tính chất 

định đoạt tài sản, nhằm ngăn ngừa những hành vi gây phương hại đến lợi ích của gia đình người 

đó và của chính người đó. Vậy, một khi việc kiểm soát không còn tác dụng đó, thậm chí còn 

chống lại các lợi ích được bảo vệ, thì biện pháp kiểm soát phải được dỡ bỏ (nghĩa là điều luật đã 

dẫn không được áp dụng). Người bị hạn chế năng lực hành vi cần phải trả một món nợ lớn được 

giao kết đúng luật; nếu người đại diện không đồng ý để người này dùng tài sản của mình để trả 

nợ, thì người này vẫn phải được quyền trả nợ mà không cần có sự đồng ý đó; nếu không, chủ nợ 

có thể yêu cầu kê biên và bán tài sản của người mắc nợ để cưỡng chế việc thực hiện nghĩa vụ, và 

người mắc nợ có thể phải để cho tài sản của mình bị bán thấp hơn giá bán có thể có theo hợp đồng 

thông thường, ngoài ra còn phải chịu chi phí cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ.                                

 

Dựa trên các nguyên tắc vừa trình bày, phương pháp phân tích luật viết theo câu chữ được thực 

hành không giống nhau tuỳ theo câu chữ của văn bản liên quan không rõ nghĩa hoặc nội dung của 

văn bản liên quan không đầy đủ  hoặc giữa các điều luật viết có sự mâu thuẫn. Trong trường hợp 

cần kết nối các điều luật viết, các phương pháp cũng phải được kết nối.    

  

2. Trường hợp câu chữ của văn bản không rõ nghiã 

  

Trước một văn bản có câu chữ không rõ nghĩa, công việc nghiên cứu và phân tích của nhà chuyên 

môn giống như công việc của người nghiên cứu sử học: nhà chuyên môn tự đặt mình trong hoàn 

cảnh lịch sử cụ thể của thời kỳ mà văn bản được xây dựng và ban hành và dựng lại diễn biến tâm 

lý của người làm luật trong lúc soạn thảo văn bản.   

 

Xem lại các công trình chuẩn bị. Các công trình chuẩn bị một văn bản quy phạm pháp luật rất 

đa dạng: văn bản dự thảo, các biên bản thảo luận chuyên môn, các bản tổng hợp ý kiến đóng góp, 

... và đặc biệt, tờ trình dự thảo văn bản trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản. 

Các công trình này có thể cung cấp những thông tin cho phép người nghiên cứu khám phá được ý 

nghĩa mà người soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật muốn gán cho văn bản đó và nhất là những 

lý lẽ mà người làm luật viện dẫn để bảo vệ những giải pháp mà người làm luật lựa chọn và được 

ghi nhận trong văn bản.  

23 Các giải pháp này, về sau đã được khẳng định tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 10, trừ trường hợp kết 

hôn giữa con nuôi và con ruột của người nuôi, giữa người nuôi và anh, chị, em ruột của con nuôi. 
24 Có thể tham khảo thêm: Cornu, Droit civil - Introduction. Les personnes. Les biens, Montchrestien, 1990, số 412; 

Ghestin và Doubeaux, sđd, số 144 ghi chú 52.  
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Ví dụ. Trước đây, Pháp lệnh thừa kế quy định rằng người thừa kế có quyền khước từ quyền hưởng 

di sản và có thời hạn 6 tháng, kể từ thời điểm biết việc mở thừa kế, để sử dụng quyền khước từ đó 

(Điều 31). Sau này, Bộ luật dân sự lại quy định rằng người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản 

và thời hạn từ chối là 6 tháng kể từ ngày mở thừa kế. Ta nhận thấy rằng thời hạn từ chối nhận di 

sản được thừa nhận trong cả hai văn bản vẫn là 6 tháng; nhưng điểm xuất phát của thời hạn trong 

mỗi văn bản không giống nhau: trong Pháp lệnh, thời hạn này bắt đầu từ thời điểm người thừa kế 

biết việc mở thừa kế; trong BLDS, thời hạn này lại bắt đầu từ ngày mở thừa kế.  Bộ luật (và nói 

chung, văn bản quy phạm pháp luật) tất nhiên không giải thích tại sau có sự thay đổi đó. Tuy 

nhiên, trong một tờ trình dự án BLDS trước Quốc hội, đại diện của Chính phủ - cơ quan chịu 

trách nhiệm chính trong việc soạn thảo và tu chỉnh dự thảo BLDS - đã giải trình rằng nếu xác định 

thời điểm bắt đầu thời hạn từ chối theo giải pháp của Pháp lệnh, thì, trong trường hợp có tranh 

chấp, thẩm phán sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đánh giá chứng cứ. Vậy, trong chừng mực 

nào đó, ta hiểu rằng giải pháp của BLDS cho vấn đề xác định thời điểm bắt đầu thời hạn từ chối 

nhận di sản được xây dựng trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn áp dụng giải pháp của 

Pháp lệnh thừa kế25.      

          

Đối chiếu các tiền lệ lịch sử. Tư duy của người làm luật, cũng như tư duy nói chung, là sản phẩm 

của lịch sử. Trong nhiều trường hợp, người làm luật xây dựng một quy phạm, thậm chí, một chế 

định trên cơ sở tiếp thu và kế thừa có chọn lọc các quy tắc, chế định đã từng được ghi nhận trong 

luật cổ hoặc trong tục lệ truyền thống. Khi nghiên cứu và phân tích loại quy phạm, chế định này, 

có thể dựa vào các quy tắc, chế định của luật cổ và tục lệ truyền thống để, trong trường hợp câu 

chữ dùng để diễn đạt quy phạm, chế định hiện hành không rõ nghĩa, có thể làm rõ nội dung của 

quy phạm, chế định đó.       

 

Ví dụ. Pháp luật thừa kế hiện hành có xây dựng chế định người quản lý di sản. Thoạt trông, có thể 

nghĩ rằng đó là một chế định được du nhập từ hệ thống Anh-Mỹ26; nhưng, thực ra, chế định này 

có mối liên hệ chặt chẽ với chế độ gia trưởng đã được áp dụng từ nhiều trăm năm trong luật cổ và 

tục lệ truyền thống Việt Nam. Thực vậy, di sản trong luật cổ và tục lệ được hiểu như gia tài của 

cha, mẹ, ông, bà (nói chung là của gia đình) để lại cho các con, cháu trực hệ, không phải là khối 

tài sản của cá nhân để lại cho những người thừa kế của cá nhân đó. Bởi vậy, trong trường hợp cha 

hoặc mẹ chết trước, thì khối tài sản của gia đình tiếp tục được đặt dưới sự quản lý chung của mẹ 

hoặc cha còn sống; và nếu cha, mẹ không tiến hành phân chia tài sản của gia đình cho các con 

ngay trong lúc còn sống, thì khối tài sản của gia đình chỉ được giao hẳn cho con cháu khi nào cả 

cha và mẹ đều chết.  

 

Các nền nếp này vẫn được duy trì trong xã hội hiện đại và có thể được phân tích, trong khung 

cảnh của một hệ thống pháp lý thừa nhận quyền sở hữu cá nhân về tài sản, như sau: khi cha hoặc 

mẹ chết, thì toàn bộ tài sản của cha, mẹ, trong đó có các tài sản tạo thành cái gọi là di sản của 

người chết, được đặt dưới sự quản lý của mẹ hoặc cha còn sống; khi cả cha, mẹ đều chết, thì cả 

hai khối di sản được chuyển giao cho con, cháu. Chính quyền tư hữu đã khiến cho người gia 

trưởng phải mang thêm một tên mới là người quản lý di sản trong những trường hợp đặc thù và có 

những quyền và nghĩa vụ tương ứng với chức danh đó, do pháp luật (mới) quy định.  

 

Thiết lập được mối liên hệ giữa chế định người quản lý di sản trong luật hiện hành và chế độ gia 

trưởng trong luật cổ và tục lệ, ta sẽ có được công cụ để phân tích và làm rõ một số quy tắc khó 

hiểu trong luật viết. Chẳng hạn, luật nói rằng nếu người có di sản không chỉ định người quản lý di 

sản, thì những người thừa kế thoả thuận cử người quản lý (BLDS Điều 641 khoản 1; Điều 684 

khoản 1 điểm a). Với quy định đó, thì trên nguyên tắc, những người thừa kế có quyền thoả thuận 

cử người quản lý di sản trong trường hợp người lập di chúc không chỉ định người quản lý. Song, 

25 Giải pháp của BLDS ở điểm này chưa hẳn là giải pháp tối ưu; nhưng ta không bàn đến vấn đề đó ở đây. 
26 Trong luật Anh-Mỹ, một khi thừa kế được mở, thì di sản được đặt dưới thẩm quyền của một personal 

representative, tạm dịch là ngưòi quản trị di sản. Có thể xem: Thừa kế, đã dẫn, tr. 299 và kế tiếp.  
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cứ hình dung: nếu cha hoặc mẹ chết, thì mẹ hoặc cha còn sống sẽ tự động quản lý tài sản của 

người chết cùng với tài sản của mình và con, cháu tôn trọng thái độ xử sự đó, theo một tục lệ đã 

tồn tại từ nhiều trăm năm27; vậy, quyền thoả thuận của những người thừa kế, được luật thừa nhận, 

hẳn chỉ được khuyến khích sử dụng trong những trường hợp khác: người chết không có vợ, 

chồng; có vợ, chồng nhưng không có con và cha, mẹ của người chết còn sống;...28.    

          

Dựa vào các nguyên tắc chung của luật. Đó là những nguyên tắc không được chính thức ghi 

nhận tại bất kỳ một điều khoản nào của luật viết, nhưng luôn được quán triệt trong luật viết và tạo 

thành tư tưởng chủ đạo chi phối quá trình soạn thảo luật viết. Có thể chỉ ra khá nhiều nguyên tắc 

loại này: không ai có thể chuyển giao cho người khác những quyền mà mình không có; của ai, thì 

mất mát, hư hỏng người ấy chịu; chưa thanh toán xong nghĩa vụ tài sản, thì không được đem của 

cải tặng cho người khác; không thể tích luỹ của cải cho mình bằng tài sản của người khác;... 

 

Với những nguyên tắc chung đó, nhà chuyên môn có thể xây dựng các giải pháp bổ sung cho luật 

viết: BLDS không có quy định về việc cấm bán, trao đổi những tài sản không thuộc quyền sở hữu 

của người bán, người trao đổi; nhưng không ai có quyền bán, trao đổi các tài sản không thuộc 

quyền sở hữu của mình;  BLDS không có quy định gì về hậu quả của việc thực hiện nghĩa vụ 

nhầm cho người không có quyền yêu cầu29; nhưng, một cách hợp lý, người thực hiện nhầm phải 

có quyền yêu cầu người tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ hoàn trả lại những gì đã nhận nhầm...       

 

3. Trường hợp nội dung văn bản không đầy đủ 

 

Trong trường hợp văn bản không có đầy đủ các quy định cần thiết để giải quyết các vấn đề đặt ra 

xoay quanh đề tài của văn bản, người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp dựa vào các kết quả 

suy lý của logic học để phát hiện các quy tắc bổ sung.       

 

3.1. Biện luận dựa vào nguyên tắc áp dụng tương tự pháp luật 

 

Khái niệm và điều kiện áp dụng nguyên tắc. áp dụng tương tự pháp luật là một hoạt động so 

sánh mang tính trí tuệ nhằm mở rộng phạm vi áp dụng một quy tắc được luật ghi nhận  cho một 

trường hợp ra đến các trường hợp tương tự không được dự liệu trong luật. Tiêu chí xác định 

trường hợp tương tự có thể là tiêu chí chủ quan - tương tự về chủ thể - hoặc tiêu chí khách quan - 

tương tự về tính chất cơ bản của quan hệ pháp luật. Chẳng hạn, người bán và người trao đổi đều là 

những người chuyển nhượng tài sản có đền bù, vậy có thể áp dụng một số quy tắc chi phối thái độ 

xử sự của người bán trong trường hợp cần chi phối thái độ xử sự của người trao đổi; cầm cố và 

thế chấp đều là các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, vậy có thể áp dụng một số quy tắc về 

cầm cố cho trường hợp thế chấp và ngược lại. Tất nhiên, việc áp dụng tương tự pháp luật phải bị 

từ chối, một khi quy tắc tương tự tỏ ra không phù hợp với tinh thần của chế định chi phối trường 

hợp đặc thù mà quy tắc tương tự được đề nghị áp dụng.   

 

Ví dụ. Theo BLDS Điều 446, trong trường hợp bán nhà ở đang cho thuê, thì bên thuê được quyền 

ưu tiên mua, nếu chưa có chỗ ở khác và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người thuê nhà. Liệu có 

thể, bằng việc áp dụng tương tự pháp luật, thừa nhận quyền ưu tiên mua của người thuê nhà ở 

trong trường hợp nhà ở đó được tặng cho hoặc được trao đổi ? Ta biết rằng tặng cho là một giao 

27 Và tục lệ này cũng là đạo đức: khó có thể nghĩ rằng việc con cái yêu cầu mẹ hoặc cha, còn sống cùng ngồi lại với 

mình để thoả thuận về việc cử một người khác quản lý di sản của cha hoặc mẹ chết trước, là thái độ xử sự phù hợp 

với đạo đức.  
28Cần lưu ý rằng giải pháp đó đã từng được thừa nhận trong luật hiện đại, tai Nghị quyết số 01-NQ/HĐTP ngày 

20/01/1988 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao: “Trong trường hợp không cần chia thừa kế ngay, thì 

người vợ hoặc chồng còn sống quản lý tài sản của người chết để lại”. Quy tắc mang tính án lệ đó, đến lượt mình, là 

tiền lệ lịch sử gần, góp phần củng cố cơ sở của giải pháp được đề nghị.  
29 BLDS có các quy định về tình trạng được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật (Điều 604 và kế tiếp), nhưng 

đó là vấn đề khác. 
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dịch chuyển nhượng có tính chất không đền bù; còn trao đổi là sự di chuyển hai tài sản bằng hiện 

vật theo hai hướng trái ngược nhau. Nếu thừa nhận quyền ưu tiên mua của người thuê trong 

trường hợp nhà ở được tặng cho hoặc được trao đổi, thì một khi quyền ưu tiên mua được thực 

hiện, sẽ có một hợp đồng mua bán, không phải hợp đồng tặng cho hoặc hợp đồng trao đổi (theo 

nghĩa nêu trên) được xác lập. Tóm lại, việc áp dụng tương tự pháp luật bị loại trừ trong trường 

hợp này.       

 

Việc áp dụng tương tự pháp luật được cho phép trong tất cả các ngành luật, trong việc phân tích 

tất cả các chế định, trừ những chế định mà phạm vi áp dụng được người làm luật dành độc quyền 

xác định cho mình30.  Điều đó có nghĩa rằng việc áp dụng tương tự pháp luật chỉ được sử dụng đối 

với các quy tắc mang tính chất tổng quát; bởi vậy, không thể áp dụng tương tự pháp luật để xây 

dựng các giải pháp tương tự từ những quy tắc mang tính chất ngoại lệ, trừ trường hợp ngoại lệ ấy 

lại được thiết lập nhằm bảo vệ những lợi ích lớn, ưu tiên.   

 

Trong điều kiện hệ thống luật viết của Việt Nam còn chưa được hoàn thiện, việc áp dụng tương tự 

pháp luật, một khi có đủ điều kiện để áp dụng, có thể có đối tượng là một tập hợp các quy tắc chứ 

không chỉ một vài quy tắc riêng lẻ. Ví dụ, luật viết hiện hành chỉ có những quy tắc về chia tài sản 

chung của vợ chồng được áp dụng trong trường hợp vợ chồng ly hôn (Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2000 Điều  95 đến 99); những quy tắc ấy phải có thể được vận dụng để chia tài sản chung 

của vợ chồng trong trường hợp hôn nhân chấm dứt do vợ hoặc chồng chết. Điều này không thể 

tranh cãi, bởi31: 1. nếu vợ hoặc chồng còn sống muốn chia tài sản chung, thì việc phân chia phải 

được tiến hành chứ không thể bị trì hoãn cho đến khi người này chết; 2. Nếu không vận dụng các 

quy định về chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn vào trường hợp chia tài sản chung sau 

khi chồng hoặc vợ chết, thì sẽ không có luật để áp dụng cho trường hợp sau này.            

 

Thực hành. Thử lấy một vài ví dụ: 

 

Ví dụ 1. Theo BLDS Điều 498 khoản 1, nếu hợp đồng thuê nhà ở không xác định thời hạn, thì hợp 

đồng chấm dứt sau 6 tháng, kể từ ngày bên cho thuê báo cho bên thuê biết về việc đòi nhà. áp 

dụng tương tự pháp luật, người thuê nhà ở theo một hợp đồng không có thời hạn cũng có quyền 

chấm dứt hợp đồng thuê với điều kiện thông báo cho người cho thuê biết trước 6 tháng. Đây cũng 

là ví dụ điển hình của việc dựa vào học thuật, vốn sống và đạo lý để thực hiện hoạt động nghiên 

cứu và phân tích luật viết. Thực vậy, trong các hệ thống luật tiên tiến (như Pháp, Đức,..), người 

thuê nhà theo một hợp đồng không có thời hạn đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với 

điều kiện báo trước cho người cho thuê trong thời gian hợp lý; theo kinh nghiệm tích luỹ từ cuộc 

sống, không có hợp đồng thuê nhà ở nào kéo dài vô hạn; và theo đạo lý (đúng ra là theo lẽ công 

bằng), không thể không thừa nhận quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng (không thời hạn) của 

người thuê nhà ở, một khi đã thừa nhận quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người cho 

thuê nhà ở.  

 

Ví dụ 2 (đây là ví dụ về thao tác tổng hợp các phương pháp phân tích). Theo BLDS Điều 458 

khoản 1, các bên trong một hợp đồng mua bán có thể thoả thuận về việc bên bán được quyền 

chuộc lại tài sản đã bán sau một thời gian gọi là thời hạn chuộc lại; thời hạn chuộc lại do hai bên 

thoả thuận nhưng không được quá 5 năm, kể từ thời điểm giao tài sản, đối với bất động sản. Ta 

nói rằng do hiệu lực của hợp đồng mua bán tài sản với điều kiện được chuộc lại, người bán có 

quyền chuộc lại tài sản, tương ứng với nghĩa vụ (của người mua) tôn trọng quyền chuộc lại. Đây 

là các quyền và nghĩa vụ có tính chất tài sản và chuyển giao được trong giao lựu dân sự. Ta thực 

hiện việc phân tích điều luật theo hai bước: 

30 Ví dụ trong luật hình sự, người làm luật không cho phép việc xác định một người nào đó là có tội bằng cách áp 

dụng tương tự pháp luật: xem tiếp trang   
31 Thực ra, việc thiếu vắng những quy tắc liên quan đến thanh toán và phân chia tài sản chung của vợ chồng sau khi 

hôn nhân chấm dứt do có người chết là một thiếu sót trong quá trình soạn thảo luật.  

1261



- Bước 1 (tam đoạn luận). Người thừa kế có các quyền tài sản do người chết để lại và chuyển giao 

được (BLDS Điều 639); quyền chuộc lại tài sản bán là một quyền tài sản và chuyển giao được; 

vậy, người thừa kế của người bán với điều kiện được chuộc lại có quyền chuộc lại tài sản bán sau 

khi người bán chết. 

- Bước 2 (áp dụng tương tự pháp luật). Người thừa kế của người mua trong hợp đồng mua bán tài 

sản với điều kiện được chuộc lại có nghĩa vụ tôn trong quyền chuộc lại do người mua chuyển giao 

sau khi chết. Ta xây dựng quy tắc tương tự này bằng cách lấy lại toàn bộ kết luận đạt được từ tam 

đoạn luận trên đây, nhưng thay cụm từ “người bán” bằng cụm từ “ người mua”. Ta cũng có thể đi 

đến giải pháp này bằng cách lặp lại tam  đoạn luận ở bước 1 với các chủ thể là người mua và 

người thừa kế của người mua.              

 

3.2. Biện luận dựa trên phương pháp suy lý mạnh  

 

Tư tưởng chủ đạo của phương pháp suy lý mạnh. Mỗi quy tắc của luật viết đều có lý do để tồn 

tại. Với cùng những lý do đó hoặc với những lý do có mức độ đúng đắn mạnh hơn, ta thừa nhận 

sự tồn tại của những quy tắc khác không được ghi nhận trong luật viết: một người có quyền làm 

nhiều hơn, thì cũng có quyền làm ít hơn.; một người có quyền làm, thì cũng có quyền không làm; 

một người không có quyền thực hiện một hành vi không quan trọng, thì cũng không có quyền 

thực hiện một hành vi quan trọng hơn... Nói cách khác, bằng phương pháp suy lý mạnh, người 

nghiên cứu xác định được các quy phạm không được ghi nhận rành mạch trong luật viết nhưng 

cần được thừa nhận, bởi lý lẽ để chúng tồn tại giống hoặc tương tự hoặc mạnh hơn những lý lẽ 

được dùng làm cơ sở cho những quy tắc được chính thức ghi nhận trong luật viết. Chắc chắn 

những quy tắc được xác định theo cách đó hoàn toàn phù hợp với ý chí của người đã làm ra luật 

viết. 

 

Thực hành. Thử lấy một vài ví dụ: 

 

Ví dụ 1. Theo BLDS Điều 484 khoản 3, bên thuê phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ tài sản thuê. 

Vậy chắc chắn, bên mượn tài sản cũng có nghĩa vụ bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ tài sản mượn, dù 

luật viết không quy định rõ. Tại sao ? Người thuê tài sản phải trả tiền thuê đồng thời vẫn phải có 

nghĩa vụ bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; thế thì không có lý do gì người mượn tài sản, không phải trả 

tiền mượn tài sản (tức là được ưu đãi hơn người thuê trong quan hệ với chủ sở hữu tài sản), lại 

không có nghĩa vụ đó.  

 

Ví dụ 2. Theo BLDS Điều 517 khoản 2, người mượn tài sản không đượüc cho người khác mượn 

lại tài sản, nếu không có sự đồng ý của người cho mượn. Vậy, người mượn tài sản cũng không có 

quyền cho người khác thuê tài sản, nếu không có sự đồng ý của người cho mượn. Điều này không 

thể tranh cãi, dù không được quy định trong luật viết: luật không cho phép người mượn tự mình 

thực hiện một giao dịch không đem lại lợi ích vật chất cho mình, liên quan đến tài sản mượn; thế 

thì luật cũng cấm người này tự mình thực hiện một giao dịch đem lại lợi ích vật chất cho mình 

(thu được tiền cho thuê), liên quan đến tài sản đó. Ta có thể từ đó đi tiếp: người mượn tài sản 

không có quyền bán, trao đổi, tặng cho và, nói chung, định đoạt tài sản mượn, dù có hoặc không 

có điều kiện, có hay không có đền bù, mà không có sự đồng ý của người cho mượn32.  

Ví dụ 3 (kết hợp các phương pháp phân tích). Theo BLDS Điều 445, việc bán nhà ở thuộc sở hữu 

chung hợp nhất của nhiều người phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu. Suy 

lý mạnh: việc tặng cho nhà ở thuộc quyền sở hữu chung hợp nhất của nhiều người phải được sự 

đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu33. áp dụng tương tự pháp luật: việc tặng cho quyền 

32 Nếu người cho mượn đồng ý để người mượn định đoạt tài sản, thì người sau này thực hiện việc định đoạt như một 

người được uỷ quyền. 
33 Lý lẽ của Điều 445: mua bán nhà ở là một giao dịch rất quan trọng, do đó, cần có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của chủ sở hữu chung hợp nhất. Tặng cho, trong chừng mực nào đó, còn là một giao dịch quan trọng hơn 

mua bán, bởi người bán nhận được tiền, trong khi người tặng cho không nhận được gì; bởi vậy, càng cần có biện pháp 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu chung hợp nhất trong giao dịch lại này.   
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sử dụng đất thuộc tài sản chung hợp nhất của nhiều người phải được sự đồng ý của tất cả những 

người có quyền sử dụng đất đó.           

           

3.3. Biện luận dựa trên phương pháp suy lý ngược 

 

Tư tưởng chủ đạo của phương pháp suy lý ngược. Lý lẽ của người sử dụng phương pháp suy 

lý ngược là: tương ứng với một giả định cụ thể người làm luật có một quy định cụ thể; vậy, tương 

ứng với một giả định cụ thể ngược lại người làm luật có một quy định cụ thể ngược lại. Thực ra, 

lý lẽ này không hoàn toàn đáng tin cậy trong mọi trường hợp, bởi, ta đã biết, có khi người làm 

luật đề ra giải pháp nguyên tắc mềm, đồng thời chủ động thừa nhận các ngoại lệ của nguyên tắc 

mềm đó: các giải pháp nguyên tắc có thể đối lập với các giải pháp ngoại lệ, dù phần giả định của 

các quy phạm đều có những đặc điểm cơ bản tương tự. Ngược lại, giải pháp nguyên tắc cũng có 

thể được áp dụng trong những trường hợp ngoại lệ đượüc luật dự liệu. 

 

Ví dụ 1. Theo BLDS Điều 386 khoản 1, trong trường hợp hai người cùng có nghĩa vụ tài sản cùng 

loại đối với nhau, thì khi cùng đến hạn, họ không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau và nghĩa 

vụ được xem là chấm dứt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; theo Điều 387 khoản 3, thì 

nghĩa vụ cấp dưỡng lại không thể được bù trừ. Thế thì, nếu A nợ B 100 đồng và B cũng nợ A 100 

đồng và cả hai nghĩa vụ đều đến hạn, thì A và B không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; 

nhưng nếu A vay của B 100 đồng và B có nghĩa vụ cấp dưỡng cho A 100 đồng, thì khi hai nghĩa 

vụ đến hạn, A phải trả cho B 100 đồng và B phải cấp dưỡng cho A 100 đồng chứ không thể tiến 

hành bù trừ nghĩa vụ giữa hai người. Trong ví dụ này, ta có một giả định hội đủ những điều kiện 

cần và đủ (nghĩa vụ cùng loại đối với nhau) để áp dụng nguyên tắc (bù trừ nghĩa vụ), nhưng người 

làm luật không cho phép áp dụng nguyên tắc ấy. 

 

Ví dụ 2. Theo Điều 14 Luật hôn nhân và gia đình năm 1986, tài sản chung của vợ, chồng gồm tài 

sản do vơ hoặc chồng tạo ra, thu nhập về nghề nghiệp, những thu nhập hợp pháp khác của vợ, 

chồng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ, chồng được thừa kế chung hoặc được cho chung. 

Thế thì, trên nguyên tắc, những tài sản nào không có nguồn gốc được liệt kê trong điều luật là tài 

sản riêng (suy lý ngược). Tuy nhiên, luật cho phép vợ, chồng quyết định nhập vào khối tài sản 

chung những tài sản có trước khi kết hôn, những tài sản được thừa kế riêng hoặc được cho riêng 

(Điều 16). Trong ví dụ này, ta có một giả định ngược với giả định của Điều 14 (tài sản được thừa 

kế riêng hoặc được cho riêng,...), nhưng nếu vợ, chồng đồng ý, thì luật cũng cho phép áp dụng 

quy định của Điều 14 (tài sản đó thuộc về khối tài sản chung của vợ, chồng).       

 

Dẫu sao, phương pháp suy lý ngược cũng được sử dụng khá thường xuyên trong việc nghiên cứu 

và phân tích luật viết.  

 

Thực hành. Ngoài việc xem xét các yêu cầu chung đối với việc xây dựng một quy tắc từ phương 

pháp phân tích câu chữ (đặc biệt là yêu cầu về sự phù hợp của quy tắc đối với tinh thần của chế 

định mà quy tắc đó gia nhập vào với tư cách là một thành phần cấu tạo của chế định), nhà chuyên 

môn, khi sử dụng phương pháp suy lý ngược, phải xem: liệu pháp luật đã có chính thức xây dựng 

một quy định ngoại lệ (tức là duy trì việc áp dụng nguyên tắc) cho phần giả định có được từ việc 

suy lý ngược, trước khi tự mình tìm kiếm quy định cho giả định đó.  

 

Ví dụ. Theo BLDS Điều 640 khoản 1, người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài 

sản do người chết để lại. Suy lý ngược: người hưởng di sản mà không có trách nhiệm thực hiện 

nghĩa vụ tài sản do người chết để lại không phải là người thừa kế. Kết luận này lại trở thành đại đề 

của tam đoạn luận sau đây: đại đề - Kết luận vừa nêu; tiểu đề - Người được di tặng không phải 

thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng (BLDS Điều 674); kết luận - Người được di 

tặng không phải là người thừa kế. 

Có thể dùng các kết quả đạt được cho những phân tích khác:  
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- Suy lý ngược - Theo BLDS Điều 684 khoản 1 điểm a, những người thừa kế thoả thuận cử người 

quản lý di sản; quy tắc được rút ra : những người thừa kế có quyền thoả thuận cử người quản lý di 

sản; vậy, người không phải là người thừa kế không có quyền đó. 

- Tam đoạn luận - Người không phải là người thừa kế không có quyền thoả thuận cử người quản 

lý di sản (đại đề); người được di tặng không phải là người thừa kế (tiểu đề đã được chứng minh ở 

trên); vậy, người được di tặng không có quyền tham gia thoả thuận  cử người quản lý di sản (kết 

luận).            

 

3.4. Biện luận dựa trên các phương pháp quy nạp và diễn dịch  

 

Nội dung của các phương pháp quy nạp và diễn dịch. Thực hành. Bằng phương pháp quy nạp 

nhà chuyên môn rút ra được giải pháp nguyên tắc trên cơ sở phát hiện những đặc điểm chung của 

các giải pháp chi tiết mà người làm luật xây dựng trong những trường hợp đặc thù. Bằng phương 

pháp diễn dịch, nhà chuyên môn hình dung các hệ quả phát sinh từ việc áp dụng giải pháp nguyên 

tắc (được xây dựng bằng phương pháp quy nạp) trong những trường hợp đặc thù khác không 

được dự kiến trong luật. 

 

Ví dụ. Luật hiện hành thừa nhận rằng người sử dụng đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm, nuôi 

trồng thuỷ sản có quyền chỉ thế chấp quyền sử dụng đất và để quyền sở hữu đối với các tài sản 

gắn liền với đất nằm ngoài phạm vi đối tượng thế chấp (BLDS Điều 732 khoản 2); rằng người 

thuê đất trả tiền hàng năm có quyền sở hữu đối với các tài sản gắn liền với đất trong khi quyền sử 

dụng đất của người này lại không có giá trị chuyển nhượng (Luật đất đai ngày 2/12/1998, Điều 

78a và 78d);... Từ các quy định đó và những quy định khác có liên quan trong luật viết, có thể ghi 

nhận ý chí nhất quán của người làm luật trong việc thừa nhận khả năng tồn tại của một loại quyền 

sở hữu khá đặc biệt có đối tượng là các tài sản gắn liền với đất và có chủ thể là người không có 

quyền sử dụng đất đó. Ta gọi chế định đặc biệt này là quyền sở hữu bề mặt34. Một khi chế định 

hình thành (quy nạp) ta hoàn thiện nó bằng cách áp dụng chế độ pháp lý về quyền sở hữu của luật 

chung vào đây (diễn dịch), và vậy là hàng loạt chế định nhỏ phát sinh: chuyển nhượng quyền sở 

hữu bề mặt; chuyển giao quyền sở hữu bề mặt bằng con đường thừa kế; xác lập quyền sở hữu bề 

mặt theo thời hiệu; bảo vệ quyền sở hữu bề mặt;...    

 

Phương pháp diễn dịch cũng có thể được sử dụng độc lập với phương pháp quy nạp, một khi 

nguyên tắc đã được xác lập sẵn trong luật viết. 

 

Ví dụ. Luật quy định rằng nếu người bảo lãnh chết, thì nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt (BLDS Điều 

375 khoản 1); rằng nếu người thế chấp tài sản chết, thì nghĩa vụ của người thế chấp lại không 

chấm dứt, nghĩa là được chuyển giao cho người thừa kế (suy lý ngược Điều 362). Ta có hai 

nguyên tắc như thế. Giả sử một người bảo lãnh bằng cách thế chấp tài sản và sau đó chết. Áp 

dụng hai nguyên tắc vừa nêu vào trường hợp đặc thù này, ta có các giải pháp sau đây: (i) Nghĩa vụ 

bảo lãnh chấm dứt, nghĩa là người thừa kế không phải thực hiện nghĩa vụ đó; (ii) Biện pháp thế 

chấp không chấm dứt, tài sản thế chấp được chuyển giao cho người thừa kế trong tình trạng được 

thế chấp; (iii) Nếu người được bảo lãnh trước đây không thực hiện nghĩa vụ, thì chủ nợ nhận thế 

chấp có quyền yêu cầu kê biên và bán tài sản thế chấp (nay đã thuộc về người thừa kế) để thanh 

toán nghĩa vụ; (iv) Nếu tài sản thế chấp bị bán để thanh toán nghĩa vụ, thì coi như người thừa kế 

mất trắng, bởi do người thừa kế không có nghĩa vụ bảo lãnh mà người này cũng không có quyền 

yêu cầu lại đối với người được bảo lãnh35.           

 

34 Về quyền sở hữu bề mặt, có thể xem Nghiên cứu về tài sản trong luật dân sự Việt Nam, nxb Trẻ, 1999, số 321 và 

kế tiếp.   
35 Giải pháp cuối cùng rõ ràng không hợp lý; nhưng, ta biết rằng luật viết, cũng như ý chí chủ quan của con người, 

không phải bao giờ cũng hợp lý.    
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B. Phương pháp phân tích phát triển 

 

Những hạn chế của phương pháp phân tích câu chữ. Phương pháp phân tích câu chữ coi ý chí 

của người làm luật là đích đến của quá trình tư duy: kết luận của nhà chuyên môn chính là ý chí 

của người soạn thảo văn bản được nhà chuyên môn phát hiện. Thế nhưng, ta có thể tự hỏi: có khi 

nào cái mà nhà chuyên môn gọi là ý chí của người làm luật thực ra chỉ là ý chí chủ quan của nhà 

chuyên môn được nhà chuyên môn gán cho người làm luật ?36 Rất may, vấn đề này chưa được đặt 

ra thường xuyên đối với người nghiên cứu và phân tích luật Việt Nam đương đại, do:  

 

- Một mặt, trình độ chuyên môn của người nghiên cứu và phân tích luật viết ở Việt Nam còn chưa 

cao, nhà chuyên môn chưa thường xuyên đi xa hơn quỹ đạo chật hẹp của những chú thích về ý 

nghĩa của câu chữ trong văn bản quy phạm pháp luật, nghĩa là chưa thường xuyên thử xác định ý 

chí của người làm luật ẩn trong câu chữ của văn bản, bằng việc sử dụng các công cụ phân tích 

được giới thiệu ở trên.  

- Mặt khác, hệ thống pháp luật Việt Nam xã hội chủ nghĩa có lịch sử hình thành tương đối trẻ; bởi 

vậy, người nghiên cứu và phân tích luật và người làm luật còn có thể đối thoại (dưới các hình thức 

hội nghị khoa học, hội thảo, toạ đàm,...) để làm rõ các điểm chuyên môn mà hai bên cùng quan 

tâm; các kết luận trừu tượng của người nghiên cứu và phân tích luật viết, nếu có, có thể dễ dàng 

được khẳng định là phù hợp hay không phù hợp với ý chí của người làm luật, thông qua sự đối 

thoại đó.  

 

Song, giả sử nhà chuyên môn đã thành thạo, nhuần nhuyễn trong việc sử dụng phương pháp phân 

tích câu chữ, thì việc đối thoại nhằm làm rõ ý chí của người làm luật chỉ có hiệu quả trong điều 

kiện ở bản thân người làm luật đã có hình thành một hoặc nhiều ý tưởng xoay quanh vấn đề liên 

quan, vào thời điểm xây dựng và ban hành văn bản. Ở Việt Nam, tình hình kinh tế-xã hội chuyển 

biến rất nhanh dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Người làm luật của thập kỷ 80, trong lúc soạn thảo 

văn bản, không chắc đã có thể dự kiến những vấn đề pháp lý phát sinh trong khung cảnh của tình 

hình mới của thập kỷ 90 và, do đó, không chắc đã từng có ý tưởng gì về giải pháp cho các vấn đề 

đó.   

 

Hơn nữa, chính những người kiên quyết nhất trong việc bảo vệ phương pháp phân tích câu chữ 

cũng thừa nhận rằng luật viết không thể chứa đựng tất cả các quy tắc của luật. “Luật và luật viết 

hoà nhập thành một” chỉ là ý niệm về một trạng thái lý tưởng nhất của luật, là điểm mà người làm 

luật luôn phấn đấu để vươn tới nhưng không bao giờ đạt tới. 

 

Cuối cùng, phương pháp phân tích câu chữ chỉ tập trung tìm hiểu ý chí của người làm luật ở thời 

điểm văn bản được ban hành. Điều đó có nghĩa rằng kết quả giải thích phải luôn như nhau, bất kể 

thời điểm mà việc giải thích được thực hiện. Nói cách khác, ý chí lịch sử của người làm luật được 

áp đặt một cách cố định chừng nào văn bản (hình thức thể hiện trên giấy mực của ý chí đó) còn có 

hiệu lực thi hành. Quan niệm này không phù hợp với quy luật phổ biến về sự phát triển của sự vật, 

hiện tượng: sẽ rất vô lý, việc áp dụng một cách máy móc các quy tắc được xây dựng trên cơ sở tư 

duy pháp lý đặc trưng của thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung cho các quan hệ xã hội chỉ xuất 

hiện dưới cơ chế kinh tế thị trường.     

 

Nội dung của phương pháp phát triển. Một trong những yếu tố đầu tiên của cơ sở lý luận của 

phương pháp phát triển là: đến một lúc nào đó và ở một điểm nào đó, nhà chuyên môn phải thừa 

nhận rằng người làm luật đã không dự liệu được tình huống đặc thù đang được nhà chuyên môn 

xem xét và việc tìm hiểu ý chí của người làm luật trong tình huống đặc thù đó cũng giống như 

công việc của người soạn kịch xây dựng tính cách của nhân vật do mình hư cấu. Lúc đó và chỗ đó 

36 Có ý kiến còn cho rằng một khi đứng trước một vấn đề mà không có điều luật cụ thể để giải quyết, thì nhà chuyên 

môn nên kết luận một cách nhanh chóng rằng người làm luật đã không dự kiến được tình huống đó khi soạn thảo văn 

bản luật, hơn là tìm cách xác định ý chí của người làm luật khi đứng trước tình huống đó. 
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được gọi là ngưỡng của việc phân tích câu chữ. Vượt qua khỏi ngưỡng này, nhà chuyên môn phải 

tự mình tìm ra, tạo ra luật bằng hoạt động nghiên cứu khoa học. Không có văn bản, không còn có 

thể dựa vào nguồn chính thức của luật, nhà chuyên môn chỉ còn lại một hành trang gồm những 

hiểu biết về phong tục, tập quán cộng với những gì của riêng mình - học thuật, vốn sống và đạo lý 

- cho hành trình khoa học của mình: nhà chuyên môn được tự do phân tích, lỳ giải và bảo vệ ý 

kiến của mình. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa phương pháp phát triển và phương pháp truyền 

thống. Bên cạnh sự khác biệt đó, hai điểm tương đồng của hai phương pháp có thể được ghi nhận:  

 

1 - Cả phương pháp phát triển và phương pháp phân tích câu chữ đều thừa nhận rằng luật viết 

không thể chứa đựng tất cả các quy phạm pháp luật cần thiết cho việc điều chỉnh tất cả các quan 

hệ xã hội có tính pháp lý phát sinh trong cuộc sống; 

2 - Phương pháp phát triển cũng chấp nhận các công cụ của phương pháp phân tích câu chữ (áp 

dụng tương tự, suy lý mạnh, suy lý ngược,...) và vẫn sử dụng các công cụ này cho đến khi đạt tới 

ngưỡng của việc phân tích câu chữ. Nói cách khác, người phân tích theo phương pháp phát triển 

chỉ bắt đầu sử dụng phương pháp này sau khi đã khai thác hết “năng lực” của phương pháp phân 

tích câu chữ mà vẫn không tìm được quy tắc cần thiết điều chỉnh quan hệ phát sinh trong tình 

huống đặc thù được xem xét.   

 

Có ý kiến nghi ngại rằng với phương pháp phát triển, người nghiên cứu và phân tích chuyên 

nghiệp có thể đi đến chỗ thay thế người làm luật để tạo ra luật. Thực ra, các giải pháp được xây 

dựng bằng phương pháp phát triển vẫn phải xuất phát từ những nguyên tắc cơ bản được thiết lập 

trong luật viết hoặc trong đạo lý hoặc cả hai. Trong điều kiện luật không có quy tắc cụ thể cho 

phép giải quyết vấn đề liên quan, các giải pháp ấy trở thành những gợi ý đối với người thực hành 

luật cũng như đối với dân cư trong việc xác định thái độ xử sự đúng mực khi ở trong tình huống 

có vấn đề liên quan đó. Hơn nữa, như ta sẽ thấy, việc xây dựng các giải pháp từ luật viết, dù theo 

phương pháp nào, đều chỉ là các kết quả nghiên cứu khoa học chứ không phải là các quy tắc được 

người làm luật chính thức thừa nhận như luật viết.        

 

Thực hành. Thử lấy một ví dụ trong luật dân sự. Giả sử một người, bằng di chúc cá nhân37, quyết 

định lập một tài sản chung của vợ, chồng thành di sản thờ cúng đồng thời di tặng một tài sản 

chung khác cho một người khác; ở thời điểm mở thừa kế, tổng giá trị của di sản thờ cúng và di 

tặng được xác định vượt quá giá trị phần quyền của người lập di chúc trong khối tài sản chung. 

Một cách hợp lý, các quyết định trong di chúc phải được điều chỉnh  lại cho tương xứng với 

quyền của người lập di chúc đối với khối tài sản chung. Vấn đề là: điều chỉnh như thế nào ? Cắt 

giảm cả di sản thờ cúng và di tặng, theo tỷ lệ ? Ưu tiên thi hành di tặng và chỉ cắt giảm di sản thờ 

cúng ? Ưu tiên thi hành di sản thờ cúng và chỉ cắt giảm di tặng ? Đối với các vấn đề vừa nêu, luật 

viết hiện hành không có một quy tắc nào có liên quan, dù là gián tiếp. Bởi vậy, nhà chuyên môn 

phải tự nghiên cứu để tìm giải pháp38.           

 

 C. Phương pháp phân tích lịch sử   

 

Biến dạng luật viết theo yêu cầu của khung cảnh áp dụng. Cũng xuất phát từ nhận định theo 

đó, tư duy của người làm luật là sản phẩm của lịch sử, người sử dụng phương pháp phân tích lịch 

sử chủ trương rằng khi nghiên cứu và phân tích luật viết, thì chỉ nên quan tâm tìm hiểu mối quan 

hệ logique giữa quy tắc đề ra trong văn bản với trình độ tư duy pháp lý (trình độ ý thức xã hội nói 

chung) của thời kỳ văn bản được soạn thảo và ban hành, từ đó rút ra nhận định về quan điểm của 

người làm luật trong việc xây dựng quy tắc liên quan. Trở lại thời kỳ xảy ra tình huống pháp lý 

đang được xem xét, nhà chuyên môn xây dựng giải pháp từ quan điểm của người làm luật đã được 

37 Di chúc cá nhân là di chúc do một người lập, phân biệt với di chúc chung do vợ và chồng cùng lập để định đoạt tài 

sản chung: BLDS Điều 666.  
38 Với vốn sống dồi dào và đạo lý đủ chín mùi, nhà chuyên môn sẽ có xu hướng chọn giải pháp thứ ba: ưu tiên thi 

hành di sản thờ cúng và chỉ cắt giảm di tặng: có thể xem thêm Thừa kế, đd, tr. 241 và kế tiếp.   
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xác định. Nói cách khác, bằng phương pháp phân tích lịch sử, nhà chuyên môn vận dụng các quy 

tắc được xây dựng trong hoàn cảnh điều kiện của thời kỳ đã qua vào hoàn cảnh, điều kiện của thời 

kỳ mới: ở thời kỳ trước, người làm luật đã quyết định như thế bởi vì...; vậy, với quan điểm đó và 

nếu phải giải quyết cùng một vấn đề, thì, ở thời kỳ này, người làm luật sẽ quyết định như thế 

này... Có ý kiến cho rằng khi sử dụng phương pháp phân tích lịch sử, nhà chuyên môn chỉ quan 

tâm đến nội dung của văn bản, không cần tìm hiểu ý chí của người làm luật39; nhưng, thực ra nếu 

không xác định được quan điểm, chủ trương của người làm luật, thì không thể vận dụng nó để 

biến dạng các quy tắc (mà người làm luật đã xây dựng trước đây), thành giải pháp cho vấn đề đặt 

ra trong hoàn cảnh mới.                           

 

Thực hành. Phương pháp phân tích lịch sử được sử dụng để tìm hiểu các văn bản được ban hành 

cách thời điểm phân tích đã khá lâu nhưng vẫn còn hiệu lực thi hành. Luật Việt Nam không có 

nhiều văn bản loại này. Thử lấy một ví dụ trong Luật hôn nhân và gia đình năm 1986.  

 

Theo Điều 24 của Luật, cha, mẹ đại diện cho con chưa thành niên trước pháp luật. Có thể hiểu 

rằng ở thời kỳ luật được soạn thảo, vấn đề đại diện cho con chưa thành niên thường chỉ được đặt 

ra trong các trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con trong các vụ tranh chấp về 

tài sản, trong việc xác lập và thực hiện quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng thông qua các thủ tục tư 

pháp (chẳng hạn, nhân một vụ ly hôn), hoặc trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ 

trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng. Chính trong nền nếp tư duy pháp lý đặc thù, phù hợp với 

khung cảnh pháp lý, mà người làm luật đã viết quy tắc chi phối quyền đại diện của cha, mẹ đối 

với con chưa thành niên bằng những từ ngữ mang dấu ấn của “pháp đình”. “Cha, mẹ đại diện cho 

con chưa thành niên trước pháp luật”: đọc quy tắc, người đọc thường liên tưởng ngay đến hình 

ảnh một người cha hoặc một người mẹ (hoặc cả hai) đang đứng trước đại diện của một cơ quan 

thực thi pháp luật - một thẩm phán, một nhân viên công lực,... - với tư cách người đại diện của 

con chưa thành niên có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại, có hành vi vi phạm pháp luật và cần 

phải bị chế tài, có yêu cầu cấp dưỡng sau khi cha, mẹ ly hôn,...  

 

Con chưa thành niên của những năm cuối thập niên 90 không chỉ cần được đại diện trong những 

trường hợp bi kịch, như trong suy nghĩ cũ. Có quyền có tài sản riêng, trong điều kiện lưu thông 

dân sự ngày một phát triển, con chưa thành niên thường xuyên có nhu cầu xác lập và thực hiện 

các giao dịch. Có khả năng có quyền và nghĩa vụ dân sự (có năng lực pháp luật), con chưa thành 

niên, không được luật cho phép phép tự mình thực hiện quyền và nghĩa vụ đó (không có năng lực 

hành vi), chỉ có thể thực hiện thông qua vai trò của người đại diện (BLDS Điều 22). Thế thì, Điều 

24 Luật hôn nhân và gia đình năm 1986, được đọc trong bối cảnh kinh tế-xã hội của thời kỳ này, 

phải được hiểu như sau: cha, mẹ đại diện cho con chưa thành niên trong các quan hệ giữa con 

chưa thành niên và người thứ ba. Người thứ ba này có thể là đại diện của cơ quan thực thi pháp 

luật, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là một người đối tác trong một quan hệ kết ước bình đẳng 

(mua bán, trao đổi, bảo đảm nghĩa vụ,...)40.                             

 

D. Trường hợp giữa các điều luật viết có sự mâu thuẫn 

 

Cách giải quyết mâu thuẫn giữa các điều luật viết không giống nhau, tuỳ theo các điều luật liên 

quan được ghi nhận trong cùng một văn bản, trong các văn bản khác nhau.  

 

39 Ghestin và Goubeaux, sđd, số 151.  
40 Vả lại, cần lưu ý rằng trong luật thực định, không phải con chưa thành niên nào cũng cần được cha, mẹ đại diện 

trong mọi trường hợp: gần mười năm sau khi ban hành Luật hôn nhân và gia đình, người làm luật quy định rằng trong 

trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng đủ để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ, thì có thể 

tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không đòi hỏi phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác (BLDS Điều 22). Các trường hợp hạn chế quyền tự định đoạt tài sản của con 

chưa thành niên đủ 15 tuổi được cụ thể hoá thêm một bước tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 46 khoản 2.  
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Mâu thuẫn giữa các điều luật trong các văn bản khác nhau. Các văn bản khác nhau có thể do 

các cơ quan khác nhau ban hành, nhưng cũng có thể chỉ do một cơ quan ban hành.  

 

Theo Luật về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật không 

được trái với Hiến pháp, các văn bản dưới Luật không được trái với Hiến pháp và Luật. Bởi vậy, 

có thể xây dựng một thứ tự tôn ti các văn bản quy phạm pháp luật và sử dụng trật tự đó như một 

công cụ giải quyết xung đột giữa các điều luật trái ngược: quy tắc nằm trong Thông tư mà trái với 

quy tắc nằm trong Nghị định, thì không được áp dụng; tương tự như vậy, nếu quy tắc nằm trong 

Nghị định mà trái với quy tắc của Luật;...       

 

Ví dụ. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 27 khoản 1, thu nhập do lao động, hoạt 

động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 

là tài sản chung của vợ chồng. Theo Điều 30, trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng, 

thì hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi người. Kết hợp hai 

điều luật, ta có kết luận: sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, những thu nhập được 

nói tại Điều 27 khoản 1 mà không phải là hoa lợi, lợi tức gắn liền với tài sản được chia, thuộc sở 

hữu chung của vợ chồng. 

Nghị định số 70-CP ngày 03/01/2001 Điều 8 khoản 2 lại nói rằng thu nhập do lao động, hoạt động 

sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên sau khi chia tài sản chung 

(trong thời kỳ hôn nhân-TG) là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Quy định này hoàn toàn trái với Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và do đó, phải bị Luật này 

vô hiệu hoá.  

 

Vấn đề trở nên rắc rối trong trường hợp các văn bản khác nhau có cùng một hình thức (hai Luật, 

hai Nghị định, hai Thông tư,...). Có lẽ, khi đó nên giải quyết mâu thuẫn bằng cách so sánh các đặc 

điểm về chức năng, thẩm quyền của cơ quan ban hành hoặc cơ quan soạn thảo với đối tượng điều 

chỉnh của điều luật. Cơ quan ban hành hoặc cơ quan soạn thảo mà có chức năng, thẩm quyền quản 

lý trong lĩnh vực được các điều luật điều chỉnh sẽ là cơ quan có điều luật được lựa chọn giữa hai 

điều luật mâu thuẫn41. Cũng có khi cả hai cơ quan đều có chức năng, thẩm quyền quản lý trong 

lĩnh vực được điều luật điều chỉnh; khi đó, quy tắc được lựa chọn là quy tắc của cơ quan có chức 

năng, thẩm quyền quản lý chính trong lĩnh vực liên quan. Người nghiên cứu và phân tích chuyên 

nghiệp chỉ ngừng các nỗ lực của mình trong trường hợp cả hai cơ quan ban hành hoặc biên soạn 

các điều luật mâu thuẫn đều có chức năng, thẩm quyền quản lý chính trong lĩnh vực liên quan42. 

 

Mâu thuẫn giữa các quy tắc nằm trong cùng một văn bản. Rất hiếm khi trong cùng một văn 

bản lại có những quy tắc mâu thuẫn. Có thể coi đây như một sự cố của hoạt động xây dựng pháp 

luật. Thông thường sự cố này do thiếu sự phối hợp giữa những người được giao soạn thảo những 

phần khác nhau của văn bản hoặc, trong trường hợp văn bản do một người soạn thảo, do sự thiếu 

nhất quán trong suy nghĩ của người đó.  

 

Cách tốt nhất để giải quyết sự mâu thuẫn trong trường hợp này là xem lại các công trình chuẩn bị 

để nắm bắt ý chí đích thực của người làm luật. Trong trường hợp các công trình chuẩn bị không 

cung cấp được một thông tin nào có ích, thì có lẽ nên giải quyết sự mâu thuẫn bằng cách dựa vào 

các nguyên tắc chung của luật. Các nỗ lực phân tích chỉ dừng lại, một khi cả hai điều luật mẫu 

thuẫn đều phù hợp với những nguyên tắc chung của luật: mâu thuẫn trong trường hợp này chỉ có 

thể được giải quyết trong khuôn khổ một dự án sửa đổi luật..   

     

41 Tất nhiên, nều hai văn bản cùng hình thức lại do cùng một cơ quan ban hành, thì văn bản được ban hành sau sẽ có 

giá trị: quy định mới xoá bỏ quy định cũ trước đây trái với nó.  

 Quy tắc này không thể được áp dụng cho trường hợp hai văn bản cùng hình thức do hai cơ quan khác nhau ban hành.   
42 Nghĩa là có sự trùng lắp về chức năng, thẩm quyền quản lý. Khi đó, ta nói rằng có một lỗi trong luật tổ chức đã dẫn 

đến sự ra đời của các quy tắc mâu thuẫn.  
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Ví dụ. Theo BLDS Điều 247 khoản 1, người đã phát hiện vật vô chủ là động sản, thì có quyền sở 

hữu tài sản đó theo quy định của pháp luật; nếu vật được phát hiện là bất động sản, thì thuộc Nhà 

nước. Theo BLDS Điều 237 khoản 4, trong trường hợp một trong các chủ sở hữu chung theo phần 

từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế, thì phần 

quyền sở hữu đó thuộc Nhà nước. 

Giả sử X chết, để lại cho hai người thừa kế là A và B một chiếc máy giặt và cả hai đồng lòng từ 

bỏ quyền sở hữu đối với chiếc máy đó, bằng cách vứt máy vào một bãi rác. 

Nếu áp dụng Điều 237 khoản 4, thì chiếc máy giặt thuộc về Nhà nước; 

Nếu áp dụng Điều 247 khoản 1, thì chiếc máy giặt thuộc về người nào nhặt được.         

Có thể, các công trình chuẩn bị sẽ cho thấy rằng thực ra, Điều 237 khoản 4 chỉ được áp dụng cho 

trường hợp tài sản liên quan là bất động sản. nếu vậy, thì chiếc máy giặt trong giả thiết sẽ thuộc về 

người nào nhặt được. Người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp có thể khuyến cáo người 

thực hành luật về sự cần thiết của việc sử dụng thông tin đó trong việc xây dựng một giải pháp 

hợp tình, hợp lý cho vấn đề bật ra trong giả thiết vừa nêu.        

Nhưng nếu công trình chuẩn bị không nói được điều gì, thì nên dựa vào nguyên tắc áp dụng pháp 

luật có lợi cho công dân và không gây phương hại cho lợi ích chung để giải quyết mâu thuẫn 

trong trường hợp này: nếu thừa nhận rằng chiếc máy giặt thuộc về người nhặt được, thì công dân 

liên quan được hưởng lợi, trong khi Nhà nước và xã hội không mất gì.         

 

Mục II.  

Sử dụng các phương pháp  

nghiên cứu và phân tích luật viết 

 

Hai cách sử dụng. Trên đây là những công cụ chủ yếu mà người nghiên cứu và phân tích chuyên 

nghiệp và người thực hành luật trong hoạt động xét xử có thể sử dụng để làm sáng tỏ một điều 

luật hoặc để tìm kiếm các quy tắc bổ sung cho những điều luật chưa hoàn hảo. Trên thực tế, việc 

sử dụng các phương pháp có thể không giống nhau tuỳ theo người sử dụng là người nghiên cứu 

và phân tích chuyên nghiệp hoặc người thực hành luật trong hoạt động xét xử.  

 

Ta đã biết rằng người thực hành luật trong hoạt động xét xử tiến hành nghiên cứu và phân tích 

luật khi đứng trước một tình huống có vấn đề pháp lý và công việc đầu tiên của người này là truy 

tầm những điều luật viết có thể được áp dụng trong tình huống đó.  

 

Người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp, về phần mình, nghiên cứu và phân tích luật viết 

một cách chủ động, nhưng không hẳn công việc đầu tiên của người này là truy tầm những tình 

huống mà trong đó điều luật có thể được áp dụng. Thông thường, người nghiên cứu và phân tích 

chuyên nghiệp bắt đầu công việc bằng cách xác định một chủ đề, sau đó đi tìm các điều luật cần 

phân tích liên quan đến chủ đề đó; giữa giai đoạn xác định chủ đề và giai đoạn tìm kiếm các điều 

luật có một giai đoạn trung gian rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công hay 

thất bại của những nỗ lực phát triển suy nghĩ theo chủ đề: giai đoạn xây dựng kế hoạch phát triển 

phân tích theo chủ đề hay còn gọi là giai đoạn xây dựng đề cương.                

   

1. Phân tích luật viết theo tình huống 

 

1.1. Nguyên tắc  

 

Đối chiếu các yếu tố. Có rất nhiều tham số mà người thực hành luật trong hoạt động xét xử có thể 

dựa vào trong quá trình tìm kiếm các điều luật cần được phân tích trong khuôn khổ xây dựng giải 

pháp cho vấn đề phát sinh trong tình huống. Trong một tình huống hình sự, các tham số chính là 

những yếu tố tạo thành mặt khách quan và mặt chủ quan của một hành vi vi phạm pháp luật hình 

sự. Trong một tình huống dân sự, các tham số chính là những yếu tố có thể tạo thành hoặc góp 

phần tạo thành giả định của một điều luật nào đó. 
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1.2. Sử dụng phương pháp 

 

Lưu ý về việc sử dụng phương pháp trong phân tích luật hình sự. Có thể thừa nhận rằng trong 

lĩnh vực hình sự, người thực hành luật trên nguyên tắc chỉ có thể áp dụng công cụ sơ cấp và cổ 

điển của phương pháp phân tích câu chữ - tam đoạn luận. Các công cụ áp dụng tương tự pháp 

luật, suy lý mạnh, quy nạp, diễn dịch, phân tích lịch sử, phân tích phát triển hoàn toàn bị loại trừ 

trong việc phân tích các điều luật thuộc phần riêng của Bộ luật hình sự, bởi theo Điều 2, chỉ người 

nào phạm một tội được quy định tại BLHS mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với phần 

chung, việc áp dụng các phương pháp phân tích luật viết có lẽ chỉ được áp dụng để cho ra các kết 

quả có lợi cho người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bởi, suy cho cùng, toàn bộ các quy tắc của 

luật hình đều mang tính chất ngoại lệ của nguyên tắc tôn trọng quyền tự do hành động của công 

dân và nhằm mục đích chính là giáo dục, phòng ngừa hơn là trừng trị43. Đặc biệt, có những quy 

tắc được người làm luật quy định rõ phạm vi áp dụng và đối với những quy tắc như thế không thể 

sử dụng được bất kỳ phương pháp phân tích nào, trừ phương pháp tam đoạn luận. Ví dụ điển hình 

là các quy tắc liên quan đến việc xác định các tình tiết tăng nặng, tại Điều 48 BLHS.              

 

Thực hành. Ví dụ thực hành sau đây liên quan đến luật dân sự.  

 

Ví dụ.  Ngày 12/01/2000, A bắt được một con bò cái đi lạc trong trang trại của mình. Thuần 

dưỡng bò một thời gian, nhận thấy bò đã quen với môi trường mới, A thả bò đi lại tự nhiên trong 

trang trại. Ngày 15/3/2000, A bán con bò cho B, một người láng giềng, rồi dọn nhà đi. Ngày 

15/6/2000, B lập gia đình. Ngày 30/8/2000, bò cái sinh được một bê con. Ngày 15/9/2000, có 

người báo với B rằng con bò cái nói trên là bò đi lạc được A thuần dưỡng. B vội đến UBND xã 

trình bày sự việc; UBND xã tiến hành thông báo công khai vào ngày 20/9/2000. Nhiều tháng trôi 

qua, chẳng có ai đến xin nhận lại gia súc đi lạc. Ngày 30/7/2001, B ly hôn. Vấn đề đặt ra khi 

thanh toán và phân chia tài sản chung là: bò cái và bê con thuộc khối tài sản chung hay khối tài 

sản riêng ?    

Tìm các điều luật. Các dữ kiện “bò đi lạc”, “thông báo công khai” khiến ta liên tưởng ngay đến 

BLDS Điều 250 về xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc; vấn đề tài sản chung hay tài 

sản riêng của vợ chồng được giải quyết bằng cách áp dụng Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 

các Điều 27 và 32. Khi đọc các điều luật liên quan trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, ta 

lại nhận thấy việc xác định một tài sản là của chung hay riêng, trong nhiều trường hợp, lệ thuộc 

vào việc tài sản có được trước khi kết hôn hay trong thời kỳ hôn nhân. Bởi vậy, vấn đề được nêu 

trong ví dụ chỉ có thể được giải quyết, một khi ta xác định được thời điểm xác lập quyền sở hữu 

của người chiếm hữu gia súc đối với gia súc đó. Thế là ta có thêm Điều 166 BLDS liên quan đến 

hiệu lực của thời hiệu.            

 

Phân tích các điều luật. Theo BLDS Điều 250, sau sáu tháng kể từ ngày thông báo công khai mà 

không có người đến nhận, thì gia súc đó thuộc sở hữu của người bắt được. Theo BLDS 166 khoản 

1, khi pháp luật quy định cho các chủ thể được hưởng quyền dân sự hoặc được miễn trừ nghĩa vụ 

dân sự theo thời hiệu, thì chỉ sau khi thời hiệu đó kết thúc, việc hưởng quyền dân sự hoặc miễn trừ 

nghĩa vụ dân sự mới có hiệu lực. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 27 khoản 1, tài 

sản do vợ hoặc chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. 

 

Áp dụng phương pháp tam đoạn luận vào từng điều luật, ta có các giải pháp sau đây: 

43 Một trong những ví dụ về tính giáo dục và tính nhân đạo của pháp luật hình sự xã hội chủ nghĩa là quy định cho 

phép Toà án xác định một tình tiết không được liệt kê trong luật viết là tình tiết giảm nhẹ với điều kiện ghi nhận rõ 

tình tiết đó trong bản án (BLHS Điều 46). Đối với điều luật đó, việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu và phân 

tích luật viết hầu như không chịu một sự giới hạn nào, ngoài những giới hạn của chính phương pháp.   
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-A có quyền sở hữu đối với con bò cái 

-Quyền sở hữu được xác lập cho A vào ngày kết thúc thời hạn 6 tháng kể từ ngày thông báo công 

khai, nghĩa là trong thời kỳ hôn nhân của A 

-Con bò cái là tài sản chung của vợ chồng A 

Cũng bằng cách áp dụng phương pháp tam đoạn luận vào khoản 1 Điều 27 Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2000, ta có kết luận: chú bê con, một loại hoa lợi phát sinh từ tài sản chung, thuộc khối 

tài sản chung của vợ chồng A.         

 

2. Phân tích luật viết theo chủ đề   

 

Chủ đề của văn bản luật và chủ đề của học thuyết pháp lý. Với phương pháp phân tích tìm 

hiểu pháp luật hoặc bình luận văn bản, chủ đề được xem xét chỉ có thể là chủ đề của văn bản được 

phân tích. Để có được những công trình nghiên cứu và phân tích luật viết có giá trị, người nghiên 

cứu và phân tích chuyên nghiệp phải làm thế nào thoát khỏi sự lệ thuộc vào văn bản luật trong 

việc xác định chủ đề. Nói rõ hơn, các chủ đề mà xoay quanh nó hoạt động nghiên cứu và phân 

tích luật viết được thực hiện phải là những chủ đề của khoa học luật.  

 

Ta biết rằng việc nghiên cứu và phân tích luật viết theo chủ đề được chuẩn bị thực hiện theo ba 

bước: xác định chủ đề, xây dựng đề cương và xác định các điều luật liên quan. Giả sử chủ đề 

chung đã được xác định, người nghiên cứu và phân tích còn lại hai bước chuẩn bị. Công việc 

chính của người nghiên cứu  và phân tích chuyên nghiệp - tìm kiếm các quy tắc liên quan đến chủ 

đề - có thể đơn giản, nhưng cũng có thể trở nên rất phức tạp trong các trường hợp điều luật không 

rõ nghĩa hoặc cần sử dụng các phương pháp mang tính chất “tạo ra luật” như phương pháp phân 

tích lịch sử và phương pháp phân tích phát triển.      

 

2.1. Xây dựng đề cương           

 

Xây dựng đề cương là một công việc khá phức tạp chỉ có thể được mô tả đầy đủ và chi tiết trong 

khuôn khổ một đề tài khác44. Ở đây chỉ nêu một số việc cần làm liên quan đến việc sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết.     

 

2.1.1. Giới hạn chủ đề  

 

Xác định các khái niệm cơ bản. Đó là những khái niệm của học thuyết pháp lý mà ta phải dựa 

vào để thực hiện các bước đào sâu nội dung của đề tài. Ví dụ, trong đề tài Quyền thừa kế theo 

pháp luật của vợ (chồng), các khái niệm cơ bản phải được nắm vững bao gồm: mở thừa kế, năng 

lực thừa kế theo pháp luật, các nguyên tắc xác định người thừa kế, quyền hưởng di sản không phụ 

thuộc nội dung di chúc, chuyển giao di sản, quản lý tài sản có, thanh toán tài sản nợ và thanh toán 

tài sản có. 

 

Xác định các vấn đề cơ bản xoay quanh đề tài. Các vấn đề cơ bản thường được rút ra từ những 

giả thiết mà người viết, tùy theo sự phong phú của vốn sống, vốn học thuật, của kinh nghiệm bản 

thân, có thể hình dung. Ví dụ, khi tìm hiểu đề tài Công dụng của tài sản, ta có thể liên tưởng đến 

những tình huống như sau: có những động sản trở thành bất động sản do công dụng (động sản gắn 

liền với vật kiến trúc), trong khi có những bất động sản có xu hướng trở thành động sản và do đó 

chịu sự chi phối của chế độ pháp lý áp dụng cho động sản ngay cả khi chưa trở thành động sản về 

phương diện vật lý (mua bán mùa màng chưa được thu hoạch); công dụng của một hệ thống phục 

vụ nội bộ của một bất động sản (đường cống thoát nước nội bộ) có thể trở thành cơ sở vật chất 

của quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề, một khi bất động sản được chia thành hai bất 

động sản nhỏ; nghĩa vụ của người thuê tôn trọng công dụng của tài sản thuê; nghĩa vụ của chủ sở 

hữu chung nhà chung cư tôn trọng công dụng quy ước của chung cư;... 

44 Có thể xem, ví dụ, Phương pháp soạn thảo một bài bình luận về luật, Đại học Cần Thơ, 2002.    
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2.1.2. Xác định các nguyên tắc lớn liên quan đến đề tài  
 

Dung hoà các lợi ích trái ngược. Một chế độ pháp lý có thể được biết đến như một hệ thống các 

quy tắc được xây dựng nhằm bảo vệ các lợi ích chung, bảo vệ đạo lý hoặc các giá trị xã hội. Giả 

sử chúng ta tìm hiểu đề tài Tình trạng không nhận thức được hành vi của mình trong luật dân sự, 

ta sẽ nhận thấy rằng các giải pháp được ghi nhận trong luật viết đôi khi có vẻ như nhằm bảo đảm 

sự tôn trọng đối với nhân thân (vật lý và pháp lý) của người không nhận thức được hành vi của 

mình; đôi khi có vẻ như để tránh cho các lợi ích của người này không trở thành miếng mồi ngon 

của những người muốn lợi dụng tình trạng không nhận được hành vi của người khác; đôi khi nữa, 

để ngăn chặn việc người không nhận thức được hành vi của mình có những hành động gây thiệt 

hại cho người khác và cuối cùng, để các quy tắc bảo vệ người không nhận thức được hành vi của 

mình không trở thành vật cản đối với sự phát triển giao dịch dân sự.  

 

2.1.3. Phát triển các phân tích về giả thiết 

 

Quy nạp và diễn dịch. Cũng trong khuôn khổ suy nghĩ về đề tài, người ta có thể đi đến chỗ phát 

triển một đề tài nhỏ thành những ý tưởng rộng lớn, những tư tưởng góp phần xây dựng cơ sở của 

học thuyết pháp lý hoặc chính sách lập pháp. Chẳng hạn, khi xem xét chủ đề Nghĩa vụ nuôi dưỡng 

của cha mẹ đối với con, ta có thể liên tưởng đến những nguyên tắc lớn của pháp luật về quyền trẻ 

em và khả năng dùng những biện pháp ưu đãi về thuế đến tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực 

hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng đó.  

 

Ngược lại, một chủ đề rất rộng lớn và trừu tượng có thể được chia nhỏ thành những chủ đề nhỏ 

hơn hoặc được đặt trong những giả thiết đặc thù để xem xét. Ví dụ, cho đề tài Cái chết của cá 

nhân dưới góc nhìn của luật dân sự, ta có thể nghĩ rằng trong đời thường, người chết là một người 

chồng, người cha, một người chủ nợ, một người mắc nợ, một thành viên công ty; cứ như thế, các 

ý tưởng sẽ dần dần hiện ra: cái chết của một người chồng dẫn đến sự chấm dứt quan hệ hôn nhân, 

thanh toán chế độ tài sản chung, di chuyển di sản; cái chết của một người cò nghĩa vụ làm phát 

sinh vấn đề chuyển giao nghĩa vụ cho người thừa kế;... .  

 

2.2. Xác định các điều luật liên quan 

 

Phương pháp phân tích câu chữ. Việc truy tầm các điều luật liên quan chủ yếu nhờ vào việc đối 

chiếu các từ khoá. Ta có một bên là các từ khoá xuất hiện trong chủ đề chung, trong các vấn đề 

xoay quanh đề tài, trong những khái niệm cơ bản mà đề tài gợi ra, cũng như  trong những nguyên 

tắc lớn xoay quanh đề tài; bên kia là những từ khoá của các điều luật mà ta phải tìm kiếm. Các 

điều luật cần tìm tất nhiên là những điều luật có cùng các từ khoá với chủ đề, với các vấn đề liên 

quan, những khái niệm cơ bản và những nguyên tắc lớn. Cần lưu ý rằng các điều luật tìm được khi 

đối chiếu các từ khoá không phải là tất cả những điều luật cần tìm: trong quá trình phát triển các 

phân tích chi tiết, người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp có thể còn tìm ra nhiều điều luật 

khác có liên quan.  

Ví dụ. Cho đề tài Tình trạng không nhận thức được hành vi của mình trong luật dân sự. Các khái 

niệm cơ bản có thể là: không nhận thức được hành vi của mình như là một tình trạng thực tế và 

không nhận thức được hành vi của mình như là một tình trạng pháp lý. Như một tình trạng thực 

tế, ta có thể ghi nhận tình trạng điên rồ, tình trạng hôn mê hoặc tình trạng già lẫn; như một tình 

trạng pháp lý, ta có tình trạng mất năng lực hành vi. Các tình trạng thực tế tất nhiên không được 

định nghĩa bằng các điều luật45; riêng tình trạng mất năng lực hành vi được định nghĩa tại BLDS 

Điều 24.   

 

45 Vì nếu được luật định nghĩa, thì ta có một tình trạng pháp lý chứ không phải tình trạng thực tế. 
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Các vấn đề cơ bản có thể là: xác lập quan hệ hợp đồng, thực hiện hành vi gây thiệt hại cho người 

thứ ba, kết hôn, chung sống như vợ chồng, thừa kế theo pháp luật (đặc biệt lưu ý các vấn đề nhỏ: 

từ chối nhận di sản, quản lý tài sản có, thanh toán và phân chia di sản), để lại di sản theo di chúc... 

Tương ứng với những vấn đề đó, ta có rất nhiều điều luật mà sau đây chỉ có thể dẫn ra một bài ví 

dụ: BLDS Điều 131, 140, 143 về giao dịch; Điều 657 về làm chứng cho việc lập di chúc; Điều 

170 về hoãn tính thời hiệu; Điều 594 về chấm dứt hợp đồng uỷ quyền; Điều 655 về lập di chúc; 

Luật hôn nhân và gia đình Điều 10 về những trường hợp cấm kết hôn; Điều 15 đến 17 về việc huỷ 

việc kết hôn trái pháp luật;...     

 

Các nguyên tắc lớn có thể được xác định tương đối dễ dàng, như đã được chỉ ra ở trên: một mặt, 

cần bảo vệ người không nhận thức được hành vi của mình; mặt khác, cần tránh việc lạm dụng chủ 

trương bảo vệ đó để thực hiện các hành vi nhằm gây thiệt hại cho người khác. ta có thể xác định 

các điều luật liên quan đến những nguyên tắc đó: (nguyên tắc thứ nhất) các điều luật liên quan đến 

việc giám hộ đối với người mất năng lực hành vi hoặc người không nhận thức được hành vi của 

mình46, các điều luật liên quan đến giao dịch của người mất năng lực hành vi hoặc người không 

nhận thức được hành vi của mình; (nguyên tắc thứ hai) các điều luật liên quan đến việc bảo vệ 

người thứ ba ngay tình khi giao dịch với người không nhận thức được hành vi của mình (Điều 

147), đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người mất năng lực hành vi gây ra (BLDS Điều 

611),...               

    

Phương pháp phân tích lịch sử. Việc phân tích theo phương pháp lịch sử được thực hiện trong 

trường hợp người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp phát hiện rằng có một mối quan hệ nào 

đó có tính chất tương tự như một mối quan hệ khác đã được chi phối bằng một quy tắc của luật 

viết, nhưng mối quan hệ tương tự đó không thể được người làm luật hình dung ở thời điểm quy 

tắc liên quan được xây dựng và ban hành, do chính trình độ nhận thức pháp lý của con người ở 

thời điểm đó chưa cho phép tiếp cận những giả thiết trong đó mối quan hệ như thế được hình 

thành.  

 

Ví dụ. Cũng trong khuôn khổ đề tài Tình trạng không nhận thức được hành vi của mình trong luật 

dân sự  và trong tình huống người không nhận thức được hành vi của mình bị cưỡng chế thi hành 

một nghĩa vụ tài sản. áp dụng Điều 30 Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 29/4/1993, ta ghi nhận ý 

chí của người làm luật không cho phép kê biên những tài sản tối cần thiết cho cuộc sống vật chất 

và tâm linh hàng ngày của người phải thi hành án.  

Ở thời điểm Pháp lệnh được ban hành, luật Việt Nam chưa xây dựng được khái niệm quyền tài 

sản gắn liền với nhân thân (nghĩa là quyền có giá trị tài sản nhưng không thể được chuyển 

nhượng). Phải đợi đến khi Bộ luật dân sự được xây dựng và ban hành, khái niệm này mới chính 

thức được thừa nhận trong luật viết. Thế mà, việc xác định một quyền tài sản gọi là gắn liền với 

nhân thân dựa vào tính chất tối cần thiết của những giá trị tài sản của quyền đó đối với cuộc sống 

của con người. Với tư cách là một khái niệm, quyền tài sản gắn liền với nhân thân bao gồm tất cả 

những tài sản được liệt kê tại Điều 30 Pháp lệnh đã dẫn (trừ đồ dùng thờ cúng thông thường) và 

còn gồm những tài sản không được liệt kê tại điều luật đó (như quyền được cấp dưỡng, quyền 

hưởng trợ cấp hưu trí, thương tật, mất sức,...). Việc phân tích điều luật theo phương pháp lịch sử 

được thực hiện bằng cách giả định người soạn thảo Điều 30 Pháp lệnh đã dẫn phải soạn thảo điều 

luật ấy ở một thời điểm nào đó sau khi BLDS có hiệu lực: một khi nắm được khái niệm quyền tài 

sản gắn liền với nhân thân, người làm luật sẽ viết điều luật theo cách khác ...           

 

Phương pháp phân tích phát triển. Ta đã biết rằng việc phân tích phát triển chỉ được thực hiện 

khi người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp đã đi đến ngưỡng của việc phân tích câu chữ mà 

vẫn chưa tìm ra được quy tắc cần thiết để giải quyết vấn đề. Thông thường, việc phân tích phát 

46 Khác với luật của nhiều nước, luật Việt Nam quy định chế độ giám hộ cho cả trường hợp người không nhận thức 

được hành vi của mình mà chưa bị tuyên bố mất năng lực hành vi theo một bản án hoặc quyết định của Toà án: xem 

BLDS Điều 71.  
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triển được đặt thành vấn đề khi người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp, trong quá trình 

phân tích một điều luật liên quan đến một khái niệm cơ bản, một vấn đề cơ bản hoặc một nguyên 

tắc lớn được xác định trước, đứng trước một tình huống không được dự kiến trong điều luật đó.  

 

Ví dụ. Lấy lại đề tài Tình trạng không nhận thức được hành vi của mình trong luật dân sự. Trong 

quá trình phân tích chế độ giám hộ đối với loại người này, đặc biệt là trong khi tìm hiểu quyền và 

nghĩa vụ của người giám hộ bằng cách phân tích BLDS Điều 79, người nghiên cứu và phân tích 

chuyên nghiệp có thể đứng trước tình huống trong đó người được giám hộ được gọi theo pháp 

luật để nhận một di sản mất khả năng thanh toán và vấn đề đặt ra là người giám hộ có hay không 

có quyền thay mặt người được giám hộ từ chối nhận di sản đó. Rõ ràng, đây là tình huống không 

được người làm luật dự kiến khi xoạn thảo điều luật nói trên, bởi vậy việc tìm kiếm giải pháp cho 

vấn đề được đặt ra chỉ có thể được thực hiện bằng cách vượt “ngưỡng” phân tích câu chữ đối với 

Điều 79 nói trên và bước qua giai đoạn phân tích phát triển.          

 

2.3. Tìm kiếm các quy tắc ẩn  

 

Khả năng hình thành những kết luận khác biệt. Việc tìm kiếm các quy tắc ẩn tất nhiên phải 

được thực hiện theo các phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết, đặc biệt là những phương 

pháp đã được giới thiệu ở trên. Vấn đề khá đơn giản trong các trường hợp các công cụ của logique 

học được sử dụng để tìm kiếm các quy tắc bổ sung cho các điều luật có nội dung không đầy đủ: 

sử dụng cùng một phương pháp, những người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp dễ dàng đi 

tới cùng một kết luận. Trái lại, trong trường hợp điều luật không rõ nghĩa hoặc không có điều luật 

cần thiết để giải quyết vấn đề, những người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp có thể đi tới 

những kết luận không giống nhau. Sự khác biệt đó tạo nên một khung cảnh khoa học mà người 

nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp phải chú ý khi phát triển các phân tích của mình.            

 

Khung cảnh khoa học. Các giải pháp được xây dựng trong luật thực định đối với những vấn đề 

được đặt ra trong khuôn khổ tìm hiểu đề tài có thể nhận được sự tán đồng hoặc phản đối hoặc e 

ngại, hoài nghi của những những người làm công tác nghiên cứu khoa học luật. Người nghiên cứu 

và phân tích chuyên nghiệp có thể thừa nhận một giải pháp nào đó có sẵn với những lý lẽ đã được 

người khác đưa ra hoặc với những lý lẽ của riêng mình, nhưng cũng có thể đề xuất một giải pháp 

hoàn toàn mới dựa trên những lý lẽ của riêng mình.  

 

Cũng có thể được coi là một phần của khung cảnh khoa học các giải pháp được thừa nhận trong 

luật so sánh mà người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp nắm bắt được trong quá trình tìm 

hiểu luật nước ngoài. Các giải pháp này có thể được giới thiệu bên cạnh những giải pháp được 

thừa nhận trong luật thực định trong nước, để tham khảo hoặc để gợi sự chú ý của người làm luật 

khi cần sửa đổi luật.    

 

Ví dụ. Cho chủ đề “Chế độ pháp lý của di sản thờ cúng”. Trong khung cảnh của luật thực định, có 

ý kiến cho rằng tài sản thuộc di sản thơ cúng không thể được chuyển nhượng; ý kiến khác lại nói 

rằng, theo đúng tục lệ truyền thống, việc chuyển nhượng có thể được thực hiện với sự đồng ý của 

những người thừa kế. Chính vì Điều 673 BLDS, điều luật viết duy nhất đề cập đến di sản thờ 

cúng, có nội dung vừa không rõ ràng vừa không đầy đủ mà các nhà chuyên môn đã không có 

được sự nhất trí ở điểm này. Người khai thác chủ đề có thể theo một ý kiến nào đó hoặc có ý kiến 

riêng của mình. Luật so sánh, về phần mình, có chế định tài sản uỷ thác (trust) chi phối đời sống 

pháp lý của một loại tài sản không có chủ sở hữu theo luật chung nhưng vẫn có thể được chuyển 

nhượng, nghĩa là tương tự như di sản thờ cúng trong luật Việt Nam ở góc độ pháp luật tài sản. 

Người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp có thể giới thiệu các quy tắc liên quan đến việc 

quản lý và nhất là đến việc chuyển nhượng một tài sản thuộc trust  để các nhà chuyên môn trong 

nước tham khảo.          
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Chương thứ ba 

Kết quả nghiên cứu và phân tích luật viết  

về phương diện khoa học - Học thuyết pháp lý  
 

Học thuyết pháp lý có thể là kết quả của hoạt động nghiên cứu chủ động của người nghiên cứu và 

phân tích chuyên nghiệp hoặc là kết quả của những nỗ lực tổng kết thành lý luận những thành tựu 

nghiên cứu áp dụng pháp luật của thẩm phán trong quá trình xét xử; nhưng đó cũng có thể là 

chính những kết quả áp dụng pháp luật của thẩm phán trong quá trình xét xử, thể hiện trong 

những bản án, quyết định của Toà án hoặc được ghi nhận những báo cáo tổng kết công tác xét xử 

của ngành Toà án. Ta gọi nhóm kết quả thứ nhất là học thuyết pháp lý nghiên cứu hay học thuyết 

pháp lý và nhóm kết quả thứ hai là học thuyết pháp lý thực hành hay án lệ.    

 

I. Học thuyết pháp lý  

 

A. Hoạt động của học thuyết pháp lý 

 

Đặc điểm. So với hoạt động nghiên cứu để giải thích chính thức luật viết hoặc so với hoạt động 

nghiên cứu để áp dụng luật viết trong quá trình thực thi pháp luật, hoạt động của học thuyết pháp 

lý khác biệt ở hai điểm: sự không gò bó trong phương pháp làm việc và sự đa dạng của hình thức 

thể hiện kết quả công việc. 

 

- Không gò bó trong phương pháp làm việc. Hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết trước hết 

là một hoạt động khoa học. Mỗi nhà chuyên môn xác định phương pháp làm việc phù hợp với 

chính mình và làm việc một cách chủ động, tự giác (chứ không đợi đến khi được hỏi ý kiến). 

Trong việc công bố các kết quả hoạt động khoa học, nhà chuyên môn trong lĩnh vực khoa học 

luật, trên nguyên tắc, chỉ phải tôn trọng những giới hạn đối với quyền tự do báo chí, tự do xuất 

bản. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhà chuyên môn trong lĩnh vực khoa học luật (một loại khoa 

học xã hội) còn phải tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hoá tư tưởng: nhà 

chuyên môn được quyền tự do hoạt động khoa học dưới sự lãnh đạo đó.    

 

- Đa dạng về hình thức thể hiện kết quả công việc. Các công trình nghiên cứu khoa học luật được 

cô đọng dưới nhiều dạng, nhiều thể loại. Ta có: tác phẩm khảo luận; sách giáo khoa, giáo trình, 

tập bài giảng sử dụng tại các Khoa luật; các báo cáo về kết quả nghiên cứu đề tài khoa học;  các 

bài bình luận tổng quát về văn bản luật mới, các bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật; 

các báo cáo, tham luận được công bố tại các hội nghị, hội thảo khoa học,...             

 

B. Vai trò của học thuyết pháp lý 

 

Nguồn hay không phải nguồn của luật ?. Ở La Mã, học thuyết pháp lý thực sự là một nguồn 

của luật: các nhà luật học là những người có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của luật, bởi, 

bằng hoạt động nghiên cứu của mình, họ chỉ ra các quan điểm, đường lối, nguyên tắc, cách thức 

và biện pháp áp dụng luật47. Ý kiến của nhà luật học có sức mạnh như pháp luật, nghĩa là được 

tuân thủ và được bảo đảm thực hiện bằng bộ máy cưỡng chế của Nhà nước.    

 

 

Trong luật học đương đại, học thuyết pháp lý chỉ đóng vai trò gián tiếp trong việc tạo ra các quy 

phạm pháp luật. Học thuyết pháp lý không phải là sự giải thích chính thức luật viết và do đó, 

không phải là một bộ phận của luật viết48. Học thuyết pháp lý cũng không phải là một nguồn độc 

47 Mazeaud và Chabas, sđd, số 227; Ghestin và Goubeaux, sđd, số 227.  
48 Ngay nếu như tất cả mọi người đều nhất trí về một ý kiến trong học thuyết pháp lý, thì bản thân ý kiến đó cũng 

không có được giá trị của một quy phạm pháp luật: Cornu, sđd, số 451. Tuy nhiên, ý kiến đó có thể được người làm 

luật đưa vào một văn bản quy phạm pháp luật bổ sung ở một thời điểm thích hợp; mặt khác, nếu nó luôn được mọi 
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lập của luật. Với phương pháp phân tích câu chữ, nhà chuyên môn chỉ làm nhiệm vụ phát hiện 

luật, phát hiện các quy phạm nằm ẩn trong luật viết: nếu người làm luật còn sống và xác nhận, 

dưới một hình thức nào đó, rằng một quy tắc do nhà chuyên môn phát hiện phù hợp với ý chí của 

người làm luật, thì quy tắc đó là của luật viết, của người làm luật, chứ không phải do nhà chuyên 

môn tạo ra; nếu người làm luật không xác nhận việc đó (đặc biệt là do không còn sống để làm 

công việc xác nhận đó), thì kết luận của nhà chuyên môn chỉ là ý kiến tham khảo. Với phương 

pháp phân tích phát triển và phương pháp phân tích lịch sử, kết luận của nhà chuyên môn là 

những giả thuyết thuần tuý khoa học. Trong mọi trường hợp học thuyết pháp lý không thể chứa 

đựng “các quy tắc xử sự chung được Nhà nước bảo đảm thực hiện”, như luật viết hay như một bộ 

phận của tục lệ.  Ột           

 

Tuy nhiên, học thuyết pháp lý luôn là người đồng hành hữu ích và không thể thiếu đối với người 

làm luật và đối với người thực hành luật (nhất là người xét xử).  

  

Học thuyết pháp lý và thực tiễn xét xử. Xét xử là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của 

hoạt động thực hành luật, là việc người thẩm phán áp dụng luật để xử lý một trường hợp đặc thù. 

Để xét xử, thẩm phán dựa chủ yếu vào luật viết, đôi khi vào tục lệ và, trong trường hợp gặp khó 

khăn trong việc nghiên cứu và phân tích các quy tắc của luật hoặc tục lệ, thẩm phán phải làm công 

việc của người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp49: lúc ấy, thẩm phán có thể tham khảo các 

ý kiến đã được đưa ra trong học thuyết pháp lý để xây dựng giải pháp của mình. Trong các hệ 

thống pháp lý phát triển ở trình độ cao, vẫn thường thấy, bên cạnh các bản án được công bố, 

những ý kiến bình luận của người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp về giá trị lý luận của 

bản án. Dưới ảnh hưởng của những ý kiến bình luận đó, cũng như của toàn bộ hệ thống học thuyết 

pháp lý, cơ quan xét xử có thể khẳng định hoặc thay đổi quan điểm của mình trong việc giải thích 

và áp dụng luật viết; ngược lại, sự kiên định của cơ quan xét xử trong cách xem xét một vấn đề 

nào đó có thể khiến người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp phải điều chỉnh quan điểm của 

mình đối với vấn đề đó, cho phù hợp.     

 

Học thuyết pháp lý và luật viết. Người nghiên cứu và phân tích luật viết không chỉ phát hiện 

quy phạm pháp luật. Luật viết, như đã biết, có những hạn chế và những thiếu sót của nó. Một 

trong những nhiệm vụ của nhà chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích luật viết còn là 

phát hiện những hạn chế, những thiếu sót, bất cập  của luật viết và đề xuất biện pháp sửa chữa, 

khắc phục trên cơ sở khoa học và đạo lý. Mặt khác, từ việc xem xét luật viết trong quá trình vận 

động và phát triển của luật học và trong khung cảnh của luật học so sánh, nhà chuyên môn đưa ra 

những dự đoán có tính chất khuyến cáo đối với người làm luật về hướng phát triển của luật học 

trong tương lai, để người làm luật tham khảo khi xây dựng một dự án luật mới.  

 

Trong những trường hợp tốt nhất, người làm luật còn kêu gọi sự hợp tác, thậm chí, sự chủ trì của 

nhà chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích luật viết, trong việc xây dựng các dự án 

văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thông qua và ban hành.        

 

II. Án lệ  

 

Khái niệm. Theo Gérard Cornu, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về thuật ngữ pháp lý của Pháp, của 

có thể tạm định nghĩa án lệ như là một thói quen áp dụng pháp luật của Toà án theo một cách thức 

nhất định nào đó50. Thói quen được ghi nhận qua việc áp dụng pháp luật theo cùng một cách trong 

người coi như chuẩn mực xử sự, thì sau một thời gian, nó trở thành tục lệ. Trong cả hai trường hợp, ý kiến trở thành 

luật; nhưng nó không là luật với tư cách một yếu tố của học thuyết pháp lý, mà với tư cách một yếu tố của luật viết 

hoặc của tục lệ.      
49 Nhưng, khác với người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp, thẩm phán không tự nghĩ ra vấn đề cần giải quyết 

mà tiếp nhận vấn đề từ bên ngoài đưa vào, trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn.      
50 G. Cornu, Droit civil - Introduction. Les personnes. Les biens, Montchrestien, 1990, số 430.  
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những trường hợp tương tự. Về hình thức thể hiện, án lệ là tập hợp các bản án, quyết định của Toà 

án được đưa ra trong khuôn khổ các vụ án tương tự về tình tiết, về tính chất của vụ việc.  

 

Ở góc độ phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết, án lệ hình thành từ sự giống nhau trong 

cách hiểu một điều luật của các thẩm phán trong quá trình xem xét giải quyết những vụ án có đặc 

điểm cơ bản tương tự, những vụ án được thụ lý bởi cùng một thẩm phán, cùng một Toà án trong 

những khoảng thời gian khác nhau hoặc bởi các Toà án khác nhau trong cùng một khoảng thời 

gian, thậm chí, trong những khoảng thời gian khác nhau. 

 

Thực ra, cho đến nay, sự tồn tại của án lệ vẫn còn là vấn đề được bàn cãi ở Việt Nam. Song, 

không thể không thừa nhận rằng, trong điều kiện tính hoàn thiện tuyệt đối của luật viết mãi mãi 

chỉ là điều mơ ước, Toà án khó có thể bảo đảm sự thống nhất trong hoạt động áp dụng pháp luật, 

nếu không có một con đường cho phép các thẩm phán đi đến cùng một giải pháp cho những vấn 

đề giống nhau, rõ hơn là không có một đường lối, chủ trương chung trong việc xác định cách thức 

áp dụng pháp luật trong những trường hợp tương tự.      

 

1. Sự hình thành án lệ 

 

Án lệ ở phương Tây: tục lệ trong xét xử. Ở các nước phương Tây, sự ra đời của một án lệ được 

ghi nhận từ sự lặp đi lặp lại một giải pháp cho một vấn đề đặc thù trong những quyết định tư pháp 

khác nhau. Các quyết định tư pháp chứa đựng những giải pháp giống nhau cho cùng một vấn đề 

hoặc cho nhiều vấn đề tương tự tạo thành một chuỗi các suy nghĩ trùng hợp về cách hiểu và áp 

dụng một điều luật, một xu hướng mạnh mẽ mà thẩm phán thường tuân theo trong quá trình xem 

xét giải quyết một vụ việc, giống như người dân tuân theo một tục lệ khi tham gia vào một giao 

dịch được tục lệ chi phối.     

 

 

Án lệ ở Việt Nam: đường lối xét xử. Trong luật Việt Nam, sự hình thành đường lối xét xử diễn 

ra theo một trình tự khá chặt chẽ. Lúc đầu, các vấn đề về áp dụng luật viết được đặt ra cho thẩm 

phán trong khuôn khổ các vụ án. Những vấn đề nhạy cảm nhất sẽ được các thẩm phán ghi nhớ và 

được đưa ra thảo luận tại các hội nghị tổng kết công tác xét xử của ngành Toà án được tổ chức 

hàng năm. Các kết quả thảo luận được dùng làm chất liệu để xây dựng các giải pháp nguyên tắc 

cho vấn đề được bàn cãi và các giải pháp này được ghi nhận tại Kết Luận của Chánh án Toà án 

nhân dân tối cao, được công bố như một phần của thủ tục kết thúc hội nghị tổng kết. Kết Luận 

được coi như một thứ học thuyết pháp lý của cơ quan xét xử và được sử dụng như kim chỉ nam 

cho hoạt động xét xử của các Toà án.  

 

Trong mấy năm trở lại đây đã hình thành một xu hướng mạnh mẽ điều chỉnh lại quan niệm về án 

lệ trong luật Việt Nam cho phù hợp với quan niệm của các nước. Một mặt, các giải pháp của thực 

tiễn xét xử, được ghi nhận trong các bản án, được coi như một cách hiểu của người thực hành luật 

đối với các quy tắc nhất định của luật viết, được áp dụng trong trường hợp đặc thù; mặt khác, các 

giải pháp đó có thể được tất cả mọi người xem như khuôn mẫu xử sự trong những trường hợp 

tương tự, khuôn mẫu càng chắc chắn trong điều kiện các giải pháp được lặp đi lặp lại một cách 

kiên định trong thực tiễn xét xử. Tất nhiên, để cho các giải pháp của thực tiễn xét xử phát huy 

được vai trò của nó, điều cần thiết là các bản án, quyết định của Toà án phải được công bố. Được 

Theo Vocabulaire juridique của Hội Henry Capitant, cũng do tác giả này biên soạn, thì án lệ có thể được hiểu theo 

nhiều nghĩa: 

 a. Theo nghĩa cụ thể, đó là tập hợp các quyết định của Toà án được đưa ra trong một thời kỳ nhất định, về luật nói 

chung hoặc về một ngành luật đặc thù (án lệ thương mại) hoặc về một lĩnh vực đặc thù của luật (án lệ về bất động 

sản); 

b. Theo nghĩa hình thức, đó là tập hợp (thành sách) các quyết định của Toà án, ghi nhận việc áp dụng pháp luật để 

giải quyết các vụ án; 

c. Theo nghĩa xã hội học, đó là thực tiễn xét xử, là thói quen tiến hành xét xử theo một cách nhất định nào đó.        
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biết hiện đang có một dự án mà mục tiêu là tập họp, hệ thống hoá và công bố rộng rãi các bản án, 

quyết định của Toà án dưới hình thức công báo Toà án hoặc kỷ yếu Toà án. Nếu dự án này được 

thực hiện trọn vẹn, thì đến một lúc nào đó, các giải pháp của thực tiễn xét xử, do được phổ biến 

rộng rãi, sẽ tạo được ảnh hưởng như án lệ của các nước.

2. Giá trị của án lệ

Nguồn hay không phải nguồn của luật ? Trong luật của các nước phương Tây, án lệ là một 

nguồn chính thức của luật51. Ở những nước mà luật viết là nguồn chủ yếu của luật (như Pháp, 

Đức) án lệ là luật viết được các thẩm phán giải thích theo ý mình. Tuy nhiên, khác với quy tắc 

được chính thức ghi nhận trong luật viết, quy tắc được các thẩm phán rút ra từ việc giải thích luật 

không phải là căn cứ, là tiêu chí để đánh giá một cách xử sự: một người không tôn trọng những 

yêu cầu của một giải pháp được xây dựng trong án lệ không chỉ vì sự không tôn trọng ấy mà bị 

coi là vi phạm pháp luật; một bản án không thể bị huỷ chỉ vì mỗi lý do đã được xây dựng trên một 

căn cứ không phù hợp với án lệ; việc tôn trọng một án lệ không tự nó khiến cho một cách xử sự, 

một bản án được coi là có căn cứ pháp luật;...      

Trong luật Việt Nam, án lệ cho đến nay không phải là nguồn của luật. Theo Hiến pháp, Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội là cơ quan duy nhất ngoài Quốc hội được quyền giải thích luật. Các giải pháp 

nguyên tắc được ghi nhận tại các Kết Luận có tác dụng vạch ra đường lối xét xử của thẩm phán, 

nhưng không được coi là chuẩn mực xử sự mà công dân phải tuân theo trong cuộc sống pháp lý: 

công dân có thể xử sự theo cách hoàn toàn trái ngược với đường lối xét xử mà không bị chế tài, 

miễn là không do cách xử sự đó mà bị coi là vi phạm pháp luật do việc áp dụng một quy tắc nào 

đó khác của luật viết. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng đường lối xét xử tạo ra một 

hành lang mà một khi không đi ra khỏi hành lang đó, chủ thể quan hệ pháp luật có thể an tâm về 

thái độ xử sự của mình, nhất là trong trường hợp có tranh chấp mà vụ việc phải được đưa ra Toà 

án: hầu như không có trường hợp nào thẩm phán, khi xét xử, lại đi ngược với đường lối đã được 

khẳng định tại các hội nghị tổng kết.         

Vai trò của án lệ đối với thực tiễn xét xử. Theo Hiến pháp, khi xét xử, thẩm phán được độc lập 

và chỉ tuân theo pháp luật. Bởi vậy, trên nguyên tắc, thẩm phán không bị ràng buộc bởi án lệ. Tuy 

nhiên, như đã nói, trong khung cảnh của thực tiễn áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử, khó 

có thể hình dung khả năng thẩm phán đi ngược so với đường lối xét xử đã được khẳng định tại 

các hội nghị tổng kết công tác xét xử của ngành Toà án. Trong chừng mực đó, có thể thừa nhận 

rằng án lệ, đối với các thẩm phán, là một nguồn bổ sung cho hệ thống các quy tắc viết hoặc ít nhất 

cũng là một nguồn thông tin có tính chất hướng dẫn (thậm chí có tính chất chỉ đạo) về cách hiểu, 

cách áp dụng một hoặc nhiều điều luật viết trong những trường hợp đặc thù.  

Tác động của án lệ đối với học thuyết pháp lý. Ta biết rằng khi xét xử, thẩm phán dựa chủ yếu 

vào luật viết và, trong một số trường hợp, vào tục lệ. Khi được hỏi ý kiến, cơ quan xét xử cấp trên 

và các cơ quan thành viên của hội nghị nội chính cũng xây dựng các ý kiến của mình trên cơ sở 

luật viết và tục lệ. Để làm rõ một điều luật viết trước khi áp dụng, thẩm phán cũng tiến hành phân 

tích luật viết. Thẩm phán có thể tham khảo, lựa chọn các ý kiến được người nghiên cứu và phân 

tích chuyên nghiệp đưa ra, cũng như có thể không quan tâm đến những ý kiến đó mà tự mình tiến 

hành nghiên cứu, phân tích luật viết để đi tới giải pháp cần thiết.  

Nói riêng trường hợp thẩm phán không lấy lại ý kiến của học thuyết pháp lý mà chủ động và tự 

mình tìm hiểu luật viết để có giải pháp của mình. Có thể nhìn nhận rằng đối với thẩm phán, việc 

51 Việc thừa nhận án lệ như một nguồn chính thức của luật chưa đạt được sự nhất trí trong các hệ thống pháp lý Châu 

Âu, nhất là trong luật của Pháp: có thể xem, ví dụ, Cornu, droit civil-Introduction. Les personnes. Les biens, đd, số 

440 . Tuy nhiên, ý kiến thừa nhận rằng án lệ có hiệu lực như một quy tắc viết được sự tán thành của đa số các nhà luật 

học.    
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tìm hiểu luật viết thông qua việc sử dụng các công cụ của logique học thường chỉ được thực hiện  

như một biện pháp phụ trợ: trong hầu hết các trường hợp, thẩm phán làm rõ luật bằng cách dựa 

vào vốn sống, đạo lý, lẽ công bằng52. Trong những trường hợp không có luật để điều chỉnh một 

quan hệ nào đó có tranh chấp, thẩm phán, nếu không từ chối thụ lý53, còn có thể sử dụng phương 

pháp phân tích phát triển đã được trình bày ở trên, để xây dựng căn cứ giải quyết vụ việc. Bởi 

vậy, các giải pháp của thực tiễn xét xử, nếu có khác so với các giải pháp của học thuyết pháp lý, 

cũng là điều bình thường. Sự khác biệt đó tạo nên tình trạng xung đột giữa án lệ và học thuyết 

pháp lý mà kết cục có thể là sự quy phục của học thuyết pháp lý đối với án lệ.            

 

Tác động của án lệ đối với luật viết và các nguồn khác của luật. Một giải pháp được chấp nhận 

rộng rãi trong thực tiễn xét xử và được ghi nhận trong các Kết Luận có thể, ở một thời điểm thích 

hợp, được đưa vào các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao và trở thành 

một quy tắc của luật viết: theo Luật ngày 12/11/1996 các Nghị quyết này cũng là một loại văn bản 

quy phạm pháp luật. Khi xây dựng một dự án luật, người làm luật cũng có thể dựa vào các giải 

pháp nguyên tắc được chấp nhận trong thực tiễn xét xử để xây dựng các điều luật. Thông thường, 

người làm luật không “nâng” ngay các giải pháp được ghi nhận trong các Kết Luận thành các điều 

luật trong văn bản của cơ quan lập pháp mà chỉ chọn lọc những giải pháp đã được “luật hoá” 

trong các Nghị quyết, Thông tư do Toà án nhân dân tối cao ban hành hoặc tham gia ban hành.  

 

Một trong những ví dụ điển hình về án lệ được luật hoá là các án lệ liên quan đến thừa kế. Trong 

thời kỳ trước năm 1980, trong điều kiện chưa có luật, các thẩm phán đã dựa vào thực tiễn xét xử 

(và cả tục lệ) để xây dựng và ban hành một hệ thống các quy tắc chi phối việc khai mở, di chuyển, 

chuyển giao, quản lý, thanh toán và phân chia di sản, tại Thông tư số 81 ngày 24/7/1981 của Toà 

án nhân dân tối cao. Phần lớn các giải pháp được ghi nhận tại Thông tư này đã được người làm 

luật lấy lại khi xây dựng Pháp lệnh thừa kế ngày 30/8/1990. Cuối cùng, người làm luật đã dựa vào 

nội dung của Pháp lệnh thừa kế để xây dựng nội dung của chương “Thừa kế” trong Bộ luật dân sự 

năm 1995.                

 

Cũng có trường hợp một giải pháp được chấp nhận trong thực tiễn xét xử không trở thành một 

quy tắc viết, nhưng lại được thừa nhận trong thực tiễn giao dịch như là một cách xử sự đúng đắn 

trong những trường hợp đặc thù. Nếu do sự thừa nhận ấy mà cách xử sự liên quan được phổ biến 

trong thực tiễn giao dịch, thì đến một lúc nào đó, giải pháp của thực tiễn xét xử hoà nhập vào tục 

lệ. Mà, tục lệ, ta đã biết, cũng là một nguồn của luật.        

52 Đặc biệt, trong trường hợp giải pháp được rút ra từ logique của sự việc mâu thuẫn với giải pháp được xây dựng 

theo lương tâm, đạo lý,... Thẩm phán sẽ có xu hướng loại bỏ giải pháp thứ nhất và chỉ chấp nhận giải pháp thứ hai.  

Ví dụ. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 63 khoản 1, con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người 

vợ có thai trong thời kỳ đó là con chung của vợ chồng. Logique đòi hỏi rằng phải được suy đoán là con chung của vợ 

chồng một khi giữa người mẹ và người được suy đoán là cha có quan hệ hôn nhân hợp phápvà con được sinh ra hoặc 

do người vợ thành thai trong thời kỳ hôn nhân. Thế nhưng chẳng có thẩm phán nào còn tỉnh táo mà lại chấp nhận áp 

dụng điều luật đó trong trường hợp con sinh ra hoặc thành thai sau khi người chồng đã bị tuyên bố mất tích theo một 

bản án có hiệu lực pháp luật, dù các điều kiện áp dụng điều luật có đủ.   
53 Trong luật của các nước tiền tiến, thẩm phán không có quyền từ chối thụ lý một vụ tranh chấp với lý do không có 

luật để xử. 
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Phần thứ hai 

CÁC KẾT QUẢ MỚI NỔI BẬT 
****** 

Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu ghi nhận những kết quả nổi bật như sau. 

1. Xác định các nội dung đặc trưng của các phương pháp nghiên cứu và phân tích hiện đại.

1.1. Phương pháp phân tích câu chữ hoặc chú giải. Đây là phương pháp phân tích cổ điển, đã 

được các nhà luật học châu Âu sử dụng từ hai trăm năm nay, nghĩa là từ khi luật viết bắt đầu được 

pháp điển hoá thành các bộ luật. Nghiên cứu và phân tích luật viết theo phương pháp phân tích 

câu chữ hoặc chú giải là hoạt động trí tuệ của nhà chuyên môn “đi xuyên qua văn bản quy phạm 

pháp luật” để nắm bắt ý chí đích thực của người làm luật. Mục đích tối hậu của việc thực hành 

phương pháp phân tích câu chữ là phát hiện ý chí của người làm luật, phát hiện các quy phạm 

pháp luật mà người làm luật muốn xây dựng và được thể hiện trong văn bản. Phương pháp này 

được xây dựng dựa trên một số nguyên tắc cơ bản và được thể hiện thành một tập hợp các công cụ 

phân tích, trong đó có một số công cụ của logique học như tam đoạn luận, suy lý ngược, suy lý 

mạnh, quy nạp và diễn dịch. Tập hợp các công cụ phân tích được xếp thành hai nhóm: nhóm được 

sử dụng trong trường hợp văn bản luật không rõ nghĩa và nhóm được sử dụng trong trường hợp 

văn bản luật không đầy đủ.     

Nhóm phân tích cũng đã chỉ ra một số nhược điểm của phương pháp phân tích câu chữ hoặc chú 

giải.   

- Phương pháp phân tích câu chữ chỉ tập trung tìm hiểu ý chí của người làm luật ở thời điểm văn 

bản được ban hành. Ðiều đó có nghĩa rằng kết quả giải thích phải luôn như nhau, bất kể thời điểm 

mà việc giải thích được thực hiện. Nói cách khác, ý chí lịch sử của người làm luật được áp đặt 

một cách cố định chừng nào văn bản (hình thức thể hiện trên giấy mực của ý chí đó) còn có hiệu 

lực thi hành. Quan niệm này không phù hợp với quy luật phổ biến về sự phát triển của sự vật, hiện 

tượng .  

- Phương pháp phân tích câu chữ dựa hẳn vào câu chữ của văn bản luật để tìm kiếm và phát hiện 

các quy tắc pháp lý. Thế mà, câu chữ của luật viết luôn chỉ có một số lượng giới hạn; bởi vậy, dù 

có dùng tất cả các công cụ phân tích, người ta cũng chỉ có được một số lượng giới hạn các quy 

tắc.     

1.2. Phương pháp phân tích phát triển. Đây là phương pháp phân tích hiện đại nhất và được sử 

dụng trong trường hợp việc sử dụng các công cụ của phương pháp phân tích câu chữ tỏ ra không 

còn có hiệu quả trong việc tìm kiếm các quy tắc cần thiết. Tình trạng mất hiệu quả của phương 

pháp phân tích câu chữ thường được ghi nhận một khi tình huống được xem xét rõ ràng là tình 

huống không được người làm luật dự kiến khi xây dựng văn bản luật liên quan. Nguyên tắc cơ 

bản  của phương pháp này là: đối với mọi vấn đề pháp lý, luật phải luôn có giải pháp. Với nguyên 

tắc đó, thì trong trường hợp việc tìm kiếm giải pháp bằng các phương pháp phân tích câu chữ 

không đem lại kết quả cần thiết, người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp hoặc người thực 

hành luật phải xây dựng giải pháp bằng cách khác.    

Theo phương pháp phân tích phát triển, người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp phải xuất 

phát từ việc quán triệt tư tưởng chủ đạo mà người làm luật đã dựa vào trong quá trình xây dựng 

các quy tắc liên quan và phải bám lấy tư tưởng chủ đạo đó trong quá trình suy nghĩ, cân nhắc trên 

cơ sở học thuật, vốn sống vào đạo lý về một giải pháp chấp nhận được cho vấn đề đặt ra trong 

tình huống không được người làm luật dự kiến.     

1.3. Phương pháp phân tích lịch sử. Đây là phương pháp được sử dụng trong một số trường hợp 

phân tích các văn bản luật đã được ban hành từ khá lâu nhưng vẫn cón hiệu lực thi hành. Tư tưởng 
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chủ đạo của phương pháp này là: tư duy của người làm luật, cũng như tư duy nói chung, là sản 

phẩm của lịch sử; bởi vậy: 1. Muốn tìm hiểu ý nghĩa của một quy tắc cổ xưa, người nghiên cứu và 

phân tích chuyên nghiệp phải tự đặt mình trong hoàn cảnh, điều kiện lịch sử của người làm ra quy 

tắc đó, để suy nghĩ; 2. Muốn áp dụng quy tắc cổ xưa mà vẫn còn hiệu lực trong hoàn cảnh, điều 

kiện hiện tại, người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp phải “diễn đạt lại” ý chí của người 

làm luật như thể người làm luật của thời kỳ trước đang sống và xây dựng quy tắc liên quan trong 

thời kỳ này: ”Ở thời kỳ trước, người làm luật đã quyết định như thế bởi vì...; vậy, với quan điểm 

đó và nếu phải giải quyết cùng một vấn đề, thì, ở thời kỳ này, người làm luật sẽ quyết định như 

thế này...”.   

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn suy nghĩ và giới thiệu một số phương pháp có thể sử dụng được 

để phân tích luật viết trong trường hợp giữa các điều luật có sự mâu thuẫn. Các điều luật trái 

ngược có thể xuất hiện trong những văn bản khác nhau hoặc trong cùng một văn bản..     

2. Xác định cách ứng dụng các phương pháp

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học luật. Người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp 

nghiên cứu và phân tích luật viết một cách chủ động, nhưng không hẳn công việc đầu tiên của 

người này là truy tầm những tình huống mà trong đó điều luật có thể được áp dụng. Thông 

thường, người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp bắt đầu công việc bằng cách xác định một 

chủ đề, sau đó đi tìm các điều luật cần phân tích liên quan đến chủ đề đó; giữa giai đoạn xác định 

chủ đề và giai đoạn tìm kiếm các điều luật có một giai đoạn trung gian rất quan trọng và có ý 

nghĩa quyết định đối với sự thành công hay thất bại của những nỗ lực phát triển suy nghĩ theo chủ 

đề: giai đoạn xây dựng kế hoạch phát triển phân tích theo chủ đề hay còn gọi là giai đoạn xây 

dựng đề cương.  

Với phương pháp phân tích tìm hiểu pháp luật hoặc bình luận văn bản, chủ đề được xem xét chỉ 

có thể là chủ đề của văn bản được phân tích. Ðể có được những công trình nghiên cứu và phân 

tích luật viết có giá trị, người nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp phải làm thế nào thoát khỏi 

sự lệ thuộc vào văn bản luật trong việc xác định chủ đề. Nói rõ hơn, các chủ đề mà xoay quanh nó 

hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết được thực hiện phải là những chủ đề của khoa học 

luật.  

Ta biết rằng việc nghiên cứu và phân tích luật viết theo chủ đề được chuẩn bị thực hiện theo ba 

bước: xác định chủ đề, xây dựng đề cương và xác định các điều luật liên quan. Giả sử chủ đề 

chung đã được xác định, người nghiên cứu và phân tích còn lại hai bước chuẩn bị. Công việc 

chính của người nghiên cứu  và phân tích chuyên nghiệp - tìm kiếm các quy tắc liên quan đến chủ 

đề - có thể đơn giản, nhưng cũng có thể trở nên rất phức tạp trong các trường hợp điều luật không 

rõ nghĩa hoặc cần sử dụng các phương pháp mang tính chất “tạo ra luật” như phương pháp phân 

tích lịch sử và phương pháp phân tích phát triển.     

Sau khi xác định được đề cương và các điều luật có liên quan, người nghiên cứu và phân tích 

chuyên nghiệp lựa chọn các phương pháp thích hợp để làm vỡ cấu trúc hiện của điều luật và phát 

hiện các quy tắc ẩn cần thiết.   

Trong hoạt động thực hành luật. Người thực hành luật, đặc biệt là trong hoạt động xét xử, tiến 

hành nghiên cứu và phân tích khi đứng trước một tình huống có vấn đề pháp lý và công việc đầu 

tiên của người này là truy tầm những điều luật viết có thể được áp dụng trong tình huống đó. Có 

rất nhiều tham số mà người thực hành luật trong hoạt dộng xét xử có thể dựa vào trong quá trình 

tìm kiếm các điều luật cần được phân tích trong khuôn khổ xây dựng giải pháp cho vấn đề phát 

sinh trong tình huống. Trong một tình huống hình sự, các tham số chính là những yếu tố tạo thành 

mặt khách quan và mặt chủ quan của một hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Trong một tình 

huống dân sự, các tham số chính là những yếu tố có thể tạo thành hoặc góp phần tạo thành giả 

định của một điều luật nào đó. 

Sau khi đã xác định được các điều luật liên quan, người thực hành luật lựa chọn các phương pháp 

thích hợp để làm vỡ cấu trúc hiện của điều luật và phát hiện các quy tắc ẩn cần thiết.t.   
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Phần thứ ba 

 

Các kiến nghị sử dụng kết quả đạt được 

****** 
 

Như đã nói, các phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết được xây dựng trong khuôn khổ 

đề tài này có thể được người nghiên cứu khoa học luật sử dụng trong hoạt động nghiên cứu cũng 

như được người thực hành luật sử dụng trong hoạt động áp dụng pháp luật, đặc biệt là trong hoạt 

động xét xử. Việc các phương pháp được xây dựng và giới thiệu được chấp nhận bởi những người 

nghiên cứu khoa học luật cũng như những người thực hành luật và được họ vận dụng trong hoạt 

động thực tiễn là đích tối hậu mà nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài nhắm tới.   

 

Nhưng trước mắt, nhóm thực hiện đề tài chỉ mong muốn giới hạn việc phổ biến các kết quả  

nghiên cứu cho các trường luật trong nước và đề nghị ứng dụng các kết quả này trong hoạt động 

nghiên cứu và giảng dạy. Chính các trường luật là nơi xuất phát của người thực hành luật để đi 

vào cuộc sống nghề nghiệp. Bởi vậy, việc tập trung công sức để phổ biến các phương pháp nghiên 

cứu và phân tích luật viết tại các trường luật đến một lúc nào đó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến 

khu vực thực hành luật.   

 

Để làm được việc đó, nhóm thực hiện đề tài dự kiến sẽ cho in báo cáo tổng kết để phổ biến rộng 

rãi trong các trường luật bằng các nguồn kinh phí mà nhóm nghiên cứu có thể vận động được. 

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu sẽ tranh thủ các hội thảo khoa học được tổ chức tại các trường luật 

để giới thiệu các kết quả nghiên cứu đạt được trong khuôn khổ đề tài này. Mặt khác, thông qua vai 

trò của Khoa, nhóm nghiên cứu sẽ đề nghị đưa việc giảng dạy phương pháp nghiên cứu và phân 

tích luật viết vào chương trình khung ngành luật (hiện tại, môn phương pháp nghiên cứu và phân 

tích luật viết đã được đưa vào chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Cần Thơ). 

Các công trình nghiên cứu luật viết do Khoa hoặc các cá nhân thuộc Khoa thực hiện cũng sẽ áp 

dụng các phương pháp này. Cần lưu ý rằng đến nay,  có một số tác phẩm mang tính chất lý luận 

kinh điển về khoa học luật, do các cá nhân thuộc Khoa công bố, được hình thành trên cơ sở vận 

dụng các phương pháp này và các tác phẩm ấy đã gây được tiếng vang cũng như tạo được ảnh 

hưởng lớn trong giới luật học cả nước.      
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	2.2.1. Lựa chọn thành viên nhóm
	2.2.2. Chọn nhóm trưởng
	2.2.3. Xác định mục đích của nhóm
	2.2.4. Xác định các chuẩn mực của nhóm
	2.2.5. Có kế hoạch làm việc
	2.2.6. Sinh hoạt nhóm
	2.2.7. Trao đổi thông tin trong nhóm
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Kỹ năng mềm

TP HCM, năm 2010

LỜI NÓI ĐẦU

Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm được. Đây là một khái niệm rộng.  Kỹ năng mềm bao hàm trong nó rất nhiều kỹ năng như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc v.v….

Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu giáo dục Việt Nam công bố trên báo Sài gòn giải phóng ngày 14/12/2009 cho thấy: cứ trong 100 sinh viên tốt nghiệp có 83 trường hợp bị đánh giá thiếu kỹ năng mềm, 37 sinh viên không tìm được việc làm thích hợp vì nguyên nhân thiếu kỹ năng mềm. Theo Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, cứ 2000 hồ sơ xin việc chỉ có 40 hồ sơ đạt yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng mà doanh nghiệp cần.


Đây là con số báo động đỏ về sự khiếm khuyết trong nền giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. 

Giáo trình “Kỹ năng mềm”được biên soạn nhằm góp phần khắc phục các hạn chế chính của sinh viên Việt Nam hiện nay là thiếu kỹ năng thực hành xã hội. Do bị giới hạn về thời lượng trong chương trình học nên chúng tôi lựa chọn các kỹ năng cơ bản sinh viên cần phải đặc biệt chú trọng trau dồi và rèn luyện trong quá trình học đại học để trình bày trong giáo trình. Đó là các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề khoa học, kỹ năng thuyết trình.  


Nội dung giáo trình bao gồm 6 chương:

Chương 1. Khái quát về kỹ năng mềm: chương này làm rõ khái niệm kỹ năng và kỹ năng mềm, đưa ra cơ sở khoa học của việc huấn luyện kỹ năng, các loại kỹ năng và tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống và sự nghiệp đối với sinh viên. 


Chương 2. Kỹ năng làm việc nhóm: trình bày các vấn đề chung về nhóm, bản chất, vai trò của nhóm, cách thức tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, các khó khăn thường gặp khi làm việc nhóm và cách nâng cao hiệu quả làm việc nhóm, cách giải quyết các xung đột giữa các thành viên trong nhóm.


Chương 3. Kỹ năng tư duy phản biện: trình bày bản chất, các yêu cầu của tư duy phản biện, tinh thần phản biện, cách thức lập luận hợp logic, cách chống ngụy biện, cách xem xét vấn đề một cách khách quan, toàn diện.

Chương 4. Kỹ năng phát hiện vấn đề và đặt vấn đề một cách chính xác: đề cập cách thức phát hiện vấn đề, đặt vấn đề khoa học một cách chính xác, cách thức đặt tên hay cho vấn đề.


Chương 5. Các kỹ năng giải quyết vấn đề: trình bày cách đặt các giả thuyết cho vấn đề, các phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề, cách thức chứng minh giả thuyết, kỹ năng lọc thông tin cốt lõi khi đọc các tài liệu tham khảo, kỹ năng phỏng vấn để thu thập thông tin, kỹ năng quan sát để thu thập thông tin, kỹ năng phân tích và tổng hợp vấn đề.


Chương 6. Kỹ năng thuyết trình: trình bày về ba giai đoạn của kỹ năng thuyết trình trước công chúng: chuẩn bị thuyết trình, thuyết trình và hậu thuyết trình. 


Trong từng chương có mục tiêu nghiên cứu, cuối chương có các câu hỏi, bài tập thực hành và tài liệu tham khảo để giúp sinh viên có thể tự trả lời và chuẩn bị các bài thuyết trình, thảo luận, thực hành.


Các chương 1, 4, 5 do PGS, TSKH Bùi Loan Thùy biên soạn, các chương 2, 3, 6 do PGS, TS Phạm Đình Nghiệm biên soạn. 

Những kỹ năng thực hành xã hội quyết định rất lớn đến thành công trong sự nghiệp và tương lai của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng, giáo trình Kỹ năng mềm sẽ cung cấp các kiến thức bổ ích cho sinh viên về các kỹ năng mềm không thể thiếu trong cuộc sống nói chung và trong nghiên cứu khoa học nói riêng, giúp họ có thể dễ dàng hơn trong việc phát hiện vấn đề, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, trình bày vấn đề khi học tập, nghiên cứu, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa và có kỹ năng tư duy tốt, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả theo yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Việc nắm vững kiến thức, thực hành tốt các kỹ năng mềm sẽ hỗ trợ sinh viên khả năng làm chủ cuộc sống, hiểu được bản thân mình và nhu cầu của xã hội, tạo cầu nối rút ngắn khoảng cách giữa việc học tập tại trường đại học và thực tế công việc ngoài đời, giúp cho việc chuyển tiếp dễ dàng, nhanh chóng hơn. Sinh viên sẽ biết cách thích nghi với xã hội, chọn lựa được cách ứng xử cá nhân phù hợp trong cộng đồng.


Do khái niệm kỹ năng mềm khá rộng, trong khuôn khổ một giáo trình không thể chứa đựng đầy đủ hết, vì vậy những khiếm khuyết là không thể tránh khỏi cả về nội dung và hình thức. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý, phê bình của các giảng viên và các bạn sinh viên để sửa chữa, bổ sung trong lần xuất bản sau.


 Xin chân thành cảm ơn về những ý kiến đóng góp quý báu. 


Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: thuybl@uef.edu.vn 



Nhóm biên soạn

Chương 1

KHÁI QUÁT VỀ KỸ NĂNG MỀM

Mục đích nghiên cứu:

· Nắm vững khái niệm kỹ năng và kỹ năng mềm.

· Nhận biết được cơ sở khoa học của việc huấn luyện kỹ năng. 


· Phân biệt rõ ràng các loại kỹ năng.

· Giải thích được tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống và sự nghiệp. 


1.1. Khái niệm kỹ năng 

Kỹ năng tiếng Anh là skill, tiếng Pháp là capacité. Cho đến nay có nhiều quan niệm khác nhau về kỹ năng. 

- “Kỹ năng là khả năng vận dụng những kiến thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế”
. 

- “Kỹ năng về cơ bản là một dấu hiệu chung và bao quát của sự sẵn sàng đạt được một thành tích với trình độ và cường độ phù hợp ở một thời điểm nhất định trong những điều kiện nhất định hoặc là của sự sẵn sàng học được các kiến thức và hành động cần thiết cho việc đạt được thành tích đó. Mức độ đạt thành tích có cơ sở ở hoặc là giáo dục và luyện tập, hoặc ở các yếu tố bẩm sinh, ở các tố chất cơ bản không phụ thuộc vào kinh nghiệm. Như vậy kỹ năng được hiểu là sự sẵn sàng học tập và đạt thành tích và cần dẫn tới việc giải quyết được các vấn đề thông qua lao động có suy nghĩ”
.


- “Kỹ năng là năng lực vận dụng có kết quả những tri thức về phương thức hành động đã được chủ thể lĩnh hội để thực hiện những nhiệm vụ tương ứng”
.

- “Kỹ năng là hoạt động quan sát được và những phản ứng mà một người thực hiện nhằm đạt được mục đích; Kỹ năng là khả năng thực hiện công việc một cách có hiệu quả trên cơ sở tính đến điều kiện thời gian nhất định, dựa vào tri thức và kỹ xảo đã có”
. 


Các quan niệm trên tuy khác nhau nhưng có cùng một điểm chung: kỹ năng là khả năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề thực tế. Ở mức độ kỹ năng con người có thể hoàn thành được công việc với những thao tác nhất định, thực hiện một cách thuần thục hoặc có thể chưa được thuần thục lắm tùy thuộc vào sự tập trung chú ý của từng người. 

1.2. Cơ sở khoa học của việc huấn luyện kỹ năng


Tại các trường học, với các môn học mang tính thực hành, học sinh, sinh viên chỉ có thể đảm bảo thực hành tốt trên cơ sở được trang bị sự hiểu biết cơ bản về lý thuyết và kỹ năng thực hành.


Khi bỏ công sức ra để học tập một lĩnh vực nào đó con người thường có những động cơ khác nhau, có người học đơn giản chỉ để “biết”, để tự nâng cao trình độ cho mình, có người học vì hứng thú, say mê lĩnh vực đó, có người học để vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tế…. Đối với những người học để vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tế, ngoài kiến thức, bắt buộc phải được huấn luyện kỹ năng. 

Việc huấn luyện kỹ năng trong đào tạo con người có cơ sở khoa học trong các nghiên cứu của khoa học tâm lý. Nhà tâm lý học người Mỹ Benjamin Bloom và nhà tâm lý học người Anh Dave khi đề cập đến mục đích học tập đã chỉ ra ba lĩnh vực của mục đích học tập với các mức độ cao thấp khác nhau:


- Lĩnh vực nhận thức: mục đích học tập liên quan đến kiến thức.

- Lĩnh vực cảm xúc: mục đích học tập liên quan đến hứng thú, các thái độ và giá trị.

- Lĩnh vực tâm vận: mục đích học tập liên quan đến các kỹ năng thực hành. 


Lĩnh vực tâm vận liên quan đến các kỹ năng thao tác chân tay dùng đến cơ bắp hoặc những sự đáp ứng vận động hoặc đòi hỏi có sự phối hợp giữa cơ bắp và hệ thần kinh, bao gồm 5 mức độ sau:


- Bắt chước: làm theo một hành động đã được quan sát nhưng thiếu sự phối hợp giữa cơ bắp và hệ thần kinh;

- Thao tác: làm theo một hành động đã được quan sát thường theo sự chỉ dẫn, thể hiện một số sự phối hợp giữa cơ bắp và hệ thần kinh;


- Làm chuẩn xác: thực hiện một hành động thể lực với sự chuẩn xác nghĩa là làm đúng, cân đối và chính xác nhưng chưa nhanh;

- Liên kết: thực hiện thành thạo một hành động thể lực có sự phối hợp của một loạt các hành động khác nghĩa là làm đúng, cân đối và chính xác, nhanh, thạo;


- Tự nhiên hóa: biến một hành động thể lực thành công việc thường làm để mở rộng nó ra và làm cho nó trở thành một sự đáp ứng tự động, không gò bó và cuối cùng thành một sự đáp ứng thuộc về tiềm thức hay bản năng, nghĩa là đã trở thành thói quen nên có thể làm nhanh, đúng, chuẩn xác.

Cách thức dạy kỹ năng tâm vận là cung cấp các kiến thức cần thiết liên quan tới việc thực hiện kỹ năng. Sinh viên thực hành các bài tập quy trình thực hiện kỹ năng với các bài tập trình bày và giải quyết vấn đề để áp dụng các kỹ năng đã học.


Nội dung dạy kỹ năng tâm vận bao gồm: 

- Bối cảnh hoặc điều kiện thực hiện kỹ năng 


- Quy trình các bước thực hiện kỹ năng. 


- Tín hiệu hoặc dấu hiệu cho biết khi nào cần thực hiện kỹ năng. 


- Tiêu chí và tiêu chuẩn thực hiện trong từng bước cũng như toàn bộ kỹ năng. 


- Những vấn đề về an toàn lao động và an toàn kỹ thuật khi thực hiện kỹ năng. 


- Các lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục.


- Những phẩm chất cần có khi thực hiện kỹ năng.

1.3. Các loại kỹ năng

Muốn thích nghi nhanh với cuộc sống, trở thành người có năng lực, ứng xử một cách văn hóa và làm việc có hiệu quả, đạt nhiều thành tích cao, con người cần học tập và rèn luyện rất nhiều kỹ năng, trong đó quan trọng nhất là các kỹ năng “cứng” và kỹ năng “mềm”. 

Kỹ năng “cứng” là khả năng học vấn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn. Kỹ năng “cứng” được tích lũy, rèn luyện từ nhóm các kỹ năng trí tuệ, kỹ năng giao tiếp căn bản (nghe, nói, đọc, viết), kỹ năng tự học,…. 

Ví dụ: 

- Kỹ năng nghe là khả năng tiếp nhận “thông điệp”  thông qua thính giác và hiểu nội dung “thông điệp” đó qua các từ chủ chốt nhất, qua các ý chính. 


- Kỹ năng nói là khả năng dùng âm thanh ngôn ngữ để chuyển tải một nội dung “thông điệp” đến người nghe có cùng một tín hiệu âm thanh - ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp. Kỹ năng nói đòi hỏi khả năng phản ứng tức thời dựa trên vốn kiến thức, có tác động tích cực đến người nghe, có thể gây ra sự biến đổi tâm lý, nhận thức, tình cảm rất nhanh. 

- Kỹ năng đọc là khả năng vận dụng khả năng thị giác đồng thời phát ra âm thanh - ngôn ngữ tương ứng với từ, ngữ, câu có trên văn bản. 

- Kỹ năng viết là khả năng lựa chọn từ ngữ, đúng khuôn mẫu ngữ pháp, dùng từ, đặt câu để biểu đạt đúng, chính xác nội dung “thông điệp” theo một mục đích nhất định.


Cả 4 kỹ năng trên đều hình thành trên cơ sở hiểu nội dung thông điệp.

- Kỹ năng tự học là khả năng biết cách tự tìm kiếm kiến thức cần thiết, tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề đặt ra, biết ứng dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống cụ thể.  


- Kỹ năng trí tuệ là khả năng tư duy sáng tạo, khả năng suy luận, khả năng diễn đạt trình bày kiến thức, kinh nghiệm.

Bên cạnh những kỹ năng “cứng”, các kỹ năng “mềm” là những nhân tố quan trọng đối với sự thành công trong cuộc sống và nghề nghiệp. 


Kỹ năng mềm là một khái niệm rộng. Đây là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm được. Ví dụ: sự tận tâm, sự dễ chịu, tính lạc quan, khả năng hài hước, khả năng giao tiếp hiệu quả, khả năng ứng xử trước những lời phê bình….


Kỹ năng mềm cũng là khả năng, là cách thức tiếp cận và phản ứng với môi trường xung quanh, không phụ thuộc vào trình độ chuyên môn. 

Có thể ví dụ một số kỹ năng mềm quan trọng như:

- Kỹ năng hợp tác: là khả năng hòa đồng với tập thể, sẵn sàng hợp tác trong công việc, chủ động dàn xếp sự xung đột xuất hiện trong tập thể, khả năng xoay chuyển tình huống căng thẳng thành tình huống bớt căng thẳng hoặc dễ chịu.

- Kỹ năng làm việc nhóm: là khả năng biết cách chung sức cùng người khác hoàn thành một công việc, cùng phối hợp hành động nhằm một mục đích chung. Biết cách xây dựng mục tiêu và hoạt động nhóm, xây dựng và phát triển tinh thần nhóm, giải quyết các xung đột trong nhóm, lãnh đạo nhóm. Kết hợp với nhau để phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu của từng người, tạo thành một sức mạnh tập thể. 

- Kỹ năng đồng cảm: là khả năng biết cách quan tâm, trân trọng tình cảm, ý kiến của người khác, biết cách lắng nghe, chia sẻ tâm tư, tình cảm với họ.


- Kỹ năng kiềm chế, tự kiểm soát bản thân: là khả năng biết cách kiềm chế trong các tình huống xung đột, kiềm chế được xúc cảm của mình, không để người khác chi phối, tự làm chủ được tình cảm, xúc cảm.

Các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm nếu được kết hợp với nhau sẽ giúp con người kỹ năng sống có hiệu quả và là bí quyết thành công của nhiều người thành đạt. Đó chính là năng lực của mỗi người, giúp họ lựa chọn được những phương án tối ưu để giải quyết những nhu cầu và thách thức của cuộc sống một cách có hiệu quả nhất, tự tin vào bản thân nhưng không kiêu ngạo, không nản chí trước thất bại, không đầu hàng trước những khó khăn, thử thách. 

1.4. Tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống và sự nghiệp

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, năng lực tâm lý xã hội là khả năng ứng phó một cách có hiệu quả với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống. Đó cũng là khả năng của một cá nhân để duy trì một trạng thái khoẻ mạnh về mặt tinh thần, biểu hiện qua hành vi phù hợp và tích cực khi tương tác với người khác, với nền văn hóa và môi trường xung quanh. Năng lực tâm lý xã hội có vai trò quan trọng trong việc phát huy sức khoẻ theo nghĩa rộng nhất về mặt thể chất, tinh thần và xã hội. Kỹ năng sống là khả năng thể hiện, thực thi năng lực tâm lý xã hội này.  

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, kỹ năng sống là khả năng chuyển đổi kiến thức (phải làm gì) và thái độ (ta đang nghĩ gì, cảm xúc như thế nào, hay tin tưởng vào giá trị nào) thành hành động (làm gì và làm như thế nào). 

Muốn thành công trong công việc và cuộc sống, con người cần được trang bị kiến thức và rất nhiều kỹ năng. Khi đánh giá năng lực của người lao động, người sử dụng lao động cũng thường căn cứ vào các tiêu chí liên quan đến kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với công việc. 


Ở nước ngoài, ví dụ tại Úc, kỹ năng hành nghề (employability skills) được quan niệm là các kỹ năng cần thiết không chỉ để có được việc làm mà còn để tiến bộ trong tổ chức thông qua việc phát huy tiềm năng cá nhân và đóng góp vào định hướng chiến lược của tổ chức. Các kỹ năng này bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc đồng đội, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sáng tạo và mạo hiểm, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, kỹ năng quản lý bản thân, kỹ năng học tập, kỹ năng công nghệ.


Tại Canada, vào năm 2000 tổ chức Conference Board of Canada chuyên nghiên cứu và phân tích các xu hướng kinh tế đã đưa ra danh sách các kỹ năng hành nghề cho thế kỷ XXI bao gồm các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy và hành vi tích cực, kỹ năng thích ứng, kỹ năng làm việc với con người, kỹ năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và toán. 


Kỷ nguyên thông tin và tri thức hiện nay đòi hỏi từng thành viên trong xã hội phải tự học suốt đời, trau dồi khả năng tư duy độc lập và thích ứng nhanh với những biến động thường xuyên, đa dạng, phức tạp của xã hội. Muốn làm được điều này cần phải học tập và rèn luyện các kỹ năng mềm để có thể trở thành những con người vừa có năng lực chuyên môn vừa có kỹ năng tốt. Đối với sinh viên, được trang bị các kỹ năng mềm trong môi trường học tập sinh viên sẽ tham gia chủ động, tích cực hơn các hoạt động xã hội, biết cách tổ chức chuyên nghiệp và sáng tạo các hoạt động ngoại khóa, sẽ có kết quả học tập các môn học tốt hơn, biết cách thiết lập các mối quan hệ thân thiện với mọi đối tượng, có nhiều hơn các cơ hội nghề nghiệp và chắc chắn rằng sẽ giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống của mình hiệu quả hơn. 

Những người sử dụng lao động coi trọng các kỹ năng mềm vì đây là một nhân tố đánh giá con người rất hiệu quả bên cạnh kỹ năng cứng. Người có các kỹ năng mềm sẽ dẫn dắt được những người khác theo cùng một hướng để đạt một mục đích chung. Như vậy, kỹ năng mềm là hành trang không thể thiếu của sinh viên để phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Câu hỏi chương 1

1. Kỹ năng mềm là gì?


2. Liệt kê tên các loại kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống.

3. Tại sao phải kết hợp kỹ năng cứng và kỹ năng mềm?

4. Tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống và sự nghiệp. 
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Chương 2


KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM


Mục đích nghiên cứu: 


· Hiểu được bản chất và vai trò của nhóm. 

· Biết cách tổ chức hoạt động nhóm, có kỹ năng xác định mục đích, chuẩn mực nhóm. 

· Biết cách giải quyết các xung đột giữa các thành viên trong nhóm.


2.1. Nhóm – Vai trò và các đặc điểm


2.1.1. Định nghĩa nhóm


Nhóm là một tập hợp người làm việc cùng nhau, có cùng cách tiếp cận công việc và có cùng mục đích.


Chúng ta gặp nhóm khắp mọi nơi, trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. 


Một đội bóng đá chẳng hạn, là một nhóm. Nhóm này có nhiều người: huấn luyện viên, bác sĩ, các cầu thủ, … Họ làm việc cùng nhau, phối hợp với nhau và đều theo đuổi cùng một mục đích là chiến thắng trong các trận đấu mà họ tham gia. Khi làm việc như vậy, họ có cùng một cách tiếp cận công việc. Chẳng hạn, trong một trận đấu cụ thể họ tuân thủ cùng một chiến thuật, và nếu sơ đồ chiến thuật đó không mang lại kết quả mong muốn thì cả đội - chứ không phải chỉ một số cá nhân trong đội - cùng chuyển sang thi đấu theo một chiến thuật khác. 


Các bác sĩ và nhân viên y tế cùng thực hiện một ca phẫu thuật xơ vữa động mạch vành cũng tạo thành một nhóm. Trong số họ có bác sĩ gây mê, có bác sĩ phẫu thuật chính, có bác sĩ phụ mổ, … Trong công việc họ phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Họ có mục đích chung là giải quyết được đoạn động mạch vành bị hẹp do xơ vữa, cuối cùng là cứu sống bệnh nhân. 


Một ví dụ khác của nhóm là nhóm sinh viên thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. Các sinh viên này đều có mục đích là hoàn thành tốt công trình nghiên cứu của mình. Họ phối hợp công việc với nhau, phân công nhau làm các phần việc, chẳng hạn như đi phỏng vấn sâu một số người nào đó, hay thiết kế bảng hỏi và tiến hành điều tra, … Họ có cùng cách tiếp cận công việc như nhau, thể hiện qua việc thống nhất với nhau kế hoạch làm việc và cách phối hợp với nhau khi thực hiện đề tài.


Không phải một tập hợp người bất kỳ cùng làm việc với nhau nào cũng là một nhóm. Một vài người bán hàng và một vài người mua hàng đang họp bàn một thương vụ nhất định nào đó cũng không phải là một nhóm. Họ đang cùng làm một công việc – đó là thực hiện thương vụ đã nói. Nhưng mục đích của họ khác nhau.


Mấy người bạn ngồi đánh bài với nhau cũng không phải là một nhóm. Ở đây rõ ràng là họ “làm việc” cùng nhau. Họ cũng có sự phối hợp theo một nghĩa nhất định. Nhưng sự phối hợp này không phải là phối hợp theo nghĩa của nhóm. Sự phối hợp của các thành viên nhóm giúp cho công việc của nhóm và cho công việc của từng thành viên, còn sự phối hợp trong đánh bài chỉ giúp cho trò chơi được tiếp tục, chứ không giúp cho từng thành viên chơi tốt hơn. Ngoài ra rõ ràng mỗi người trong họ có mục đích riêng, họ không có cùng một mục đích. 


Trong các xí nghiệp may người ta thường tổ chức công việc theo dây chuyền. Mỗi chuyền như vậy có thể có đến 33 công nhân. Các công nhân trong cùng một dây chuyền thực hiện các công đoạn khác nhau như may cổ áo, may tay áo, làm khuy, đơm nút áo, … để có được sản phẩm may mặc cuối cùng. Các công nhân này cũng không tạo thành một nhóm. Trên thực tế các công nhân này chỉ lo làm công đoạn của mình, không quan tâm đến sản phẩm cuối cùng của cả dây chuyền (và họ được trả lương theo số lượng sản phẩm mà họ làm được).


Ngay cả khi một số người cùng làm một công việc, cùng nhắm đến một mục đích chung, nhưng người quản lý của họ giao công việc và kế hoạch làm từng phần công việc cho từng người rất tỉ mỉ, vì thế ai trong số họ cũng chỉ lo làm phần việc của mình, không phối hợp với những người còn lại, và không giúp đỡ những người còn lại, thì đó cũng không phải là một nhóm.


2.1.2. Vai trò của nhóm


“Một cây làm chẳng nên non. 


Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”


Câu ca dao này xưa đã có giá trị, và nay lại càng có giá trị. Làm việc nhóm chính là trường hợp “chụm cây” lại để nên hòn núi cao.


Các cá nhân đơn lẻ nói chung là không thể chiến thắng các con thú to lớn như sư tử, hổ, báo, hay voi rừng. Tuy nhiên một nhóm thợ săn thì, - ngay cả khi họ chỉ dùng các dụng cụ thô sơ như cha ông chúng ta đã dùng từ thời xa xưa - cũng có thể khống chế các con thú đó. 

Mỗi người có một khả năng nhất định, một số niềm đam mê nhất định, một số lĩnh vực quan tâm nhất định. Và vì thế mà có thể hoàn thành tốt một số loại công việc nhất định. Không ai - kể cả những người xuất chúng - có được khả năng làm tốt mọi loại công việc. Hợp nhau lại, làm việc chung, tương trợ cho nhau trong công việc, vì thế, giúp mọi người một mặt bổ sung cho nhau, mặt khác, tạo điều kiện cho nhau phát huy được sở trường của mình. Được như vậy là nhờ với nhóm, ai giỏi việc gì thì sẽ làm việc ấy, trong khi nếu cá nhân đơn lẻ làm trọn vẹn một công việc thì anh ta phải làm cả những phần việc anh ta không giỏi. Chẳng hạn như khi một người giỏi câu cá đi cắm trại một mình, anh ta muốn ăn cá, liền xuống suối câu - việc anh ta làm rất giỏi -, sau đó phải tự nấu nướng số cá câu được để ăn. Rất tiếc, nấu nướng lại là việc anh ta làm rất dở. Kết quả là anh ta chẳng hài lòng với món cá tươi của mình. Trong khi đó, nếu là một nhóm cùng đi với nhau, người giỏi câu sẽ đi câu, người giỏi tìm nấm sẽ tìm nấm, người giỏi nấu nướng sẽ nấu,... thì kết quả cuối cùng là bữa ăn sẽ có chất lượng rất cao.


Trong công việc, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra dễ dàng. Có nhiều khi chúng ta gặp những khó khăn lớn. Nếu làm việc đơn lẻ thì nhiều khi ta cảm thấy chán nản, bỏ dở. Nếu làm việc nhóm thì cả nhóm sẽ cùng nhau giải quyết, hoặc có người chia sẻ tình cảm, khuyên nhủ, ... nên ta dễ vượt qua khó khăn hơn.


Sinh viên Việt Nam, đặc biệt là sinh viên các ngành kinh tế đã hiểu và đánh giá rất cao vai trò của làm việc nhóm. Chẳng hạn, điều tra của một nhóm sinh viên khoá 48, lớp chất lượng cao Đại học Ngoại thương, cơ sở II, thực hiện vào tháng 11 năm 2009, cho thấy trong 324 sinh viên của trường có đến hơn 90% đánh giá kỹ năng mềm (trong đó có kỹ năng làm việc nhóm) là quan trọng và rất quan trọng, và chỉ có gần 1% trả lời là không quan trọng
.


Đây là một điều dễ hiểu, vì ngay khi đang học đại học, sinh viên đã phải liên tục làm việc nhóm để thực hiện các bài tập, các công trình nghiên cứu khoa học. 

Điều tra của nhóm sinh viên KT28 khoa Kinh Tế Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, thực hiện vào tháng 12/2009, cho thấy trong số 190 sinh viên khoa này được hỏi  ý kiến thì “có đến hơn 60% sinh viên Khoa Kinh Tế-Luật thường xuyên và liên tục làm việc nhóm trong học tập, trong khi chỉ có chưa tới 10% sinh viên là ít và không làm việc nhóm trong học tập”
. 

2.1.3. Các loại nhóm


Ta có thể chia nhóm theo nhiều tiêu chí khác nhau. 


Một tiêu chí thường được chọn để phân chia nhóm là cách thành lập nhóm. Theo tiêu chí này ta có nhóm chính thức và nhóm phi chính thức. 


Nhóm chính thức là nhóm do một tổ chức nào đó, chẳng hạn như một doanh nghiệp, lập để thực hiện những công việc nào đó vì mục đích của tổ chức. Nhóm chính thức, vì thế thường có mục đích trùng với mục đích của tổ chức lập ra nó. Nhóm trưởng trong các nhóm kiểu này thường cũng được tổ chức lựa chọn từ trước, mà không do các thành viên nhóm bầu ra. Các thành viên nhóm có thể được tổ chức chỉ định cùng với quyết định thành lập nhóm, có thể do nhóm trưởng lựa chọn. Với vị trí thường được xác định ngay từ đầu như vậy, các thành viên nhóm thường không thật sự bình đẳng với nhau. Điền này góp phần quy định phương cách làm việc, cách giao tiếp trong nhóm. Nhóm chính thức thường có độ ổn định cao và bền vững. Nhóm do một công ty thương mại lập ra để tìm cách phát triển một thị trường mới là một nhóm chính thức. Nhóm các nhà giáo và nhà khoa học do một trường đại học lập ra để nghiên cứu một vấn đề đời sống của người dân các vùng mới đô thị hoá cũng là một nhóm chính thức.


Nhóm không chính thức là nhóm không do một tổ chức nào đó lập ra, mà một số người, với một số điểm chung như quan điểm sống, niềm đam mê, nghề nghiệp ... cùng nhau lập ra để thực hiện một công việc nào đó, hoặc để cùng tổ chức một hoạt động, một sự kiện nào đó. Nhóm được lập theo kiểu này thường tự bầu ra nhóm trưởng. Sự tham gia nhóm của các thành viên là hoàn toàn tự nguyện và họ tương đối bình đẳng với nhau. Đặc điểm này của nhóm phi chính thức giúp cho việc giao tiếp trong nhóm có nhiều thuận lợi vào thời gian đầu. Nhóm loại này thiếu ổn định hơn nhóm chính thức. Một số người bạn cùng đam mê robốt họp lại cùng nhau để nghiên cứu chế tạo robot là một nhóm phi chính thức. Một số người họp với nhau để thực hiện một dự án nào đó cũng là một nhóm phi chính thức.


Dựa vào cách tồn tại của nhóm trong thời gian ta có thể chia nhóm thành nhóm thường xuyên và nhóm không thường xuyên. Nhóm thường xuyên tồn tại liên tục trong thời gian, họ giải quyết hết công việc này thì chuyển qua công việc khác. Loại nhóm này thường ổn định. Các thành viên nhóm hiểu biết nhau rất tốt, các quy tắc, chuẩn mực của nhóm cũng được các thành viên hiểu rõ và thành thạo trong việc chấp hành, tuân thủ. Nhóm do một công ty lữ hành thành lập để phát triển các tour mới là một nhóm thường xuyên. Nhóm không thường xuyên thì, như tên gọi của nó đã cho thấy, tồn tại không liên tục trong thời gian. Nhóm thường giải tán sau khi thực hiện xong một, hoặc một số công việc nào đó, và khi có nhu cầu nhóm sẽ tái hợp lại. Tính ổn định của loại nhóm này không cao, thành phần nhóm có thể thay đổi tử đợt này qua đợt khác.


2.1.4. Các vai trò trong nhóm


Trong một nhóm hoạt động có nhiều vai trò khác nhau. Mỗi thành viên nhóm có thể có một hoặc nhiều vai trò. 


Người lãnh đạo 


Người lãnh đạo nhóm có nhiệm vụ tìm kiếm bổ sung các thành viên mới, thay đổi thành viên nhóm, định hướng phát triển nhóm, hướng dẫn giao tiếp trong nhóm, nâng cao tinh thần làm việc của các thành viên. Người lãnh đạo nhóm phải là người hiểu rõ nhất nhiệm vụ, mục đích của nhóm, hướng phát triển nhóm. Người này cũng phải có khả năng phán đoán những năng lực và cá tính của các thành viên trong nhóm, có tính quyết đoán, biết lắng nghe, không độc đoán, biết động viên, khích lệ người khác, biết tạo bầu không khí hưng phấn và lạc quan trong nhóm.


Thông thường vai trò này do nhóm trưởng đảm nhận. Nếu vai trò lãnh đạo nhóm không thuộc về nhóm trưởng thì nhóm trưởng trên thực tế rơi vào tình trạng “có danh mà không có thực”. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của nhóm.


Người điều phối


Người điều phối là người sắp xếp, phân công các công việc cho các thành viên, tổ chức cho các thành viên đó phối hợp với nhau. Người điều phối phải hiểu rõ khả năng chuyên môn của các thành viên. Anh ta cũng phải hiểu rõ quan hệ trong nội bộ nhóm: những ai thích làm việc với nhau, những ai không hứng thú lắm khi làm việc với nhau, những người nào bổ sung cho nhau tốt nhất, ... Người điều phối cũng cần nắm chắc tất cả các phần công việc của nhóm và các yêu cầu của chúng. Người điều phối cũng phải là người giỏi lập kế hoạch, có khả năng ứng biến tốt, có khả năng giải quyết các khó khăn. 


Trong các nhóm nhỏ thông thường vai trò này do nhóm trưởng đảm nhiệm. Chẳng hạn trong các nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, hay nhóm học tập của sinh viên thì vai trò này thường do trưởng nhóm đảm nhiệm. Nhưng trong các nhóm lớn vai trò này có thể được một người, với chức danh xác định rõ trong nhóm – ví dụ “thư ký nhóm”, hay “điều phối viên” – đảm nhiệm. Cũng có những trường hợp vai trò này không do một người nào cố định đảm nhiệm, mà luân chuyển từ thành viên này sang thành viên khác trong suốt thời gian hoạt động của nhóm. Điều này cũng giống như vai trò tiền đạo trong một đội bóng nói chung là ổn định, tuy nhiên người ta cũng có thể thay cầu thủ này bằng cầu thủ khác bằng cách hoán chuyển vị trí của họ trên sân bóng. Có trường hợp khác nữa là khi vai trò điều phối được một số thành viên cùng nhau thực hiện, và số thành viên này cũng không cố định, mà thay đổi theo thời gian, theo hoạt động cụ thể của nhóm trong các thời điểm khác nhau.


Người giám sát


Người giám sát là người đảm bảo cho nhóm giữ vững mục đích của nhóm, đảm bảo để các thành viên hoàn thành công việc đúng thời hạn và có chất lượng tốt. Người giám sát cũng đảm bảo để sự giao tiếp, phối hợp, giữa các thành viên nhóm phù hợp với văn hoá nhóm, với các quy tắc, chuẩn mực của nhóm. Người giám sát phải nghiêm túc, đôi khi còn cần tỏ ra mô phạm, chuẩn mực, thẳng thắn, không rụt rè. Người này phải có khả năng phát hiện vấn đề, phát hiện những điều lệch chuẩn, chệch hướng, tìm ra sai sót, ... và không chần chừ đưa vấn đề ra. Nói ngắn gọn, vai trò này đòi hỏi khả năng của một quan ngự sử.


Người góp ý


Người góp ý là chuyên gia sáng kiến, sáng tạo của nhóm. Người này không bao giờ thoả mãn với những cách làm kém hiệu quả, là người có khả năng đưa ra các đề nghị thay đổi, chỉnh sửa. Người này phải có khả năng nhận biết được các nhược điểm, khiếm khuyết trong công việc. Nhưng điều quan trọng nhất là người này phải có khả năng đưa ra được cách làm mới, hiệu quả hơn. Bất cứ ai trong nhóm cũng có thể đảm nhiệm vai trò này. Nhóm càng có nhiều người có khả năng đóng vai trò người góp ý thì hoạt động càng có hiệu quả.


Người giao dịch


Người giao dịch là “bộ trưởng ngoại giao” của nhóm. Nhiệm vụ của người giao dịch là tạo dựng và duy trì, phát triển các mối quan hệ của nhóm với bên ngoài. Người giao dịch phải hiểu rõ nhu cầu và khả năng của nhóm về mặt quan hệ với các tổ chức, cá nhân khác. Người này phải có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng ngoại giao, có khả năng nắm bắt, phán đoán nhu cầu của người khác. Đây phải là người chín chắn, đáng tin cậy, không thể là người bộp chộp, nói năng thiếu suy nghĩ chín chắn. 


Ai cũng có thể đóng vai trò này, nhưng nhóm trưởng nên là một trong những người đóng vai trò này.


Người khích lệ, động viên


Người khích lệ, động viên là người giữ vững sự lạc quan, khích lệ sáng tạo của nhóm. Đây phải là người có tinh thần lạc quan, có cách nhìn, tư duy tích cực, có phong cách sinh động, có khả năng lôi cuốn, ảnh hưởng đến người khác. Người này cần có khả năng đưa ra ý kiến thú vị, và nếu có khiếu hài hước thì rất tốt. Đây cũng phải là người biết lắng nghe người khác. Đây là người có tư duy tích cực, nhìn các vấn đề như những cơ hội đổi mới đầy triển vọng chứ không là những tai hoạ. Sẽ rất tốt cho nhóm nếu nhóm trưởng là một trong những người có thể đảm nhận vai trò người động viên, khích lệ.


2.1.5. Các giai đoạn hình thành nhóm


Theo Don Hellriegel và John W.Slocum, các nhóm phát triển qua năm giai đoạn: Hình thành, xung đột, củng cố, hoạt động, kết thúc
. 

Hình thành: 

Nhóm có thể hình thành theo các cách rất khác nhau. Các nhóm chính thức thường được hình thành trên cơ sở những quyết định nào đó của những người có trách nhiệm trong tổ chức mà nhóm đó phục vụ.


Trong giai đoạn này các thành viên nhóm còn chưa quen biết nhau, chưa hiểu rõ tính cách và khả năng của nhau. Họ còn rụt rè, thăm dò nhau, vì thế thường là họ khép kín, các mâu thuẫn, vì thế, cũng ít khi bộc lộ.


Xung đột:


Ở giai đoạn này các thành viên nhóm đã hiểu nhau nhiều hơn, biết được tính cách và khả năng của nhau, họ cố gắng tự khẳng định mình trong nhóm. Họ cũng bắt đầu thể hiện và bảo vệ các quan điểm, mục đích, phương pháp làm việc, thói quen ứng xử, ... của mình. Người ta cũng có thể tạo lập các bè phái. 

Đây là giai đoạn nổ ra các mâu thuẫn trong nhóm. 

Các mâu thuẫn này có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Người ta có thể xung đột về lợi ích, về tính cách, về địa vị, về vai trò lãnh đạo, về ảnh hưởng lên các thành viên khác. Người ta cũng có thể mâu thuẫn với nhau về phương pháp làm việc. 

Không chỉ những vấn đề bên trong nhóm làm phát sinh mâu thuẫn giữa các thành viên, mà cả những vấn đề bên ngoài nhóm cũng có thể gây mâu thuẫn giữa họ. Trong trường hợp này thật ra nhóm chỉ là nơi mâu thuẫn đó, vốn có từ trước, bộc lộ ra hoặc tăng cường hơn mà thôi. Chẳng hạn, hai người A và B trong một công ty đang cùng nhắm đến một chức vụ trong công ty và cố gắng loại trừ nhau. Khi công ty lập một nhóm làm việc - không liên quan đến việc lựa chọn người cho chức vụ đã nêu - thì cả A và B đều tham gia nhóm này. Khi đó mâu thuẫn của họ bộc lộ ra trong nhóm.

Củng cố:


Ở giai đoạn này nhóm đã đề ra được các chuẩn mực của mình. Các vị trí, vai trò trong nhóm đã được xác định. Các thành viên đã, có thể với nhiều nhượng bộ lẫn nhau, thoả thuận được các vấn đề liên quan đến lợi ích, ảnh hưởng, phương pháp làm việc, ... Giao tiếp trong nhóm trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. Họ cởi mở hơn trong việc chia sẻ ý kiến. Họ tôn trọng nhau và sẵn sàng hợp tác hơn. 


Hoạt động trôi chảy: 

Đây là giai đoạn nhóm làm việc hiệu quả nhất. Lúc này các thành viên nhóm đã hoàn toàn chấp nhận vị trí, vai trò của mình và của các thành viên khác. Văn hoá nhóm đã được hình thành, các ý kiến, sáng kiến dễ dàng được đưa ra, các thành viên nhóm không còn e dè, giữ kẽ với nhau, giao tiếp trong nhóm hiệu quả, nhóm hỗ trợ nhau hiệu quả trong công việc.


Kết thúc: 

Đây là giai đoạn kết thúc sự tồn tại của nhóm. Thông thường nhóm kết thúc sự tồn tại của mình khi hoàn thành các công việc mà nó được lập nên để thực hiện. Nhóm cũng có thể kết thúc sự tồn tại của mình khi nó không vượt qua được những khủng hoảng nào đó, chẳng hạn như mâu thuẫn không thể giải quyết giữa các thành viên, hoặc hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài.


Các tác giả Don Hellriegel và John W.Slocum đưa ra sơ đồ sau đây về sự phát triển của nhóm qua các giai đoạn
.


		2007


20


35.4


44.6


2006


22.4


33.4


44.2
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ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
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Hình thành  Hỗn loạn  Định hình  Hoạt động  Kết thúc


Hình 1. Các giai đoạn phát triển của nhóm


2.2. Tổ chức nhóm làm việc hiệu quả


2.2.1. Lựa chọn thành viên nhóm


Thành viên nhóm cần được lựa chọn theo những tiêu chí nhất định.


Tiêu chuẩn đầu tiên là phải có những khả năng thực hiện nhiệm vụ, hoặc các nhiệm vụ của nhóm. Việc nhận những người không có khả năng thực hiện các nhiệm vụ, hoặc các phần nào đó của các nhiệm vụ của nhóm chẳng những không giúp nhóm trong công việc của mình, mà còn tạo ra gánh nặng không cần thiết. Nhóm các kiến trúc sư, kỹ thuật viên đồ họa, kỹ sư xây dựng với nhiệm vụ thiết kế một khu nhà cao tầng sẽ không thể nhận vào nhóm mình các cầu thủ bóng đá vì các cầu thủ này không giúp được nhóm, hơn thế nữa, sự tham gia của anh ta có thể làm tăng thêm thời gian hội họp, cản trở công việc của các thành viên khác của nhóm. 

Nếu được lựa chọn một số trong một tập hợp người cụ thể nào đó vào nhóm thì cần ưu tiên khả năng chuyên môn phù hợp. Không nên vì thấy tính cách, quan điểm sống của người nào đó không phù hợp với mình (người tuyển chọn) mà gạt anh ta ra, chọn người khác. Trong trường hợp này người tuyển chọn phải biết vượt qua chính mình. Câu nói của người xưa “ngựa hay trái chứng” chính là dùng cho những trường hợp này. Các ông vua, hay rộng ra là các nhà quản lý, các nhà tuyển chọn phải ý thức được rằng những người giỏi chuyên môn nhiều khi có tính khí không bình thường - đó có thể chỉ là theo con mắt của người bình thường.  Nhưng chọn họ thì sẽ có lợi cho đất nước, cho công việc. Còn ngược lại, nếu chỉ đi tìm những người hợp với mình theo kiểu thụ động, bảo gì nghe nấy, thậm chí hay nịnh nọt, ... thì có thể làm hỏng công việc.


Tiêu chuẩn thứ hai là có tinh thần hợp tác với các thành viên khác trong công việc. 

Một người có khả năng làm việc tốt nhưng không có tinh thần hợp tác với người khác trong công việc không thể là thành viên tốt của nhóm được, vì như đã nói ở trên, công việc của nhóm không phải là phép cộng các công việc của các thành viên của nó, mà là một tổ hợp hữu cơ các công việc đó. Các huấn luyện viên bóng đá sẽ loại những cầu thủ giỏi nhưng không biết cách hoặc không muốn phối hợp với các cầu thủ khác trong đội. Có những sinh viên giỏi, nhưng không chịu hợp tác với các bạn khác cũng thường bị các sinh viên khác tránh không mời vào nhóm học tập của mình.


Các tiêu chuẩn đánh giá khả năng làm việc nhóm mà tiến sĩ M.Ballot thuộc trung tâm tư vấn việc làm ở Massachuset đưa ra sau đây giúp ta hiểu thêm về những đòi hỏi đối với thành viên nhóm.

“Có 15 tiêu chuẩn để đánh giá khả năng làm việc theo nhóm.


1. Lòng tin: Bạn có tin tưởng vào khả năng hoàn thành công việc của đồng nghiệp không?


2. Bình tĩnh: Trong thời gian vô cùng gấp rút, bạn có khả năng giải quyết tình huống một cách bình tĩnh không?


3. Tôn trọng: Ý kiến của đồng nghiệp có được bạn quan tâm không? Bạn có rút ra được những ý tưởng của bản thân từ những ý kiến đó? 


4. Hợp tác: Khả năng hoà nhập của bạn như thế nào với đồng nghiệp từ những lĩnh vực, khả năng, thậm chí quốc tịch khác nhau?


5. Tổ chức: Bàn làm việc của bạn có gọn gàng không? Bạn có làm việc theo kế hoạch đã vạch?


6. Khả năng làm việc dưới áp lực: Bạn có phát huy được tốt nhất khả năng khi làm việc dưới áp lực không?

7. Khả năng giao tiếp: Bạn thích tiếp xúc với nhiều người? Bạn luôn luôn thu hút được sự chú ý của mọi người trong mọi câu chuyện.


8. Khả năng kiểm soát tình huống: Khi một tình huống ngoài dự kiến xảy ra, bạn luôn luôn đưa ra được những bước cần thiết để giải quyết.

9. Khả năng thuyết phục: Bạn có đưa ra được những lý lẽ thích hợp để bảo vệ ý kiến của mình?

10. Lạc quan: Bạn có luôn tin rằng mình có khả năng tìm ra giải pháp khi “bị dồn đến chân tường”?

11. Trách nhiệm: Bạn luôn sẵn sàng tiên phong cho việc chung? 


12. Kiên trì: Khi công việc đình trệ bạn sẽ cố gắng tiếp tục được bao lâu?

13. Quyết tâm: Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi kết quả không được như mong muốn? Từ bỏ hay tìm một hướng giải quyết khác.

14. Nhạy bén: Bạn có dự tính được những tình huống khác nhau có thể xảy ra trong công việc? Bạn có khả năng giải quyết linh hoạt những tình huống đó không?

15. Lắng nghe: Bạn không ngắt lời đồng nghiệp khi họ đang muốn đưa ra ý kiến? Bạn có luôn khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến của riêng mình?”


2.2.2.  Chọn nhóm trưởng


Nhóm trưởng có thể do tổ chức thành lập nhóm chỉ định, có thể do các thành viên trong nhóm bầu chọn. Nhưng dù nhóm trưởng được chọn bằng cách nào thì cũng phải thoả mãn được một số yêu cầu.


Cũng là một thành viên nhóm, nên những điều đã nói trong mục 2.2.1 cũng đúng đối việc chọn nhóm trưởng. Ngoài ra, nhóm trưởng là người lãnh đạo nhóm trực tiếp (trừ phi đó là nhóm trưởng chỉ trên danh nghĩa), vì thế phải là người có tố chất lãnh đạo. Nhóm trưởng phải có tính cách quyết đoán, khả năng ra quyết định nhanh, có tinh thần chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. Nhóm trưởng phải biết lắng nghe, không có phong cách độc đoán. Nhóm trưởng phải là người có trách nhiệm cao. Rất nhiều nhóm sinh viên hoạt động không hiệu quả vì lý do nhóm trưởng của họ không có tinh thần trách nhiệm cao.


Nhóm trưởng cần lãnh đạo nhóm một cách dân chủ. Nhóm trưởng cần tạo điều kiện để cả nhóm tham gia phát biểu ý kiến, bàn bạc các vấn đề, nghe ý kiến các thành viên khác trong nhóm (ngay cả khi ý kiến đó trái ý mình). 

Phong cách lãnh đạo độc đoán chỉ có lợi cho công việc trong một số trường hợp hãn hữu, và khi nhóm trưởng có khả năng cũng như kinh nghiệm vượt xa so với các thành viên khác của nhóm. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp này thì cách lãnh đạo đó cũng không làm cho nhóm phát triển tốt, vì các thành viên khác sẽ không được thử thách, “không được học”, và vì thế không nâng cao được trình độ. 


Nhóm trưởng phải giao công việc cho các nhóm viên một cách rõ ràng: công việc cụ thể, thời hạn hoàn thành, nguồn lực để giải quyết công việc đó, phối hợp với ai để giải quyết, chế độ báo cáo tiến độ, ....

Khi giao công việc cho các nhóm viên, nhóm trưởng có thể làm theo một trong các tiêu chí sau:


· Xung phong nhận.

· Phù hợp với khả năng.

· Để thử thách, đào tạo, huấn luyện thêm.

Người ta thường xung phong nhận làm một việc nào đó vì những lý do như: thứ nhất, có hứng thú với công việc đó; thứ hai, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận công việc khó khăn, nhường việc dễ hơn cho bạn bè, đồng nghiệp; thứ ba, muốn thử thách mình, muốn học hỏi thêm, rèn luyện thêm; thứ tư, nhận vì đó là công việc dễ làm so với các công việc khác; thứ năm, vì những lợi ích vật chất gắn liền với công việc đó.


Nhóm trưởng chỉ nên giao việc cho người xung phong vì lý do thứ nhất, hoặc thứ ba nêu trên đây. Khi người ta hứng thú với công việc thì người ta có khả năng vượt qua nhiều khó khăn, thậm chí vượt qua chính mình, nhờ thế hoàn thành tốt công việc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến khả năng giải quyết nhiệm vụ của người xung phong. Người ta có hứng thú, người ta sẽ cố gắng, nhưng nếu mức độ khó khăn của công việc vượt quá xa khả năng của người ta thì cũng không nên giao việc.


Nếu ưu tiên lớn nhất là hoàn thành tốt công việc thì giao việc cho người có khả năng phù hợp là cách làm đúng nhất, nên được ưu tiên. Chẳng hạn, một nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học nên phân công thành viên có khả năng giao tiếp tốt, có xe máy để đi lại, tiến hành phỏng vấn sâu ai đó mà nhóm cần. Nên phân công những người cẩn thận chịu trách nhiệm nhập dữ liệu vào máy tính, ... Tuy nhiên, vì khả năng của các thành viên trong nhóm là khác nhau, có người giỏi, có kinh nghiệm hơn, và có người khác không giỏi bằng, không có kinh nghiệm bằng, nên nếu luôn luôn giao việc theo cách này thì sẽ thiếu công bằng. Trong thực tế có nhiều người lãnh đạo giao việc theo kiểu này (sau khi người nào đó không hoàn thành tốt công việc được giao vài lần thì không giao việc cho người đó nữa, chỉ giao cho những ai “được việc”), hậu quả là tạo ra hiệu ứng “nước chảy chỗ trũng”, ai càng làm được việc thì càng phải làm nhiều việc. 


Mục đích đào tạo, rèn luyện thêm cho các thành viên trong nhóm cũng đòi hỏi phải giao việc cho những thành viên có khả năng chưa phù hợp với công việc. Cách làm tốt nhất ở đây là giao cho họ làm việc với sự kèm cặp, hướng dẫn, giúp đỡ của một, hoặc một số thành viên khác có kinh nghiệm, khả năng hơn. Nếu điều kiện nhân lực không cho phép, bắt buộc phải giao cho thành viên đang cần huấn luyện làm việc một cách độc lập thì nhóm trưởng trực tiếp, hoặc giao cho thành viên khác có khả năng và kinh nghiệm trong nhóm, phải thường xuyên kiểm tra, giúp tháo gỡ khó khăn cho họ.  


Nhóm trưởng phải giao công việc cho các nhóm viên một cách công bằng. Cần tránh tình trạng có người được/bị giao rất nhiều công việc, có người khác lại được/bị giao rất ít công việc. Giao công việc như vậy làm lãng phí nguồn nhân lực, lãng phí thời gian của nhóm (do những người ít việc phải chờ những người nhiều việc), kéo dài thời gian hoàn thành công việc. Việc thiếu công bằng như vậy còn khiến cho các thành viên nhóm so bì, tị nạnh nhau, liên kết nhóm khó đảm bảo được, và gây nên hậu quả lớn cho công việc của nhóm.


Nhóm trưởng, - và cả các thành viên có khả năng, kinh nghiệm cao nhất trong nhóm -,  không được bao biện, làm thay công việc của các thành viên khác. Làm như vậy có nhiều hậu quả tai hại. Hậu quả đầu tiên là công việc thực hiện chậm, kém chất lượng, vì không sử dụng hết nguồn lực. Hậu quả thứ hai là làm nẩy sinh tâm lý ỷ lại ở những người được làm hộ. Hậu quả thứ ba là làm cho những người nhóm trưởng hay nhóm viên có khả năng, kinh nghiệm nêu trên bị quá tải, mệt mỏi, và còn sinh ra so bì. Và còn hậu quả khác nữa là những thành viên được (hay bị) làm hộ công việc sẽ không có cơ hội học hỏi, rèn luyện thêm.


Trong đề tài nghiên cứu “Vấn đề làm việc nhóm của sinh viên khoa Kinh tế - Luật” trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có đưa ra một số minh họa về cách làm việc của trưởng nhóm: 

“Hương, ĐH KHXH&NV cảm thấy thật xui xẻo khi phải cùng nhóm với một nhóm trưởng “quá giỏi”. Nhóm trưởng của Hương vừa học vừa làm nên có kinh nghiệm thực tế về ngành đang học. Khi phân nhóm, mặc cho các thành viên khác gửi e-mail, gọi điện để biết kế hoạch làm việc, cô trưởng nhóm chẳng nói một lời. Đến ngày nộp bài, chỉ nghe trưởng nhóm nói ngắn gọn: "Bài này chả có gì nên tớ làm luôn cho đỡ mất thời gian!".


“Cả học kỳ làm việc nhóm cùng nhau nhưng các thành viên khác chưa bao giờ liên lạc được với bạn ấy. Đến ngày cuối cùng bận quá không có thời gian làm mới chia việc cho người khác. Tất cả do bạn ấy sắp xếp và quyết định, chẳng tôn trọng ý kiến của ai cả. Có thể bạn ấy quá giỏi rồi nhưng các thành viên khác cần phải học chứ!” - Hương không giấu nổi sự bực mình”
. 


“Vân Khanh mang danh nhóm trưởng trong suốt những năm ngồi trên giảng đường, cô khá “đắt hàng” vì ai cũng muốn làm việc trong nhóm của Khanh. Đơn giản họ chỉ cần “ném” bài cho Khanh, cô sẽ lo biên tập từ A - Z, như thế thì ai chả muốn làm cùng. Nhưng đến khi đi làm, Khanh mới “vỡ” ra rằng, “ôm” hết phần việc của người khác là “dại”. Vì đôi khi có những vấn đề thuộc về chuyên môn, mình muốn “ôm” nhưng lại không hiểu đang “ôm” cái gì, tất dẫn đến hỏng việc, “thậm chí người ta thấy mình nhiệt tình thì lại càng hững hờ trước nhiệm vụ được phân”, Khanh bức xúc.” 


Kinh nghiệm của những người tham gia hoạt động nhóm nhiều cho biết đối với nhóm trưởng thì điều quan trọng nhất là biết cách điều hòa các quan hệ trong nhóm. Để làm được điều này thì nhóm trưởng không nhất thiết là người giỏi chuyên môn nhất, nhưng phải là người công bằng, chính trực, có bản lĩnh, và hiểu biết về trình độ, tính cách, tâm lý của tất cả các thành viên khác. 


Ngoài việc kiểm tra, đốc thúc các nhóm viên làm việc, nhóm trưởng còn phải biết cách khích lệ, động viên các nhóm viên trong các thời điểm khó khăn của riêng họ, hoặc thời điểm khó khăn của cả nhóm. Nếu nhóm trưởng tỏ thái độ bi quan, buông xuôi khi gặp khó khăn thì sẽ chẳng có ai trong nhóm có thể vực dậy tinh thần của nhóm được.


Hoàn thành tốt công việc của một nhóm trưởng là việc rất khó. Kết quả nghiên cứu về vấn đề làm việc nhóm của sinh viên khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM cho thấy rằng chỉ có gần 50% sinh viên khoa này hài lòng với nhóm trưởng của mình
. Có lẽ cũng chính vì điều này nên chỉ có 18% sinh viên khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM muốn làm nhóm trưởng trong các nhóm học tập của mình, mặc dù có đến 65% muốn làm thành viên tích cực.


Nếu nhóm tìm được người có thể đảm nhận được nhiều vai trò trong số các vai trò đã phân tích ở mục 2.1.4 thì nhóm sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong công việc.


2.2.3. Xác định mục đích của nhóm

Các thành viên nhóm phải biết rõ mục đích của nhóm mình. Không biết rõ mục đích thì nhóm làm việc cũng giống như người đi đường không biết mình đang định đi đâu. Mục đích chính là cái định hướng cho toàn bộ hoạt động của nhóm, quy định các nhiệm vụ mà nhóm sẽ thực hiện. Nó cũng là cái liên kết các thành viên lại thành nhóm. 


Mục đích của nhóm có thể được tổ chức hay cá nhân lập ra nhóm xác định sẵn từ trước. Trường hợp này hay xảy ra với các nhóm chính thức. Mục đích của nhóm cũng có thể do một số hoặc toàn bộ các thành viên nhóm xác định. Trường hợp này thường xảy ra với các nhóm phi chính thức. 

Mục đích phải rõ ràng và khả thi. 


Các thành viên nhóm cần biết mục đích của nhóm ngay khi tham gia vào nhóm, hoặc chậm nhất là tại buổi họp đầu tiên của nhóm.


2.2.4.  Xác định các chuẩn mực của nhóm


Để nhóm có thể làm việc hiệu quả thì nhất định nhóm phải đề ra các chuẩn mực của mình. 


Chuẩn mực của nhóm là hệ thống các quy tắc làm việc, ứng xử, hay khuôn mẫu hành vi mà nhóm đòi hỏi đối với mỗi thành viên. Chuẩn mực nhóm đóng vai trò phương tiện quan trọng nhất điều chỉnh hành vi của các thành viên trong quan hệ tác động tương hỗ giao tiếp nhóm. Chẳng hạn nhóm quy định một quy trình bắt buộc trong việc thông báo tin tức cho nhau của các thành viên nhóm. Khi đó quy trình này là một chuẩn mực của nhóm. Cũng vậy, quy định về khen thưởng và kỷ luật của nhóm cũng là một chuẩn mực của nhóm.


Nhóm sẽ làm việc tốt nếu các chuẩn mực rõ ràng, dễ hiểu đối với tất cả các thành viên. 


Các chuẩn mực nhóm được đề ra, thiết lập bằng một trong các con đường sau đây: 


· Được đại diện cơ quan quản lý (và cũng là tổ chức thành lập nhóm) lập ra. 

Đây là trường hợp rất hay gặp với các nhóm công việc do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lập nên. Ở đây chuẩn mực được cấp trên ban hành, vì thế các nhóm viên có xu hướng tôn trọng, tuân thủ tốt. Những chuẩn mực này rất phù hợp với hệ thống quản lý chung của cơ quan, tổ chức, công ty, vì thế nhóm sẽ thuận tiện hơn khi giao tiếp với các nhóm, hoặc đơn vị khác thuộc cùng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên loại chuẩn mực này có thể không hoàn toàn thích hợp với tính chất, đòi hỏi của công việc của nhóm, và đặc biệt là nhiều khi không phù hợp với tính cách, thói quen của các thành viên trong nhóm. Điều này làm cho các thành viên nhóm có thể thấy bị trói buộc.


· Nhóm trưởng đề ra các chuẩn mực. 

Điều này thường chỉ xảy ra với các nhóm chính thức. Nếu nhóm trưởng là người có uy tín, có khả năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc vượt trội hơn hẳn so với các thành viên khác của nhóm thì các chuẩn mực này sẽ được tuân thủ tốt. Trong các trường hợp khác, chuẩn mực được đề ra như thế này sẽ không được tuân thủ nghiêm túc. Hơn nữa, nó cũng gây nên cảm giác trói buộc đối với các thành viên khác trong nhóm và có thể tạo nên tâm lý phản đối ngầm.


· Nhóm trưởng cùng một số thành viên bàn bạc, đề ra. 

Uy tín của các chuẩn mực này cũng giống như trường hợp trên, nếu như số lượng các thành viên cùng bàn bạc với nhóm trưởng chỉ chiếm một thiểu số ít ỏi trong nhóm. Trong trường hợp số thành viên này chiếm đa số trong nhóm thì nó giống như cách đề ra chuẩn mực dưới đây.


· Chuẩn mực do tất cả các thành viên bàn bạc, thảo luận và đề ra. 

Các thành viên không những tán thành các chuẩn mực đó mà còn được tham gia xây dựng chuẩn mực cũng như góp ý kiến điều chỉnh nó. Sự tham gia của các thành viên vào việc xác định các chuẩn mực nhóm ảnh hưởng rất lớn đến sự tuân thủ các chuẩn mực đó. Khi được tham gia xây dựng hoặc/và góp ý kiến điều chỉnh chuẩn mực, các thành viên sẽ cảm thấy các chuẩn mực đó là của chính họ, không phải do người khác áp đặt. Điều này làm cho họ tuân thủ chuẩn mực một cách tự giác.


Các thành viên bắt buộc phải tuân thủ các chuẩn mực nhóm. Sự phục tùng các chuẩn mực của nhóm phụ thuộc vào các yếu tố:


* Sự hợp lý của các chuẩn mực.

* Sức ép của nhóm.

* Sự kiểm tra và bắt buộc phải thi hành của nhóm.

* Sự tham gia xác định chuẩn mực nhóm của các thành viên.

Việc đề ra chuẩn mực rõ ràng, hợp lý, đầy đủ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động nhóm. Chúng ta thường nghe đến hiệu quả làm việc nhóm rất cao của người Nhật Bản. Điều này là sự thật. Qua kinh nghiệm của những người đã từng làm việc nhóm với người Nhật (và người các nước khác nữa), ta thấy việc đưa ra các chuẩn mực đầy đủ và tuân thủ chúng cộng với việc giao tiếp hiệu quả chính là cái tạo nên sự khác biệt. Trong số các chuẩn mực người ta đặc biệt chú ý đến quy trình làm việc, chế độ báo cáo, liên lạc, bàn bạc. Điều này thể hiện rõ qua quy tắc HouRenSou của người Nhật. 

Quy tắc HouRenSou là gì ?

· Trước hết, có thể hiểu HourenSou là quy tắc giao tiếp cơ bản giữa các thành viên trong nhóm.


· Hou (報) là viết tắt của  Houkoku (報告) : có nghĩa là báo cáo.


· Ren (連) là viết tắt của  Renraku (連絡) : có nghĩa là liên lạc.


· Sou (相) là viết tắt của Soudan (相談): có nghĩa là bàn bạc.


Có thể thấy, HourenSou đơn giản là : Báo cáo – Liên Lạc – Bàn Bạc.


HourenSou như thế nào ?


Báo cáo (Houkoku - 報告):

· Khi gặp tình huống khó khăn ngay lập tức báo cáo cho người lãnh đạo có quan hệ gần nhất (trong nhóm thì trực tiếp lãnh đạo là nhóm trưởng).

· Báo cáo ngắn gọn tình huống đang gặp phải, tình trạng của vấn đề.


· Hướng giải quyết vấn đề đang gặp phải: đang xử lý như thế nào, xử lý đến đâu…. Nếu có nhiều hướng giải quyết thì báo cáo lại để cấp trên lựa chọn hướng giải quyết tốt nhất, và cả nhóm sẽ theo hướng giải quyết đó.


Liên lạc (Renraku - 連絡)

· Khi bạn gặp phải vấn đề, đồng thời với việc báo cáo với cấp trên, bạn cũng phải liên lạc với các bên liên quan để họ có thể nắm được tình hình công việc bạn đang làm. 


· Việc liên lạc ở đây có nội dung tương tự với việc báo cáo. 


· Nếu trong quá trình giải quyết vấn đề , việc liên lạc cá nhân giữa 2 người (liên lạc 1-1) và giữa cá nhân với những người khác trong nhóm (1-n), có thể là những trao đổi với những nội dung chi tiết hơn.


Bàn bạc (Soudan - 相談)

· Khi đã báo cáo tình huống, liên lạc với các bên liên quan, vấn đề chưa được giải quyết, hay chưa có cách giải quyết ổn thỏa. Cả nhóm lúc này sẽ họp nhau lại, trực tiếp bàn bạc và đưa ra phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề, và tiếp tục hoàn thành công việc chung. 


Báo Cáo – Liên Lạc – Bàn bạc không phải lúc nào cũng phải hoàn thành tất cả các bước, hay theo trình tự cứng nhắc, mà có thể linh hoạt áp dụng. Có thể đơn giản, khi gặp vấn đề, bạn báo cáo ngay cho nhóm trưởng, đưa cách giải quyết, nếu hợp lý, nhóm truởng đồng ý, bạn giải quyết vấn đề đó luôn. Hay chính trong khi báo cáo, bạn và nhóm trưởng trao đổi, đó cũng chính là bàn bạc. Và có thể ngay trong khi báo cáo, bạn đã đồng thời cho các bên liên quan biết qua báo cáo của bạn với nhóm trưởng, vô hình chung bạn đã liên lạc với những người đồng đội của bạn trong nhóm.


 Một số điều lưu ý về HourenSou 

· Điều làm nên tính hiệu quả của quy tắc HouRenSou, chính là việc bạn báo cáo vấn đề một cách nhanh chóng, và cả nhóm biết được công việc bạn đang làm. Vậy nên, khi làm việc nhóm cùng nhau, có lẽ điều tiên quyết đó là việc bạn thông báo cho nhóm trưởng, cũng như các thành viên khác về vấn đề bạn gặp phải trong thời gian sớm nhất. 


· Chính việc cả nhóm đều biết tiến trình công việc đang làm, dẫn tới việc cả nhóm có thể cùng nhau đổi hướng, đưa ra những phương pháp giải quyết vấn đề tốt hơn một cách dễ dàng và ăn khớp.


· Việc báo cáo, liên lạc trong nhóm nên ngắn gọn, và tuân theo quy tắc 5W1H đó là : cái gì (What), ở đâu (where), khi nào (when), vì sao (why), ai (who) và như thế nào (How). Như thế các thành viên của nhóm sẽ dễ dàng bao quát vấn đề và hướng đi một cách nhanh chóng nhất.


· Trong nhóm có thể thống nhất 1 quy tắc ghi chép chung, hay công cụ ghi chép chung (ví dụ sơ đồ tư duy – MindMap chẳng hạn), để có thể thuận tiện trong trao đổi
.


2.2.5. Có kế hoạch làm việc

Có ai đó đã nói rất đúng rằng thà không làm việc còn hơn làm mà không có kế hoạch. Điều này đặc biệt đúng với nhóm. Nhóm phải có kế hoạch rõ ràng và cụ thể khi thực hiện công việc. Kế hoạch này phải bao hàm kế hoạch tiến độ – công việc nào được làm vào thời gian nào, kế hoạch nhân sự – ai làm việc gì, nghĩa là sự phân công công việc và vai trò trong nhóm, kế hoạch tài chính – phân bổ kinh phí cho các công việc cụ thể như thế nào.


Mặc dù các thành viên nhóm phụ trách các phần công việc khác nhau chứ không phải toàn bộ các công việc của nhóm, nhưng họ cần nắm vững toàn bộ kế hoạch của nhóm. Chỉ khi đó họ mới có khả năng đánh giá tiến trình công việc của cả nhóm, của các thành viên khác và nhờ đó mới phối hợp tốt với các thành viên khác, mới tương trợ lẫn nhau được. 

Ví dụ: Anh Cường, một học viên cao học tại trường Đại học ngoại thương (cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh) có rất nhiều kinh nghiệm làm việc nhóm ở một công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, cho biết anh rất ấn tượng với việc chia sẻ thông tin về kế hoạch làm việc của cả nhóm và tất cả các thành viên trong nhóm nơi anh làm việc. Theo anh, điều này đưa lại lợi ích rất lớn cho công ty của anh, vì các thành viên trong nhóm ngay lập tức có thể giúp đỡ các thành viên khác khi họ gặp khó khăn (sức khỏe không tốt, đột xuất bận việc riêng, quá tải cục bộ khi cùng lúc có nhiều khách hàng yêu cầu, ...).    


Trong thực tế thông thường nhóm trưởng hoặc nhóm trưởng cùng một số thành viên nhóm soạn thảo ra kế hoạch. Nhưng việc tham gia xây dựng kế hoạch của các thành viên nhóm rất đáng khuyến khích, vì lúc đó các thành viên am hiểu kế hoạch của nhóm một cách tốt nhất và họ có tinh thần làm việc tốt nhất.


Việc phân công công việc là một trong những nguyên nhân tiềm tàng của mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm, chính vì thế phải phân công thật sự công bằng.


2.2.6. Sinh hoạt nhóm

Các buổi sinh hoạt nhóm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả làm việc nhóm nên cần được coi trọng. Nhóm cần có lịch sinh hoạt đều đặn và thực hiện sinh hoạt theo lịch đó. Mặc dù nhóm có lịch sinh hoạt thường xuyên, nhưng khi có vấn đề đột xuất, cần cả nhóm họp lại để giải quyết thì nhóm cần linh động thay đổi lịch sinh hoạt để giải quyết vấn đề đã nêu, không nên cứng nhắc chờ đến ngày sinh hoạt định kỳ. 

Có thể chia sinh hoạt nhóm thành hai loại. Loại thứ nhất để giải quyết công việc, loại thứ hai để tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên nhóm. Cách tiến hành hai loại sinh hoạt này nên khác nhau. 


Với loại thứ nhất, các buổi sinh hoạt cần tổ chức nghiêm túc: 

· Yêu cầu các thành viên nhóm tham gia đầy đủ và đúng giờ. Để đảm bảo điều này, nhóm nên làm cho mỗi thành viên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia đúng giờ này. Hơn nữa, nhóm cần đề ra chế độ thưởng, phạt đối với thành viên trong việc này. 

· Buổi sinh hoạt có mục đích rõ ràng, nghĩa là các thành viên biết gặp nhau để làm gì, buổi sinh hoạt phải có kết quả gì. Nếu nhóm tiến hành buổi sinh hoạt chỉ vì đến thời điểm quy định phải sinh hoạt, chứ không có công việc làm nào cụ thể thì buổi sinh hoạt đó vô ích, thậm chí còn có hại, vì nhiều lần như vậy khiến cho người dự sinh hoạt thấy lãng phí thời gian, và sau đó không tôn trọng các buổi sinh hoạt nhóm. 

· Nội dung buổi sinh hoạt phải thiết thực, vấn đề đưa ra giải quyết trong buổi họp đó phải thật sự cần đến sự bàn bạc của các thành viên nhóm. Chẳng hạn họp để giải quyết khó khăn trong công việc mà một hoặc một số thành viên nào đó gặp phải. Hay là họp để bàn về một ý tưởng mới mà ai đó mới đưa ra, hoặc sinh hoạt bàn về một nhiệm vụ mới được giao phó, ... Nếu sinh hoạt chỉ để nhóm trưởng hoặc thành viên nào đó thông báo một số thông tin thì không nên tổ chức cuộc sinh hoạt, vì thông tin đó có thể được gửi tới các thành viên nhóm bằng cách khác đỡ tốn thời gian hơn (như sử dụng email, điện thoại). Cũng không nên họp chỉ để nghe nhóm trưởng điểm lại một số công việc đã làm, nếu như đó chưa phải là cuộc họp tổng kết một giai đoạn thực hiện công việc hoặc toàn bộ công việc, nghĩa là nếu như nó không bao hàm việc rút kinh nghiệm hoặc/và đánh giá công việc của từng người. Việc thường kỳ điểm lại các công việc đã làm này là có ích, nhưng nhóm trưởng có thể tiến hành rồi gửi cho các thành viên nhóm. Họp nhóm chỉ đơn giản là thông báo lịch làm việc tuần tới thì hoàn toàn không nên tiến hành.

· Khi sinh hoạt nhóm, các thành viên phải làm việc nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau. Các thành viên không được cười đùa, làm việc riêng, lơ đãng không để ý đến ý kiến người khác, hoặc bàn sang những chuyện khác không thuộc chủ đề buổi sinh hoạt. 


· Khi tranh luận cần lưu ý là mình đang xem xét ý kiến người khác, chứ không phải đang xem xét tư cách người ấy. Vì thế khi nói nên cẩn thận tránh dùng những câu, từ có hàm ý đánh giá cá nhân. Ví dụ, không nên nói: “chỉ những người không am hiểu thực tế mới có thể đưa ra đề nghị như bạn”; hoặc: “ý tưởng của anh rõ ràng là một sự ngụy biện”, ... Người có ý kiến đang bị phê phán cũng cần hiểu rằng các thành viên khác đang phê phán ý kiến của mình, chứ không phải đang phê phán bản thân con người mình. 

Các thành viên nhóm không nên vội vàng phê phán ý kiến các thành viên khác. Có thể một số ý kiến nào đó lúc mới nghe thấy rất vô lý, nhưng thật ra chúng rất đúng đắn. Có giai thoại nói rằng khi phát biểu về luận án tiến sĩ của Loui De Broglie – công trình đã đưa lại cho Loui De Broglie giải Nobel vật lý -, A. Einstein nói rằng nó “rất điên khùng, nhưng mà đúng đắn”. Vì vậy, chỉ phê phán ý tưởng của người khác sau khi đã xem xét kỹ lưỡng nó, xem xét các cơ sở của nó. Khi bàn bạc, các thành viên cần ý thức rằng mục đích tranh luận là để giải quyết vấn đề, giải quyết được vấn đề thì nhóm thắng, tức là tất cả các thành viên trong nhóm cùng thắng, chứ không phải người có ý kiến được chấp thuận là người thắng, còn người có ý kiến bị bác bỏ là người thua. 


Loại sinh hoạt thứ hai có thể tổ chức thoải mái hơn. Có thể chọn quán cafe, công viên, nhà riêng của một thành viên nào đó, hoặc một nơi khác thuận tiện để tiến hành sinh hoạt. Trong những buổi sinh hoạt này nhóm không xem xét công việc, mà tổ chức các hoạt động chung để tăng cường mối liên hệ giữa các thành viên, chẳng hạn như chơi thể thao, chơi trò chơi khác, ...


Trong buổi sinh hoạt đầu tiên, nhóm nên làm các công việc như chọn nhóm trưởng (nếu chưa có nhóm trưởng), đề ra các chuẩn mực, thỏa thuận thời gian sinh hoạt nhóm, thông qua kế hoạch làm việc. Trong buổi này các thành viên cũng cần tìm hiểu về các bạn cùng nhóm, trao đổi cho nhau địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ...  


Để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nhóm có thể sử dụng công nghệ tin học để tổ chức sinh hoạt nhóm. Có thể sử dụng các diễn đàn trực tuyến, yahoo messenger, các phần mềm tin học khác để tiến hành trao đổi, bàn bạc công việc với nhau. Đây là cách mà nhiều nhóm sinh viên sử dụng hiện nay. Thế nhưng các nhóm không nên lạm dụng cách làm này, vì gặp mặt trực tiếp vẫn tốt hơn cho việc trao đổi thông tin cũng như khích lệ lẫn nhau.


2.2.7. Trao đổi thông tin trong nhóm


Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Calisto nhận thấy một nhược điểm của đội tuyển là trong khi thi đấu các tuyển thủ rất ít gọi nhau. Ông chỉ đạo họ gọi nhau nhiều hơn, kết quả là đội tuyển thi đấu thành công hơn. Ví dụ này cho ta thấy tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin giữa các thành viên trong nhóm. 

Trong phần quy tắc HouRenSou ở trên chúng ta cũng đã thấy người Nhật – những người có cách làm việc nhóm rất tốt – đã rất coi trọng việc trao đổi thông tin. 


Là thành viên trong nhóm, bạn phải có được thông tin đầy đủ, rõ ràng về toàn bộ công việc cũng như về công việc cũng như tiến độ của từng người trong nhóm. Cần tránh tình trạng chỉ quan tâm đến phần việc của mình mà bỏ qua thông tin về phần của những người khác, vì lúc đó bạn không có khả năng phối hợp với các thành viên khác. Nếu không hiểu rõ công việc nói chung, hoặc phần việc của ai đó, bạn nên hỏi lại cho rõ, không nên e ngại, tránh né. Khi nghe ai đó trình bày ý kiến của họ, bạn cũng nên chất vấn. Có thể hỏi để hiểu rõ hơn ý kiến của họ. Cũng có thể dùng câu hỏi để mở rộng vấn đề. Câu hỏi còn giúp người đưa ra ý kiến biết thêm các vấn đề liên quan, chẳng hạn những hậu quả của việc áp dụng ý kiến của anh ta, để tìm cách giải quyết. 

Ví dụ, một thành viên nhóm bạn – một nhóm bán hàng – đưa ra đề xuất không bán một loại hàng tồn kho nữa, mà đem tặng cho người khác. Lúc đó bạn có thể hỏi lại để biết anh ta định làm gì cụ thể. Anh ta trình bày rõ hơn là đem hàng tồn kho – vốn rất khó bán, chi phí bán hàng quá lớn nên lợi nhuận sẽ rất thấp – đi làm từ thiện, cụ thể là phát không cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Khi đó có thể hỏi thêm là anh ta định làm cụ thể như thế nào? Làm sao để giải trình với lãnh đạo công ty về chuyện đã không thu được tiền bán hàng lại còn phải lo các thủ tục, tiền chuyên chở, và một đội ngũ nhân viên đi phát quà tặng? Điều này giúp người đưa ra ý kiến và các thành viên khác phát triển thêm ý tưởng, rằng cần kết hợp với các tổ chức từ thiện, hoặc các tổ chức xã hội hiện đang quan tâm giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn để họ họp tác trong công việc này. Và việc làm như vậy thể hiện vai trò xã hội của công ty, nâng cao uy tín của công ty. 


2.3. Các khó khăn thường gặp khi làm việc nhóm và cách khắc phục


2.3.1. Mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm

Các thành viên nhóm có khả năng, kinh nghiệm làm việc khác nhau. Họ còn khác nhau về tuổi tác, về tính cách, về tâm sinh lý. Họ cũng khác nhau về thu nhập và mong muốn lợi ích khi làm việc nhóm, … Vì thế giữa họ xảy ra các mâu thuẫn là chuyện bình thường trong nhóm.


Nếu xét về mặt ảnh hưởng tới nhóm thì ta có thể chia các mâu thuẫn này thành ba loại.

1. Loại mâu thuẫn không ảnh hưởng đến sự tồn tại và hoạt động của nhóm. 

Loại này thường bao gồm những mâu thuẫn nhỏ, liên quan đến tính cách, lối sống, thói quen của các thành viên nhóm. Nó cũng có thể là các mâu thuẫn liên quan đến quan điểm, cách thức giải quyết công việc. Người ta có thể bực mình, công kích nhau, … nhưng thường được các bên bỏ qua dễ dàng khi được các thành viên khác can gián, khuyên nhủ, và không ảnh hưởng đến nhóm và hoạt động của nó. 

2. Loại mâu thuẫn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động nhóm, nhưng không đe dọa đến sự tồn tại của nhóm. 

Loại này bao hàm trước hết những mâu thuẫn như loại thứ nhất, nhưng cấp độ cao hơn, căng thẳng hơn. Loại này còn có thể bao hàm những sự tị nạnh nhau về công việc, về nguồn lực được phân chia, về lợi ích. Loại mâu thuẫn này thường ảnh hưởng xấu đến hoạt động nhóm, vì chúng làm cho các thành viên nhóm ít giao tiếp với nhau; ít, thậm chí không bàn bạc với nhau khi làm việc; đặc biệt, chúng còn làm cho các thành viên nhóm không sẵn sàng giúp đỡ nhau. 

3. Loại thứ ba bao gồm các mâu thuẫn đã nêu, nhưng ở cấp độ rất nghiêm trọng, đến mức các thành viên không thể làm việc với nhau, dẫn đến việc nhóm tan rã, hoặc bị giải thể.


Khi thấy có mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm thì trước hết cần tìm hiểu xem mâu thuẫn đó thuộc loại nào trong ba loại đã nêu. Nếu mâu thuẫn đó thuộc loại thứ nhất thì có thể cho qua đi, vì sự tồn tại của nó không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động nhóm; mà thậm chí còn làm tăng thêm tính năng động, sự đa dạng, tính cạnh tranh trong nhóm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhóm làm việc tốt nhất nếu bên trong nó có những mâu thuẫn, nhưng ở mức độ vừa phải, nhóm làm việc kém khi trong nó không có mâu thuẫn, hoặc mâu thuẫn quá lớn
. Các mâu thuẫn thuộc hai loại còn lại cần phải được giải quyết. 


Để giải quyết mâu thuẫn, trước hết cần tìm hiểu kỹ lưỡng về mâu thuẫn. Phải tìm hiểu xem người ta đang bất đồng về cái gì, những hành động nào gây nên bất hòa. Cố gắng không làm trầm trọng thêm mâu thuẫn, và chính xác hơn là giảm thiểu các yếu tố mâu thuẫn (rủi củi dưới đáy nồi) bằng cách mô tả mâu thuẫn như là một vấn đề của nhóm, giải quyết nó là làm lợi cho cả nhóm. Chỉ nêu lại những lời nói, hành động của các bên, không suy diễn ra ý đồ, căn nguyên những câu nói hay hành động đó.  Cố gắng tìm hiểu kỹ lưỡng xem nguyên nhân của mâu thuẫn là gì. Sau đó xem xét lại quy trình hoạt động của nhóm, sự phân công trong nhóm xem có cần phải thay đổi để triệt tiêu mâu thuẫn này và những mâu thuẫn khác tương tự trong tương lai hay không. 

Nếu mâu thuẫn có nguyên nhân là sự phân chia lợi ích trong nhóm thì cần giải thích rõ ràng cho mọi thành viên trong nhóm rõ về sự phân chia đó. Hiển nhiên là nếu nhận thấy sự phân chia đó là thiếu công bằng thì cần điều chỉnh lại. Cũng vậy, nếu thấy nguyên nhân là sự tị nạnh nhau trong việc được phân công công việc thì nếu như sự phân công đó thực sự hợp lý thì giải thích rõ ràng cho các bên mâu thuẫn nghe. Còn nếu sự phân chia đó có phần mất công bằng thì nó cần được điều chỉnh. Đồng thời những lời xin lỗi của những người chịu trách nhiệm phân chia công việc cũng phải được đưa ra công khai. Tiếp theo là giải thích rõ cho các bên mâu thuẫn mục đích và nhiệm vụ hiện thời của nhóm, vạch cho họ thấy mâu thuẫn giữa họ sẽ ảnh hưởng xấu như thế nào đến việc thực hiện nhiệm vụ đó, và vì thế ảnh hưởng đến chuyện đạt mục đích như thế nào. 


Một trong những nguyên nhân mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm là sự thiếu tôn trọng lẫn nhau. Như đã nói, mỗi người có những mặt mạnh, mặt yếu của riêng mình. Những mặt mạnh chỉ có thể biểu hiện trong một số trường hợp mà thôi. Khi một số thành viên nhóm thấy một, hoặc một số thành viên khác chưa thể hiện được mặt mạnh của họ – có thể do chưa có cơ hội – thì có thể có những lời nói, việc làm thiếu tôn trọng. Đây là điều rất nên tránh. Câu chuyện về các môn khách của Mạnh Thường Quân thời Đông Chu bên Trung Quốc cho thấy không thể vì thấy ai đó chưa thể hiện tài năng, ưu thế của họ để thiếu tôn trọng họ.


Chuyện Đông Chu Liệt Quốc, hồi 93, kể rằng khi rơi vào tình thế nguy cấp ở đất Tần, Mạnh Thường Quân rất cần một chiếc áo lông cáo trắng để dâng nàng Yên Cơ nhờ nàng ấy xin vua Tần cho về nước, thoát hiểm, bèn “hỏi khắp tân khách xem có ai kiếm được thứ áo cầu trắng không, ai nấy đều im không đáp. Cuối cùng có một người khách tự nói là có thể kiếm được. Mạnh Thường quân nói: - Nhà ngươi có kế gì kiếm được thứ áo cầu ấy? Khách nói: - Tôi có thể giả làm chó đi ăn trộm được! Mạnh Thường quân cười rồi cho đi. Đến đêm người khách ấy mặc quần áo như con chó, chui qua cổng nhỏ, lẻn vào trong kho, làm tiếng chó sủa, kẻ lại giữ kho tưởng là chó giữ sủa, không nghi ngờ gì. Người khách rình lúc kẻ lại kia ngủ say, lấy chìa khoá giắt sẵn trong mình, mở tủ kho ra, quả nhiên thấy cái áo cầu trắng, bèn lấy trộm đem ra, dâng Mạnh Thường quân”.  Khi vua Tần đã đồng ý cho đi rồi Mạnh Thường Quân lại lo vua Tần nghĩ lại, bèn nghĩ kế đi nhanh cho thoát. Nhưng khi đến cửa quan thì đã vào đêm, cửa quan đóng từ lâu, lúc ấy lại có người khách giả làm tiếng gà gáy để các con gà gáy theo, quân coi cửa vì thế tưởng trời gần sáng bèn mở cửa thành cho đi. 


“Mạnh Thường Quân bảo hai người khách kia rằng:


- Ta nay nhờ khỏi miệng hùm là nhờ sức chó sủa, gà gáy đó! 


Các tân khách tự thẹn là không có công gì, từ đó không dám khinh nhờn bọn hạ khách nữa .”


Chính vì điều này nên nhóm cần làm cho mỗi thành viên biết tôn trọng nhau, không đổ lỗi cho người khác. Khi gặp khó khăn thì cả nhóm cùng tìm cách giải quyết, chứ không phải cố gắng tìm xem ai có lỗi. 


Chương trình “Chìa khóa thành công” được phát trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam lúc 21h15’ tối thứ Tư hàng tuần đưa ra một tình huống như sau:

“Đây là tình huống của một trưởng nhóm bán hàng. Trong nhóm của anh ta có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh với nhau để chạy đua về doanh số. Điều này rất ảnh hưởng đến cả nhóm. Anh ta phải làm thế nào?”


Cách giải quyết của Lê Văn Tú – Chuyên viên Vụ tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao đến từ Hà Nội - một người tham gia chương trình - được các chuyên gia đánh giá cao: 


“Trước tiên, bạn sẽ ngay lập tức gọi anh Tâm (người có hành động cạnh tranh không lành mạnh) vào trong phòng làm việc gặp riêng để hỏi rõ xem lý do vì sao anh Tâm lại có những hành động như thế. 


Sau đó, ngay lập tức bạn sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay trong ngày hôm đó với tất cả các thành viên. Trong cuộc họp đó, bạn sẽ trình bày rõ thực trạng kinh doanh của cả nhóm trong tháng này đang rất thấp và có nguy cơ không thể hoàn thành chỉ tiêu vào cuối tháng. Đồng thời với việc phê bình và khiển trách toàn nhóm, với tư cách là trưởng nhóm, bạn cũng tự nhận khuyết điểm của mình đã không hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. 


Sau khi phê bình, khiển trách nhóm và tự kiểm điểm bản thân, bạn sẽ đưa ra một số nguyên tắc nhất định để chấn chỉnh lại kỷ luật của nhóm. Thứ nhất là về xử lý tính chất chuyên môn, bạn sẽ ngay lập tức phân chia lại thị trường vì việc đó sẽ tránh cho các nhân viên bán hàng của mình giẫm chân lên nhau. 


Thứ hai: đối với khách hàng là nguyên nhân dẫn đến hai nhân viên của bạn đang tranh giành nhau thì khi đó bạn sẽ chuyển đơn hàng đó cho một nhân viên khác trong nhóm. Tiếp đó bạn sẽ khiển trách trước toàn nhóm cả hai nhân viên này, đồng thời yêu cầu cả hai nhân viên đó phải nỗ lực làm việc để cùng nhóm kịp hoàn thành chỉ tiêu ban đầu đã đặt ra.


Trả lời câu hỏi của giám khảo Shekhar Mundlay: “Bạn sẽ cư xử như thế nào với người khách hàng mà hai thành viên trong nhóm đang tranh chấp?”, bạn Văn Tú cho rằng: Với trách nhiệm là một trưởng nhóm thì trong lần gặp đầu tiên khi dẫn nhân viên mới đến làm việc với vị khách hàng đó thì bạn sẽ phải đi cùng và bạn sẽ xin lỗi khách hàng rằng việc mất đoàn kết nội bộ trong nhóm đã ảnh hưởng đến việc đàm phán cũng như ký kết hợp đồng của nhóm. Sau đó giới thiệu nhân viên mà bạn đề cử sẽ thay thế cho hai bạn kia và để lại địa chỉ của mình để trong trường hợp nào đó thì khách hàng đó có thể liên lạc ngay được với bạn.” 


Cần phải xây dựng văn hoá nhóm sao cho mọi người đều thân thiện và tôn trọng nhau.


2.3.2. Mâu thuẫn giữa chuẩn mực và sự sáng tạo


Để cho công việc tiến triển tốt, và để các thành viên của nhóm phối hợp với nhau, hỗ trợ nhau hiệu quả, mọi thành viên trong nhóm đều phải tôn trọng các chuẩn mực của nhóm. Các chuẩn mực, vì thế, có một vai trò rất quan trọng trong hoạt động của nhóm. 


Một trường hợp hay xảy ra là sáng kiến nào đó, cách làm nào đó của một thành viên trong nhóm mâu thuẫn với các chuẩn mực của nhóm. Cách giải quyết cho trường hợp này là người có sáng kiến chưa vội làm theo sáng kiến đó, mà đưa ra cho cả nhóm biết, bàn luận về nó và đi đến sự đồng thuận có làm theo sáng kiến đó hay không. Các thành viên nhóm khác cũng không nên vội bác bỏ sáng kiến đã nêu, mà phải xem xét kỹ lưỡng cả sáng kiến, cả các chuẩn mực của nhóm. 

Chuẩn mực có tính tĩnh, không thay đổi, trong khi đó hoạt động của nhóm thay đổi theo thời gian, vì thế các chuẩn mực, cho dù trước đó rất phù hợp với nhóm, đã nhiều khi trở nên cứng nhắc, lỗi thời, và cản trở sự sáng tạo của các thành viên nhóm. Khi xem xét vấn đề như vậy nhóm có thể nhận ra được những chuẩn mực nào đã trở nên lỗi thời, cản trở sự sáng tạo, và vì thế cần thay bằng những chuẩn mực mới. 

Một trường hợp khác là khi sáng kiến nào đó mâu thuẫn với chuẩn mực, nhưng việc xem xét kỹ lưỡng cho thấy rằng các chuẩn mực đã có vẫn hợp lý, đáp ứng được các yêu cầu chung của công việc, còn trường hợp sáng kiến kia chỉ là ngoại lệ, thì khi đó vẫn nên giữ nguyên chuẩn mực, nhưng cho phép sáng kiến đã nói được ứng dụng. 


2.3.3. Thiếu tin cậy lẫn nhau


Nghi ngờ, đề phòng các thành viên khác, ít chịu chia sẻ công việc, ít khi nhờ người khác giúp đỡ, ... là những biểu hiện của người không tin cậy vào khả năng hoặc tính cách các thành viên khác. Cách khắc phục khó khăn này là nhóm cần chia sẻ thông tin nhiều hơn, tổ chức các hoạt động chung bên ngoài công việc để tăng thêm cơ hội hiểu biết lẫn nhau cho các thành viên. Điều này cần tham khảo kỹ trong mục 2.4.


2.3.4. Thiếu tinh thần trách nhiệm


Tinh thần trách nhiệm là yếu tố mà các sinh viên khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM đề cao nhất trong các yếu tố quyết định hiệu quả làm việc nhóm
. Thiếu tinh thần trách nhiệm có biểu hiện rất đa dạng. Các thành viên có thể không quan tâm đến kết quả làm việc của nhóm, có thể trễ hạn, lẩn tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, … Với rất nhiều nhóm sinh viên, sự thiếu tinh thần trách nhiệm đã dẫn đến kết quả là sản phẩm của họ đơn thuần là sự sao chép từ các sách vở, không hề có giá trị khoa học nào. Khó khăn này được giải quyết bằng cách làm cho mọi người hiểu rõ mục đích của nhóm, phân công công việc rõ ràng, cụ thể. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các thành viên một cách thường xuyên và chính xác. Gắn công việc, trách nhiệm với lợi ích.


2.3.5. Sợ xung đột


Các thành viên nhóm không dám nhắc nhở, góp  ý với nhau, e ngại trong việc nêu lên và phân tích khuyết điểm của nhau, … Điều này ảnh hưởng đến sự phối hợp nhóm. Cách giải quyết là tăng cường sự hiểu biết nhau trong nhóm, nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên nhóm, giải thích cho các thành viên hiểu rõ sự cần thiết của việc góp ý kiến, phê bình lẫn nhau. 


2.4. Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm


Một trong những phương pháp giúp nhóm làm việc hiệu quả khi giải quyết vấn đề nào đó là sử dụng phương pháp sáu chiếc mũ tư duy. Đây là phương pháp do nhà khoa học Pháp Edward de Bono đề xuất. Bản chất của phương pháp này là phân định thời gian rõ ràng cho các giai đoạn trong khi bàn luận về công việc, giúp cho việc bàn luận này tiết kiệm được thời gian, và giúp xem xét vấn đề được toàn diện, cặn kẽ, đồng thời khích lệ được sự sáng tạo. Phương pháp này nói rằng khi bàn luận công việc chúng ta đội, hoặc tưởng tượng rằng đang đội, sáu chiếc mũ có màu trắng, đỏ, vàng, đen, xanh lá cây, xanh da trời. Mỗi thời điểm chỉ đội mũ một màu, và chỉ hành động theo quy định của màu mũ ấy.

Mũ trắng:

Khi đội mũ này người ta sẽ cung cấp thông tin. Chỉ cung cấp thông tin mà không bình luận, không nêu quan điểm, đánh giá, ... Thông tin phải chính xác và càng đầy đủ càng tốt.


Mũ đỏ:

Đây là thời điểm bộc lộ tình cảm. Người ta có thể bộc lộ bất cứ tình cảm nào của mình về vấn đề. Người ta có thể bộc lộ tình cảm yêu, ghét, thích, không thích, ... mà không cần giải thích lý do, không cần lập luận, nêu chứng cứ, ....


Trước đây người ta cho rằng khi bàn về công việc thì cần có cái đầu lạnh mà thôi. Trái tim chẳng những không giúp ích gì cho công việc, mà ngược lại, còn cản trở công việc vì làm tốn thời gian và thậm chí còn gây nên các mâu thuẫn giữa những người đang tham gia làm công việc đó. Ngày nay, các nhà tâm lý học đã chứng minh được rằng sự tham gia của trái tim, tức là của tình cảm khi xem xét giải quyết các vấn đề là rất cần thiết, và có ích cho công việc.


Mũ vàng:


Khi đội mũ này người ta nêu lên những lợi ích, những triển vọng. Nêu được càng nhiều, càng chi tiết các kết quả trong tương lai càng tốt, vì khi đó nó khích lệ tinh thần của mọi người.


Mũ đen:


Màu của sự bi quan. Khi đội mũ này không cần dẫn chứng, không cần lập luận, người ta nêu lên những băn khoăn, những lo ngại, những điều cản trở. Có vẻ như sự tồn tại của mũ này là không tốt, vì nó ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của mọi người, nó làm giảm sự hưng phấn, sự hăng hái, quyết tâm của nhóm. Nó đóng vai kẻ bàn lùi. Nhưng thật ra sự có mặt của mũ này là rất cần thiết, rất có ích. Nó đòi hỏi người ta phải xem xét vấn đề một cách kỹ lưỡng, đòi hỏi người ta tính hết các khó khăn để có phương án ứng phó. Nó giúp tránh được tâm trạng lạc quan thiếu cơ sở - “lạc quan tếu”. 

Màu xanh lá cây:

Màu của chồi non, của sự sống, của hy vọng. Đây là thời kỳ nêu sáng kiến. Là thời điểm sáng tạo. Tất cả các sáng kiến đều được hoan nghênh trong thời kỳ này.

Màu xanh da trời:


Màu của bầu trời lồng lộng, bao quát hết mọi vật. Đây là mũ điều khiển, khái quát vấn đề, đưa ra kết luận,....

Việc sử dụng các mũ không nhất thiết phải theo đúng trình tự như đã trình bày trên đây, nhóm có thể lựa chọn những cách sắp xếp khác. Nhưng trong một cuộc bàn luận ở mỗi thời điểm tất cả các người tham dự phải đội mũ cùng màu. Tránh tình trạng có người đội mũ đỏ xen ngang vào bộc lộ sự phấn khích của mình khi phần cung cấp thông tin của mũ trắng còn chưa làm xong.

Ví dụ sau đây nói về cách vận dụng sáu chiếc mũ tư duy trong ứng xử, giao dịch với khách hàng, đối tác do Edward de Bono đưa ra (tham khảo tại địa chỉ http://vietlion.com).

Mũ trắng: Màu trắng thể hiện sự khách quan, trung tính. 

Làm việc với khách hàng, đối tác chúng ta cần nắm rõ những thông tin về nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng, nhất là nhu cầu có khả năng thanh toán. Mũ trắng nhắc nhở chúng ta nhớ đến thông tin liên lạc (công ty, chức vụ, điện thoại, email). Trong một số trường hợp quan trọng, thông tin về tính cách, sở thích, ngày sinh hoặc về gia đình của khách hàng, đối tác cũng cần được quan tâm, không chỉ để tạo thiện cảm trong giao tiếp mà còn làm cơ sở để xây dựng sự hợp tác lâu dài.


Muốn có được thông tin khách quan trong quá trình giao tiếp đòi hỏi phải lắng nghe tốt. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp nhân viên kinh doanh nắm bắt không đầy đủ, thậm chí không chính xác yêu cầu của khách hàng nhất là đối với những sản phẩm lớn hoặc vô hình như các phần mềm, dịch vụ bảo hiểm, đào tạo. Do mong muốn bán hàng hoặc ký hợp đồng, chúng ta thường nghe “chọn lọc” những thông tin có lợi cho việc bán hàng của mình. Điều này có thể dẫn đến hậu quả là nghe không đầy đủ và chính xác nhu cầu của khách hàng.


Mũ đỏ: Màu đỏ là màu của máu, màu nóng nên biểu trưng cho cảm xúc. 

Trước hết, chiếc mũ đỏ nhắc nhở chúng ta quan tâm đến cảm xúc, tâm trạng của khách hàng. Khách hàng đã rất háo hức và quyết tâm mua bằng được hay còn có ý muốn tìm hiểu, thăm dò. Khách hàng đã thật sự tin tưởng hay vẫn còn hoài nghi, lo lắng về chất sản phẩm, dịch vụ. Vì quyết định mua hàng trong nhiều trường hợp phụ thuộc vào cảm xúc của người mua nên nghệ thuật bán hàng nằm trong khả năng đáp ứng, tác động vào cảm xúc của người mua hàng.


Mặt khác, chiếc mũ đỏ cũng nhắc nhở chúng ta chú ý đến khía cạnh cảm xúc, linh cảm, trực giác trong quá trình giao dịch. Một người bán hàng kinh nghiệm có thể “biết” được người đến cửa hàng sẽ mua hàng hay không. Một nhà quản lý từng trải có thể “cảm nhận” được sự tin cậy, khả năng tiến tới đối với đối tác chỉ trong vòng vài phút ban đầu tiếp xúc. Trong những trường hợp này, trực giác đóng vai trò chi phối, quyết định.


Mũ đen: Màu đen trong nhiều nền văn hóa thể hiện cho những điều xui xẻo. 

Trong giao dịch, nón đen nhắc nhở chúng ta nhớ đến những rủi ro tiềm ẩn, những bất lợi có thể xảy ra trong quá trình phục vụ khách hàng, hay làm việc với đối tác. Một công trình xây dựng kéo dài trong một năm phải đối diện với khả năng tăng chi phí vật liệu xây dựng, khả năng hao tổn nhân sự. Quá trình triển khai một phần mềm quản trị nguồn nhân lực sẽ gặp bất lợi nếu trình độ tin học của nhân viên quản trị nhân sự thấp hoặc có thái độ không muốn hợp tác. Nhìn thấy trước những rủi ro, bất lợi phát sinh sẽ giúp chúng ta suy nghĩ và trao đổi về những phương pháp dự phòng phù hợp.

Mũ vàng: Màu vàng là màu của chiến thắng, huy hoàng (cúp vàng, long bào của vua). 

Mũ vàng nhắc nhở chúng ta phải cung cấp cho khách hàng những lợi ích nếu sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Một bức tranh chi tiết và sinh động về kết quả giao dịch sẽ làm cho khách hàng thêm “cảm hứng” để mua hàng.

Mũ xanh lá cây: Đây là màu của cây cỏ nên mang ý nghĩa sinh sôi nảy nở. 

Vận dụng trong giao tiếp ứng xử, đây là thời điểm chúng ta giới thiệu với khách hàng, đối tác các giải pháp khác nhau để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Khách hàng thường cảm thấy hài lòng hơn khi chúng ta có thể giới thiệu một số sản phẩm hoặc giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.


Mũ màu xanh dương: Màu xanh dương là màu của bầu trời bao phủ vạn vật. 

Đây là thời điểm chúng ta tóm tắt lại những gì đã trao đổi, thỏa thuận. Những việc đã đồng ý, chưa thống nhất, còn phải trao đổi thêm. Từ đó, chúng ta có thể xác định các bước làm việc tiếp theo sau buổi làm việc, trao đổi.


Những hoạt động chung bên ngoài công việc của nhóm cũng giúp ích đáng kể cho sự cố kết của nhóm và nhờ đó mà nhóm làm việc hiệu quả hơn. Trong các phim Hàn Quốc chúng ta có thể thấy các nhóm làm việc trong các công ty của nước này hay kéo nhau đi picnic, đi ăn tối chung với nhau. Các công ty ở Phương Tây cũng thường làm như vậy.


Tổ chức các cuộc họp, các hội nghị một cách sinh động, luôn luôn đổi mới cũng là một phương pháp đáng quan tâm. Nếu các cuộc họp, hội nghị của nhóm bao giờ cũng diễn ra tại một vài địa điểm nào đó, với quy trình không đổi thì những người tham dự sẽ cảm thấy chán ngán, mất tập trung, và vì thế không nắm được nội dung cần thiết. Các cuộc họp, đặc biệt là của các nhóm ít thành viên, không nhất thiết phải tổ chức tại văn phòng làm việc. Có thể tổ chức chúng ở các khu nghỉ mát, kết hợp với việc sinh hoạt tập thể. Kiểu du lịch kết hợp với hội họp này ngày nay khá phổ biến. Các cuộc họp cũng có thể tổ chức ở quán café, thậm chí ở công viên và các địa điểm ngoài trời khác. Phải làm sao để mỗi thành viên dự họp thấy họ “được” một cái gì đó khi đi họp nhóm. 


Đối với người Việt Nam, đặc biệt là sinh viên, thì vấn đề tôn trọng thời gian làm việc, hay rõ hơn là đi họp, đi làm đúng giờ, đảm bảo làm hết thời gian quy định, cần được quan tâm. Một người đi họp muộn sẽ làm cả nhóm mất thời gian chờ đợi, hoặc phải nhắc lại những điều đã bàn khi người đó chưa đến. Việc không đảm bảo thời gian làm việc khiến cho thành viên không đảm bảo được tiến độ hoặc chất lượng phần công việc anh ta thực hiện, qua đó ảnh hưởng xấu đến toàn bộ công việc của nhóm.


Tận dụng các phương tiện thông tin hiện đại trong công việc của nhóm cũng góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động nhóm. Chẳng hạn như có thể sử dụng các chat room như Yahoo Messenger để trao đổi công việc. Nhóm cũng có thể lập nên diễn đàn trực tuyến riêng của mình để bàn luận công việc, điều này giúp tiết kiệm thời gian đi lại và các chi phí phát sinh khác. 


Tiến độ làm việc của các thành viên, vì nhiều lý do khác nhau, có thể diễn ra không đều, gây ảnh hưởng đến công việc chung của nhóm. Cũng có thể thành viên nào đó gặp phải khó khăn quá lớn. Trong trường hợp đó nhóm trưởng và các thành viên khác phải giúp đỡ thành viên chậm trễ do gặp khó khăn. Tuy nhiên không thể để xảy ra trường hợp nhóm trưởng hoặc các thành viên tích cực bao biện, làm thay các thành viên thiếu tích cực. Làm cùng, chứ không làm thay là quy tắc ở đây.


Câu hỏi và bài tập chương 2

1. Khi cần chia sinh viên thành các nhóm học tập, một số giảng viên đại học căn cứ theo danh sách sinh viên để chia, chẳng hạn từ sinh viên có số thứ tự thứ nhất đến người có số thứ tự thứ 7 trong danh sách là một nhóm, từ người có số thứ tự 8 đến người có số thứ tự 15 là một nhóm, ... Giảng viên khác ghép các sinh viên có trình độ học lực khác nhau vào cùng nhóm. Một số giảng viên khác nữa để cho sinh viên tùy  chọn lập nhóm với nhau. Theo bạn cách lập nhóm nào trên đây phù hợp nhất?


2. Thầy trò Đường Tam Tạng trên đường đi Tây Phương lấy kinh như mô tả trong tiểu thuyết “Tây Du Ký” có phải là một nhóm không?


3. Các nhóm sinh viên thực hiện các bài tập nghiên cứu khoa học thường gặp khó khăn gì?


4. Xét trường hợp nhóm do bạn Vân Khanh làm nhóm trưởng nói đến trong mục 2.2.2. trên đây.


Câu hỏi


a. Nhóm của Vân Khanh đã thật sự làm việc như một nhóm chưa?


b. Bạn muốn làm thành viên trong nhóm có nhóm trưởng như Vân Khanh không? Tại sao?


5. Tết và Noel là dịp mà ai cũng bận rộn công việc tại công sở cũng như gia đình. Đơn hàng ở công ty tăng lên đáng kể mà các thành viên trong nhóm lại rơi vào tâm lý vui chơi. Họ chỉ hoàn thành công việc một cách hình thức và ỷ lại vào trưởng nhóm khiến cô ta thường xuyên phải tự mình hoàn tất những phần việc còn dang dở hay chưa đạt yêu cầu. Người trưởng nhóm này sẽ phải làm gì để giải quyết tình trạng này?


6. Tình huống làm việc nhóm: Đại học Metropolitan


Đại học Metropolitan là đại học đào tạo cử nhân 4 năm về các chuyên ngành điều dưỡng, khoa học tự nhiên (sinh học, khoa học máy tính, hóa học, vật lý), nghệ thuật và văn học. Trường nằm ở vùng nông thôn thuộc bang Nevada. Là một trường học tư thục ở nông thôn nên ngân sách của nó rất hạn hẹp, vì vậy nhà trường vẫn chưa đưa máy tính vào hoạt động. Một trong những trung tâm để họ thực hành công việc bằng tay là trung tâm Alumni. Nhà trường cung cấp bản tin về Alumni hàng tháng và cần được sự góp sức của nhiều người. Giám đốc trung tâm Alumni đã từng muốn có một hệ thống máy tính lắp đặt ở Alumni để giữ các đĩa thu âm của họ trong một hệ thống dữ liệu.


Gần đây, một thương nhân trong vùng đã hiến tặng 50 ngàn đô la cho trường học. Ban giám hiệu trường đã quyết định sử dụng hết hoặc phần lớn số tiền đó để lắp đặt hệ thống máy tính tại Alumni. Mark Monard - giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm điều hành công việc này. Mark đã liên lạc với phòng IIT (Information and Instructional Technology) triển khai dự án này. Sau một vài đánh giá, ông đã quyết định phân công cho Julia Hansen và Kelly Woo tiến hành phân tích hệ thống, thiết kế và trình bày tổng thể dự án bao gồm việc ước lượng thời gian và kinh phí. 


Julia và Kelly nhanh chóng liên hệ với Mark cũng như cán bộ đào tạo và sắp xếp các thông tin cho buổi phỏng vấn. Julia và Kelly đã quyết định mỗi người sẽ chuẩn bị một bộ câu hỏi gồm 12 câu. Vào ngày phỏng vấn, Julia đã có trên tay tất cả bộ câu hỏi đã được in ra và sẵn sàng để tham gia phỏng vấn. Kelly cũng có bộ câu hỏi của mình và được lưu trong đĩa; cô định sẽ in ra chúng vào ngày phỏng vấn. Chỉ nửa giờ trước buổi phỏng vấn, Kelly cố để in tài liệu của mình nhưng đáng tiếc là máy tính không mở được tập tin đó. Chắc chắn là tập tin của cô ấy đã bị hư. Vì không còn thời gian để làm bộ câu hỏi mới, lúc này họ chỉ có 2 sự lựa chọn: thứ nhất là hoãn buổi phỏng vấn sang lần sau; thứ hai là vẫn tiếp tục phỏng vấn mà không cần những câu hỏi của Kelly. Vì hoãn buổi phỏng vấn có thể để lại ấn tượng xấu nên họ quyết định tiếp tục đến buổi phỏng vấn.


Sau buổi phỏng vấn hôm đó, Julia và Kelly tiếp tục với công việc phân tích hệ thống và lên kế hoạch chuẩn bị giới thiệu hệ thống Alumni mới với điểm nổi bật là khả năng cập nhật và chất vấn trực tuyến. Họ đã trao đổi ý kiến của mình với ông chủ và vài đồng nghiệp khác; tất cả mọi người đã đánh giá ý tưởng của họ rất hay. Julia và Kelly đã chuẩn bị kỹ lưỡng các đòi hỏi cho hệ thống và gửi 1 bản sao đến cán bộ đào tạo và 1 bản nữa đến cho Mark để họ xem xét trước.


Mark đã thảo luận dự án với cán bộ đào tạo và xin ý kiến anh ấy về hệ thống này. Họ đồng ý mời chủ tịch, ban giám hiệu, hiệu trưởng của các trường đến xem buổi giới thiệu này. Mark muốn chắc rằng ông ấy sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía ban giám hiệu và gây quỹ cho hệ thống Alumni.


Không may là xe của Julia hết xăng trên đường đến trường ngay sáng của ngày giới thiệu. Do đó cô ấy đã đến trễ nửa tiếng và thấy một số khách mời đã bỏ về. Cô vội xin lỗi mọi người và bắt đầu bài giới thiệu với Kelly. Họ có đầy đủ màn chiếu, máy chiếu và sẽ bắt đầu buổi thuyết trình bằng việc chiếu slide và mô tả hệ thống cho người xem. Rất tiếc là đèn chiếu đã bị hư và Kelly vội chạy đến phòng thư ký tìm một cái bóng khác thay thế. Khi cô ấy trở lại với chiếc đèn mới thì một nửa khán giả đã về. Họ đã kết thúc buổi giới thiệu của mình mà không còn nhiệt tình như trước đây nữa.


Câu hỏi


a) Bạn nhận ra những vấn đề gì trong tình huống này?.


b) Thảo luận về những rắc rối sắp đến với Julia, Kelly, Mark và người cán bộ đào tạo sẽ gặp phải. 


c) Julia và Kelly lẽ ra nên đã làm gì để tránh những rắc rối xảy ra trong tình huống trên?


d) Julia đã làm việc có trách nhiệm hay không? Giải thích câu trả lời của bạn.


e) Kelly đã làm việc có trách nhiệm hay không? Giải thích câu trả lời của bạn.


f) Bạn nghĩ họ nên làm gì bây giờ để cứu vãn dự án Alumni?


g) Bạn có nghĩ là họ lẽ ra đã được giao dự án Alumni không?


7. Tác giả Trần Đình Hoành
 cho rằng khi làm việc nhóm, người Việt nêu lên những lý do sau đây để phàn nàn (một cách sai lầm, ảnh hưởng đến chất lượng làm việc nhóm):


· Nhóm trưởng không nghe theo lời mình.


· Nhóm trưởng không hỏi  ý kiến mình trước khi quyết định.


· Nhóm trưởng nghe theo ý kiến người khác trong nhóm.


· Nhóm trưởng hay team mate chỉnh mình.


· Nhóm trưởng nói năng không lễ độ với mình.


· Nhóm trưởng kiêu căng.


· Họp trước cả nhóm thì chàng/nàng không nói gì; về nhà kêu điện thoại nói chuyện lẻ để đàm tiếu sau lưng.


· Không đồng ý  với quyết định của nhóm trưởng hoặc của cả nhóm.


· Nhóm trưởng hay nhóm viên khác nói một câu gì đó, chàng/nàng liền diễn giải theo cách của mình (dù là câu nói của người kia rất rõ).


· Nhóm trưởng ngồi mát ăn bát vàng.


· Mình làm gần chết nhưng chẳng có công cán gì cả.


· Hướng mình hay hơn, nên vận động mọi người âm thầm để nhóm đi theo hướng mình.


· Trong nhóm này mình không phát huy được gì hết.


· Làm âm thầm không cho ai biết mình đang làm gì, vậy tự do hơn.


· Không thích copy (cc) cho nhóm trưởng các email mình gởi người khác.


· Thích tranh cãi.


· Và còn cả trăm vấn đề khác nữa.


Câu hỏi:


a. Bạn có đồng ý với tác giả này không?


b. Bạn có nghĩ rằng để cải thiện khả năng làm việc nhóm của người Việt, ta nên nghiên cứu danh sách trên, cái nào sai ta bỏ đi, có thể thêm những cái khác, nghiên cứu mỗi vấn đề, và tìm ra giải pháp cho từng vấn đề một?


c. Theo bạn, nhược điểm lớn nhất của người Việt khi làm việc nhóm là gì?


Tài liệu tham khảo chương 2
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Chương 3


KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN


Mục đích nghiên cứu:

· Hiểu được bản chất, các yêu cầu của tư duy phản biện.

· Hình thành được tinh thần phản biện.

· Biết cách lập luận hợp logic.

· Phân biệt được ngụy biện, biết cách chống ngụy biện.

· Có khả năng xem xét vấn đề một cách khách quan, toàn diện.

3.1. Bản chất và vai trò của tư duy phản biện


3.1.1. Bản chất


Tư duy phản biện là kiểu tư duy, theo đó việc đưa ra ý kiến, việc chấp nhận hay phản đối các ý kiến khác, việc đề ra các giải pháp để giải quyết vấn đề, quyết định hành động hay không hành động, ... chỉ được thực hiện sau khi vấn đề được xem xét rất kỹ lưỡng
.


Các vấn đề mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, trong công việc, trong học tập, … đôi khi nhìn qua rất đơn giản, vì thế chúng ta nhanh chóng đưa ra cách giải quyết, tuy nhiên cách giải quyết đó không phù hợp, đưa lại cho chúng ta kết quả không như ý muốn. Khi xem xét lại kỹ lưỡng hơn vấn đề, ta mới nhận thấy là nhiều yếu tố, nhiều mặt của nó đã bị bỏ qua trong lần xem xét đầu. Muốn hành động có kết quả tốt ta quan sát đối tượng, xem xét nhiều mặt của vấn đề, phân tích chi tiết các thành phần, yếu tố của vấn đề, tổng hợp các thông tin đã thu được từ tất cả các nguồn rồi mới đưa ra cách giải quyết vấn đề. Làm như vậy là ta đã ứng dụng tư duy phản biện. 


Khi nghe một ý kiến nào đó trái ngược với những điều mà ta quen thuộc hay trái ngược với truyền thống, chúng ta rất dễ bác bỏ nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta gạt tình cảm, thói quen, truyền thống, quan điểm đã có, … sang một bên và xem xét các cơ sở của ý kiến được nghe, cố gắng đánh giá nó một cách khách quan, và nếu thấy nó hợp lý thì chấp nhận nó, thì khi đó chúng ta đã tư duy phản biện.


Khi chúng ta tích cực mở rộng hiểu biết của mình về vấn đề, khi ứng dụng các hình thức logic thích hợp để từ các thông tin đã có tìm ra các kết luận hợp lý là khi ta đã tư duy phản biện.


Khi chúng ta nâng cao khả năng suy luận logic của mình, lựa chọn các phương pháp, các hình thức trình bày vấn đề, ý tưởng, rõ ràng, chặt chẽ, có tính thuyết phục cao là khi ta tư duy phản biện.


Tư duy phản biện bao hàm tinh thần phản biện và khả năng phản biện. Vì giới hạn của chương trình học, trong giáo trình này chúng tôi chỉ nêu lên một số điểm cụ thể hóa tinh thần và khả năng phản biện sau đây:


Tinh thần phản biện


· Có tinh thần tôn trọng mọi ý kiến, vấn đề, sẵn sàng xem xét chúng một cách kỹ lưỡng.


· Có tinh thần tôn trọng người khác trong khi tranh luận.


· Sẵn sàng vượt lên khỏi những ràng buộc của quyền lợi, tình cảm, thói quen. 


· Dám vượt ra khỏi khuôn khổ của truyền thống, của các quan niệm hiện thời.


· Tích cực tìm hiểu các phương pháp thu thập, xử lý thông tin, suy luận, trình bày vấn đề hiệu quả. 


Khả năng phản biện


· Biết xem xét vấn đề một cách toàn diện, khách quan.


· Sử dụng thành thạo các hình thức, quy luật logic, các phương pháp chứng minh, bác bỏ.


· Có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin. 


· Nhận biết được các ngụy biện, tránh được ngụy biện.


· Có khả năng trình bày vấn đề rõ ràng, ngắn gọn, có tính thuyết phục.

Các trường hợp thể hiện việc có hoặc thiếu tư duy phản biện sau đây góp phần giúp ta thấy rõ hơn bản chất của tư duy phản biện.

Một số trường hợp có tư duy phản biện:

· Tháng 6 năm 2010 Chính phủ trình Quốc hội xem xét dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh với tổng kinh phí đầu tư 56 tỉ USD. Dự án này đã được dư luận quan tâm đặc biệt. Rất nhiều ý kiến đã được nêu lên cả trên diễn đàn Quốc hội, cả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các ý kiến này do những người có nghề nghiệp khác nhau, có địa vị xã hội khác nhau, có quan điểm khác nhau, … đưa ra. Người ta đã xem xét về sự cần thiết của dự án, đã xét đến khả năng kinh tế và kỹ thuật để thực hiện dự án, tính đến hiệu quả hay hậu quả mà dự án mang lại, … Cuối cùng, ngày 19/06/2010 Quốc hội đã bác bỏ dự án. 

· Vào tháng 5 năm 2010, trong đợt khai quật di chỉ Thành Dền có niên đại từ 3000 đến 3500 năm trước, nhóm các nhà khảo cổ học do PGS. TS. Lâm Thị Mỹ Dung phụ trách đã phát hiện những hạt thóc và gạo màu đen. Bà Lâm Thị Mỹ Dung đem ngâm những hạt thóc này trong nước thì khoảng 2 ngày sau có những hạt thóc đã nảy mầm. Vậy có phải đây là những hạt thóc có hơn 3000 năm tuổi không? Nếu có thì đây là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Các nhà khoa học nghiên cứu về lúa, các nhà di truyền học và các nhà khảo cổ học không vội vàng đưa ra nhận định của mình. Một mặt, họ đem gieo trồng các hạt thóc thu được, chăm sóc và theo dõi rất kỹ lưỡng các cây lúa đã mọc lên, nghiên cứu về hình thái của chúng, nghiên cứu so sánh AND của chúng với AND của các giống lúa đã biết. Mặt khác, họ đem các hạt còn lại và vỏ trấu của những hạt thóc đã nẩy mầm gửi đi các phòng thí nghiệm tiên tiến để xác định chính xác niên đại của chúng. Ngày 31/08/2010, một hội thảo gồm các nhà khoa học đầu ngành về lúa, khảo cổ, công nghệ sinh học… đã được tổ chức tại Viện Di truyền Nông nghiệp bàn tiếp về vấn đề này. Tại đây, các nhà khoa học di truyền học cho biết 2 cây lúa đang được xem xét và giống Khang Dân có phổ ADN hoàn toàn giống nhau. Nhưng, để đi đến kết luận cuối cùng, các nhà khoa học vẫn quyết định sẽ chờ kết quả xác định niên đại các hạt thóc đã gửi đi giám định.

Một số biểu hiện của việc thiếu tư duy phản biện:

· Khi nghe một người mà ta không ưa trình bày ý kiến của anh ta, ta không chịu chấp nhận ý kiến đó, mặc dù không nêu ra được căn cứ nào để phản bác. 

· Vì lợi ích, hay vì tình cảm, vì truyền thống, vì niềm tin tôn giáo, hay vì lý tưởng chính trị đơn thuần mà đi đến chấp nhận hay phản bác ý kiến của người khác cũng là biểu hiện của thiếu tư duy phản biện. Ví dụ sau đây là một trường hợp như vậy.

Năm 2007 nhà báo Hoàng Hải Vân đã đăng tải trên báo Thanh Niên một loạt 7 bài báo có tên “Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử gây chấn động” nói về một số ý kiến của thiền sư Lê Mạnh Thát về cổ sử Việt Nam
. Hoàng Hải Vân khẳng định: “Với những khám phá của ông, chúng ta có đủ tư liệu để dựng lại lịch sử vẻ vang của dân tộc ta từ hai ngàn năm trước...”
. 

Quả thật, nhiều điều mà Lê Mạnh Thát khẳng định nâng cao lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam chúng ta, biểu hiện lòng yêu nước sâu sắc của tác giả. Nhiều người đã vì thiện cảm với lòng yêu nước đó, vì lòng tự hào dân tộc đó mà cho rằng những điều thiền sư Lê Mạnh Thát nêu là đúng đắn, và các nhà sử học cần xem xét, sửa đổi lại nhiều điều trong phần cổ sử Việt Nam
.  Đây là một biểu hiện của việc thiếu tư duy phản biện. Để có thể phân định xem các ý kiến của thiền sư Lê Mạnh Thát có đúng hay không thì cần phải xem xét kỹ lưỡng các cơ sở mà ông đưa ra để chứng minh cho chúng, đồng thời cũng cần xét thêm các ý kiến, sự kiện, bằng chứng lịch sử khác, cả loại chứng minh và loại phản bác những điều đó nữa, thì mới đủ.

· Khi nghe, đọc ý kiến của một nhà khoa học mà dễ dàng chấp nhận vì nhà khoa học đó có uy tín lớn là khi không có tư duy phản biện. Ở phần sau ta sẽ biết rằng khi đó ta đã phạm vào ngụy biện dựa vào uy tín. Còn ở đây có thể giải thích ngắn như sau:


Các nhà khoa học lớn, đặc biệt là những người tạo dựng nền móng của những lý thuyết, những trường phái, những xu hướng khoa học nào đó, là những người có uy tín rất lớn. Tuy nhiên, cần lưu ý là việc làm của họ, các công trình có giá trị của họ, các ý kiến đúng đắn của họ làm nên uy tín cho họ, chứ không phải ngược lại, uy tín của họ làm cho ý kiến của họ trở nên đúng đắn, không phải uy tín của họ tạo nên công trình khoa học có giá trị. 

Trường hợp của A.Einstein là một ví dụ rất rõ ràng cho điều này. Khi còn là nhân viên một phòng cấp bằng sáng chế vô danh, chưa hề có uy tín khoa học, A. Einstein đã sáng tạo nên lý thuyết tương đối làm thay đổi diện mạo vật lý học hiện đại. Còn khi đã trở thành nhà vật lý nổi tiếng, được giải Nobel vật lý, có uy tín rất lớn, thì các ý kiến của A. Einstein về vấn đề thống nhất các trường lực lại không đúng và không được chấp nhận! 

Như vậy, chúng ta không thể dựa trên uy tín của các nhà khoa học lớn, hay uy tín của bất cứ tổ chức, cá nhân nào khác khi chứng minh luận điểm khoa học hay khi công bố kết quả nghiên cứu của mình được. 

· Ở lớp học, sinh viên, học sinh học một cách thụ động, nhất nhất nghe theo những điều thầy cô truyền đạt, giảng dạy, chỉ vì nghĩ rằng thầy cô đã nói thì chắc chắn phải đúng; tin tưởng tuyệt đối vào sách giáo khoa, chỉ vì đó là sách giáo khoa; không nêu lên thắc mắc, không lật ngược lại vấn đề, không đòi hỏi phải giải thích, chứng minh chặt chẽ, chỉ thụ động tiếp nhận tri thức, … chính là những biểu hiện của việc họ thiếu tư duy phản biện. 

Sách giáo khoa thường trình bày một cách chọn lọc các nội dung cơ bản của các môn học. Các nội dung được trình bày đó đã được xem xét rất kỹ lưỡng, vì vậy độ tin cậy rất cao. Tuy nhiên, sách giáo khoa trình bày các tri thức khoa học, mà các tri thức khoa học, cũng như các tri thức khác, trong trường hợp tốt nhất cũng chỉ là chân lý tương đối mà thôi. Nghĩa là các tri thức đó không đảm bảo đúng đắn hoàn toàn, và có thể mâu thuẫn với những sự kiện mới. Bởi vậy không nhất nhất nghe theo; đặt ra câu hỏi phản biện, xem xét lại kỹ lưỡng các phép chứng minh, các cơ sở của ý kiến nêu trong sách giáo khoa mới là có tư duy phản biện. 

Thầy cô giáo thông thường là những người có trình độ khoa học cao hơn nhiều so với sinh viên, học sinh. Điều này đảm bảo rằng những điều họ giảng dạy, truyền đạt cũng rất đáng tin cậy. Tất nhiên thầy cô giáo chỉ nói những điều mà họ tin là đúng. Nhưng rất tiếc là thầy cô giáo tin một điều gì đó là đúng cũng chưa đảm bảo chắc chắn điều đó đúng trên thực tế, vì họ có thể sai lầm. Điều này đặc biệt đáng chú ý ở bậc đại học. Ở bậc phổ thông, thầy cô giáo thường chỉ giảng dạy những tri thức viết trong sách giáo khoa, là những tri thức đã được xem xét rất kỹ lưỡng. Trong khi đó ở bậc đại học, thầy cô giáo có thể bổ sung thêm nhiều tri thức, phát kiến mới, vốn chưa được xem xét kỹ lưỡng như các tri thức có trong các sách giáo khoa, và vì thế khả năng sai sót lớn hơn.   

· Cũng hoàn toàn tương tự như vậy khi, mặc dù không bị bắt buộc
, nhưng vẫn nghe theo, đồng ý, làm theo ý kiến của những người nhiều tuổi hơn, hay có vị trí xã hội cao hơn, hay các nhà lãnh đạo, … mà không dựa trên việc xem xét kỹ lưỡng các ý kiến đó là biểu hiện thiếu tư duy phản biện.


· Chạy theo đám đông, nghe theo ý kiến của đám đông, hành động cùng đám đông mà không suy xét kỹ ý kiến mà đám đông đang nghe theo, quan điểm đang hướng dẫn hành động của đám đông đó có đúng không, có cơ sở không, có đáng tin cậy không, … cũng là biểu hiện của việc thiếu tư duy phản biện. Logic học cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng về loại ngụy biện liên quan đến sai lầm này và gọi nó là ngụy biện dựa vào đám đông, dựa vào dư luận.


· Không chịu nghe, không xem xét ý kiến, không chịu chấp nhận đề xuất của những người ít tuổi, ít kinh nghiệm hơn, vị thế xã hội thấp hơn, … là biểu hiện thiếu tư duy phản biện. Không cho cấp dưới, người trẻ tuổi hơn, … chất vấn, phản bác; không tôn trọng ý kiến của họ, không bàn bạc cùng họ,  cũng là biểu hiện thiếu tư duy phản biện. Chẳng hạn, nếu thầy cô giáo mà không muốn nghe ý kiến phản biện của sinh viên, học sinh thì thầy cô giáo đó thiếu tư duy phản biện. Giám đốc không đếm xỉa đến ý kiến của nhân viên cũng là giám đốc không có tư duy phản biện.


Tư duy phản biện rất có ích cho việc nhận thức vấn đề và đưa ra các quyết định đúng đắn, nhưng cần tránh đồng nhất tư duy phản biện với tư duy đúng đắn. Tư duy phản biện không nhất thiết là tư duy đúng đắn, nhưng tư duy đúng đắn chắc chắn phải có tính phản biện, phải là tư duy phản biện. Ý kiến của người có tư duy phản biện không nhất thiết là bao giờ cũng đúng. Một ví dụ rất rõ ràng cho điều đó là ý kiến bác bỏ hệ thức bất định Heizenberg của A. Einstein. A. Einstein là một nhà bác học thiên tài, tư duy của ông có tính phản biện rất cao, mặc dù vậy nhiều ý kiến của ông vẫn sai lầm và bị các nhà vật lý bác bỏ, trong số đó có ý kiến về hệ thức bất định nêu trên. 


Nếu hiểu phê phán theo nghĩa là chỉ ra những điểm chưa đạt yêu cầu, những chỗ sai, nhược điểm, những điểm còn thiếu sót, … thì phản biện không đồng nghĩa với phê phán. Phản biện bao hàm phê phán hiểu theo nghĩa đã nêu. Nhưng ngoài ra phản biện còn chỉ ra những mặt mạnh, những ưu điểm, những cái hay, cái tốt, ….

Tư duy phản biện không đồng nghĩa với phản bác. Người có tư duy phản biện không nhất thiết phải là người hay phản bác. Và ngược lại, người hay phản bác cũng không chắc chắn là người có tư duy phản biện. Một người luôn luôn bác bỏ ý tưởng của những người khác chỉ vì các ý tưởng đó không phải là của chính anh ta, thì không phải là người có tư duy phản biện. Người phản bác ý tưởng của người khác mà không nêu được cơ sở cho chính sự phản bác của mình, không lập luận chặt chẽ, cũng không phải là người có tư duy phản biện.

Tư duy phản biện cũng không phải là chủ nghĩa hoài nghi. Chủ nghĩa hoài nghi nghi ngờ khả năng nhận thức, nghi ngờ mọi phương pháp và kết quả nhận thức. Chủ nghĩa hoài nghi không đặt cho mình nhiệm vụ xác định ý kiến đúng, không cố gắng tìm hiểu vấn đề. Trong khi đó tư duy phản biện không phủ nhận khả năng nhận thức, và cố gắng đi tìm câu trả lời đúng, hay ít nhất là có tính thuyết phục, cho vấn đề. Trong tư duy phản biện có yếu tố hoài nghi.

Người có tinh thần phản biện phải hoài nghi mọi ý kiến lúc mới bắt đầu xem xét ý kiến đó. Nhưng nếu mục đích của chủ nghĩa hoài nghi là để bác bỏ khả năng nhận thức vấn đề thì tư duy phản biện, ngược lại, cố gắng nhận thức và giải quyết vấn đề. Nếu đối với chủ nghĩa hoài nghi hoài nghi là tất cả thì đối với tư duy phản biện hoài nghi chỉ là một trong số nhiều yếu tố mà thôi.

Tư duy phản biện liên quan rất chặt chẽ với logic học. Sở dĩ như vậy là vì khi đánh giá một lập luận, một quan điểm nào đó người ta phải dựa trên logic, phải xem xét lập luận đó, xem xét các cơ sở, các lập luận dẫn đến quan điểm đó có tuân thủ các quy tắc, quy luật logic hay không. Điều này giải thích tại sao để có tư duy phản biện tốt chúng ta lại cần hiểu biết tốt về logic học. Cũng hoàn toàn tương tự như vậy về mối quan hệ giữa tư duy phản biện và môn phương pháp nghiên cứu khoa học.


3.1.2. Vai trò của tư duy phản biện


Chúng ta dùng tư duy phản biện để:


· Xem xét giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

· Xem xét ý tưởng, giải pháp, chính sách, chương trình, công trình khoa học, kế hoạch kinh doanh, …


· Xem xét đề nghị tuyển dụng, sa thải, khen thưởng, kỷ luật người nào đó, ….

· Có được những ý kiến mới về chất, có tính sáng tạo cao.


· …


Tư duy phản biện giúp ta vượt ra khỏi các khuôn mẫu có sẵn. Trong tư duy, cũng như trong các lĩnh vực khác, thói quen, truyền thống có sẵn có một vai trò rất quan trọng. Người ta có xu hướng suy nghĩ theo các khuôn mẫu đã có sẵn. Tư duy phản biện, với tinh thần phản biện của nó, giúp người ta thoát khỏi ảnh hưởng của khuôn mẫu có sẵn dễ dàng hơn, vì nó không sẵn sàng chấp nhận khuôn mẫu, nó không hài lòng với các khuôn mẫu, mà cố gắng tìm cái mới, cố gắng tìm cách tiếp cận mới.

Cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tư duy phản biện giúp vượt khỏi truyền thống, định kiến. Tư duy phản biện giúp phát huy tính sáng tạo. Tư duy phản biện giúp nhìn vấn đề dưới góc nhìn mới, đưa lại những kết quả khác, mới lạ, có tính sáng tạo cao.

3.2. Để có tư duy phản biện 


3.2.1. Xem xét vấn đề, đối tượng một cách khách quan


Xem xét vấn đề, đối tượng một cách khách quan có nghĩa là không gán ghép vào cho vấn đề, đối tượng những tính chất mà nó không có trên thực tế; không để ý chí, tình cảm, lợi ích, định kiến, … của mình ảnh hưởng đến việc xem xét vấn đề, đối tượng.

Ai trong chúng ta cũng có tình cảm, có những lợi ích, quyền lợi mà chúng ta theo đuổi. Hơn thế nữa, chúng ta luôn chịu tác động của những định kiến nhất định, chúng ta thường hành động theo những cách thức quen thuộc, theo truyền thống, …. Sẽ là rất may mắn và thuận lợi, nếu những tình cảm, lợi ích, định kiến, … vừa nêu không cản trở chúng ta nhìn nhận vấn đề, đối tượng như nó vốn có. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp các tình cảm, lợi ích đó, … làm cho chúng ta nhìn nhận đối tượng một cách sai lệch. 

Chẳng hạn, ta thường nhìn thấy ở đối tượng những tính chất mà ta muốn chúng có, vì vậy, khi đối tượng có những dấu hiệu nào đó chưa rõ ràng, dấu hiệu đó có thể là biểu hiện của tính chất A, cũng có thể là biểu hiện của tính chất B, nhưng vì ta muốn đối tượng có tính chất A nên ta kết luận rằng các dấu hiệu đã nêu đúng là biểu hiện của tính chất A. Ví dụ một số người, vì lòng tự hào dân tộc, dễ dàng cho rằng các ý kiến của Thiền sư Lê Mạnh Thát về thời kỳ Bắc Thuộc, về An Dương Vương
 là đúng đắn, là một trường hợp như vậy.


Để xem xét đối tượng một cách khách quan, ta cần:

· Tạm gạt sang một bên các tình cảm, lợi ích, định kiến, truyền thống … 


· Đặt mình vào vị trí của những người có lợi ích khác, quyền lợi khác, tình cảm khác, định kiến khác, truyền thống khác, … để xem xét vấn đề.


· Tôn trọng các dữ liệu đã thu thập được, dù dữ liệu đó có nguồn gốc từ đâu. Cần tuyệt đối tránh việc chỉ chọn lấy những dữ liệu nào phù hợp với quan điểm sẵn có của mình, dữ liệu nào không phù hợp thì loại bỏ đi. Cần tránh việc chỉ chọn những dữ liệu do các nguồn có cảm tình với chúng ta cung cấp, loại bỏ mà chưa xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu do những người trái quan điểm, do đối thủ cạnh tranh, do những người ta không ưa, ta thù ghét, … đưa ra. Tuyệt đối không được sửa đổi dữ liệu.


· Thực hiện các quan sát một cách hệ thống, lặp lại nhiều lần. Thực hiện các cuộc điều tra theo đúng các yêu cầu khoa học.

3.2.2. Tuân thủ nguyên tắc toàn diện

Nguyên tắc toàn diện đòi hỏi khi xem xét vấn đề, đối tượng, cần xem xét nó từ nhiều mặt, từ nhiều khía cạnh, dưới nhiều góc độ, phải đặt nó trong nhiều mối liên hệ, quan hệ với các vấn đề, đối tượng khác để xem xét.


Vấn đề, đối tượng (gọi tắt là đối tượng) trên thực tế có rất nhiều mặt, nhiều khía cạnh khác nhau, có liên hệ hay quan hệ với rất nhiều đối tượng khác. Khi ta xem xét nó từ một mặt, từ một khía cạnh, trong một mối quan hệ hay liên hệ nào đó thì ta chỉ thấy được một số những tính chất, một số những đặc trưng nhất định nào đó của nó mà thôi. Nếu chúng ta dừng lại ở chỗ chỉ xem xét một, hoặc một vài mặt như vậy của đối tượng thì thông tin ta thu được chỉ là thông tin một chiều, phiến diện, không đầy đủ về đối tượng.


Đối tượng trong thực tế có vô số khía cạnh, vô số mặt, có mối liên hệ, quan hệ với vô số các đối tượng khác. Vì vậy không thể nào xem xét hết tất cả các mặt, các khía cạnh của đối tượng, không thể nào xem xét đối tượng trong tất cả các mối liên hệ hay quan hệ của nó với các đối tượng khác. Chỉ cần xem xét đối tượng trong các mối liên hệ cơ bản. Chỉ cần xét đối tượng từ những mặt, những khía cạnh quan trọng mà thôi. Mặt nào, khía cạnh nào của đối tượng là quan trọng? Mối liên hệ nào của đối tượng với các đối tượng khác là quan trọng? Các câu hỏi này được trả lời tùy thuộc vào mục đích xem xét đối tượng của chúng ta. Chẳng hạn, nếu ta xem xét một người để tuyển dụng anh ta vào làm một công việc nhất định nào đó cho đơn vị chúng ta thì việc anh ta có quê quán ở đâu không quan trọng, nhưng sức khỏe của anh ta như thế nào lại đáng được quan tâm.


Để xem xét đối tượng một cách toàn diện, ta cần:

· Xác định rõ ràng mục đích xem xét đối tượng, từ đó xác định các khía cạnh, các mặt, các mối liên hệ quan trọng của đối tượng. Để làm điều này, hãy đặt ra các câu hỏi. Trước hết là các câu hỏi kiểu 5W 1H (what?, when?, where?, who?, why?, how? – cái gì?, khi nào?, ở đâu?, ai?, tại sao?, như thế nào?). Có thể dùng kiểu phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức).

· Xem xét đối tượng từ từng mặt, trong từng mối quan hệ, liên hệ quan trọng đã xác định được.


· Tổng hợp các kết quả đã thu được.


3.2.3. Tuân thủ các quy luật logic


Không chỉ tư duy phản biện, mà mọi loại tư duy nói chung đều phải tuân thủ các quy luật logic, trước hết là các quy luật cơ bản. Trong phạm vi giáo trình này chúng tôi chỉ giới hạn ở việc trình bày các quy luật logic cơ bản. Có bốn quy luật như vậy, đó là luật đồng nhất, luật không mâu thuẫn, luật triệt tam và lý do đầy đủ.


Luật đồng nhất

Nội dung: Một tư tưởng, khi đã định hình, phải luôn luôn là chính nó. Nói vắn tắt: A là A.

Quy luật này đòi hỏi tư tưởng phải có tính ổn định.

Yêu cầu cụ thể: Trong tư duy, trong các cuộc tranh luận, khi trình bày một tư tưởng, một ý kiến, một kế hoạch kinh doanh, … ta không được tùy tiện thay đổi nội dung của tư tưởng, ý kiến, kế hoạch, … đó. Nếu ta thay đổi nội dung của tư tưởng thì người nghe, người cùng tranh luận sẽ không hiểu ý kiến thật sự của ta là như thế nào, và vì thế họ không thể xem xét ý kiến của ta được. 


Ví dụ: Khi được hỏi ý kiến, Xuân nói cô rất thích bộ phim Triệu phú khu ổ chuột. Nhưng gần như ngay sau đó Xuân lại nói rằng cô không thích bộ phim đã nêu lắm. Ở đây Xuân đã không tuân thủ quy luật đồng nhất, và người khác không biết cô ta thích phim Triệu phú khu ổ chuột hay không.


Để đảm bảo thỏa mãn được yêu cầu của luật đồng nhất, phải:

· Không tùy tiện thay đổi nội dung của từ ngữ, câu, đoạn văn;


· Không đồng nhất các từ ngữ giống nhau nhưng nghĩa khác nhau;


· Cần đồng nhất từ ngữ khác nhau nhưng nội dung như nhau.


Ví dụ: Sẽ là vi phạm luật đồng nhất nếu cho rằng ý kiến của hai người về một vụ va quệt vào nhau trên đường phố là như nhau, vì cả hai bên đều nói là họ “sorry” về sự kiện đó. Trên thực tế có thể một bên nói với nghĩa “lấy làm tiếc”, và bên kia nói theo nghĩa “tôi xin lỗi”, về sự kiện đã xảy ra.


Luật không mâu thuẫn

Nội dung: Hai tư tưởng, hai ý kiến trái ngược, mâu thuẫn nhau không thể nào cùng đúng.

Quy luật này nói rằng khi ai đó đưa ra một ý kiến gồm các phần mâu thuẫn với nhau thì ý kiến đó không thể nào đúng được, ít nhất một trong các phần của ý kiến đó sai, và có thể tất cả các phần của ý kiến đó đều sai.


Yêu cầu cụ thể: Không đưa ra ý kiến có các phần trái ngược, mâu thuẫn với nhau; không chấp nhận các ý kiến, tư tưởng như vậy của người khác.


Để đảm bảo thỏa mãn được yêu cầu của luật không mâu thuẫn, phải:

· Xác định xem các thành phần của ý kiến, tư tưởng có mâu thuẫn trực tiếp với nhau, có bác bỏ nhau hay không. Nếu có thì phải loại bỏ ít nhất một trong các phần gây mâu thuẫn của ý kiến, tư tưởng đó.


· Cố gắng rút ra các hệ quả logic của các phần khác nhau của ý kiến, tư tưởng rồi so sánh chúng với nhau, xem chúng có loại bỏ lẫn nhau không, có mâu thuẫn trực tiếp với nhau không,  Nếu có thì phải loại bỏ ít nhất một trong các phần gây mâu thuẫn của ý kiến, tư tưởng đó.


Ví dụ (rút từ một phim Mỹ): Một phụ nữ bị buộc tội giết chồng mình – một tỷ phú. Người ta cho rằng bị cáo đã bắn chồng mình rồi giấu vũ khí đi. 


Người làm chứng - là con gái của tỉ phú với người vợ trước – khai đã thấy bị cáo bên xác chết, không nhìn thấy vũ khí, vì bị cáo đã giấu đi (phỏng đoán của người làm chứng).


Bị cáo còn bị cho rằng ngoại tình với người dọn bể bơi của tỉ phú.


Một lần, luật sư (một sinh viên luật ĐH Harvard) thấy người dọn bể bơi này mặc một chiếc áo đầy chim cò lòe loẹt. Cô ta nhìn rất chăm chú, khiến người kia bực mình và kêu lên rằng đừng có mà chê áo anh ta, vì nó là mẫu của nhà tạo mẫu nổi tiếng A. Luật sư hiểu rằng người này phải là “gay”, vì đàn ông thì không quan tâm đến các nhà tạo mẫu.


Trước tòa, luật sư hỏi người dọn bể bơi:


· Anh có quan hệ với bà S (tên bị cáo) lâu chưa?


· Khoảng ba tháng nay.


· Anh thường hẹn gặp bà ấy ở đâu?


· Ở một nơi mà không ai nhận ra chúng tôi.


· Tên bạn trai (boyfriend) của anh là gì ?


· Jack.


Lúc này, nhận ra mình nói hớ, nhân chứng vội vàng khỏa lấp:


· Không, không, đó chỉ là bạn thôi!


Bấy giờ, bạn tình của anh ta, đang là người dự khán trong phòng, bất bình đứng dậy và la lối:


· A, chỉ là bạn thường thôi đấy!


Tất cả những điều này làm cho mọi người đều hiểu rằng lời khai bà S ngoại tình với người dọn bể bơi là bịa đặt, người làm chứng là người đồng tính luyến ái, mâu thuẫn với việc anh ta là nhân tình của bà S. 

Luật triệt tam (loại trừ cái thứ ba)

Nội dung: Một tư tưởng (ý kiến, đề xuất, kế hoạch, …) chỉ có thể đúng, hoặc sai, không thể có giá trị thứ ba nào khác.


Quy luật này thể hiện sự dứt khoát, rõ ràng của tư tưởng.


Yêu cầu cụ thể: Đối với mỗi tư tưởng đều phải có thái độ dứt khoát, rõ ràng: hoặc là chấp nhận, thừa nhận nó đúng (hay cho rằng nó có ích, tốt); hoặc ngược lại, bác bỏ nó, cho rằng nó là sai lầm (hay có hại, xấu).


Ví dụ: Khi một sinh viên đại học phải trả lời câu hỏi “Môn học kỹ năng mềm có ích cho mình hay không?” để lựa chọn đăng ký học môn học này hay không, thì câu trả lời của sinh viên đó phải hoặc là “có”, hoặc là “không”. Sinh viên đó không thể trả lời lững lờ nước đôi theo kiểu “Môn học này vừa có ích vừa không có ích cho mình (với từ “có ích” hiểu theo cùng một nghĩa), hay những câu trả lời không rõ ràng khác.


Luật lý do đầy đủ (luật túc lý)


Nội dung: Tư tưởng, ý kiến chỉ có giá trị khi nó có đầy đủ cơ sở.


Quy luật này nói rằng bất cứ ý kiến nào cũng phải có cơ sở. Cơ sở của một tư tưởng, của một ý kiến, …, phải là những thông tin, dữ liệu đã được kiểm chứng; những quy luật, tri thức khoa học đã được chứng minh; những sự kiện thực tế, … Không thể dùng làm cơ sở cho các tư tưởng, ý kiến những điều chưa đáng tin cậy như: uy tín của tổ chức, cá nhân nào đó; niềm tin tôn giáo, lý tưởng chính trị; những lời đồn đại; dư luận; các thông tin chưa được kiểm chứng, …


Yêu cầu cụ thể: Chỉ đưa ra những tư tưởng, ý kiến có cơ sở; và chỉ chấp nhận, tin tưởng những ý kiến có đủ cơ sở. 


Để thỏa mãn được luật lý do đầy đủ, cần phải:


· Chuẩn bị một cách đầy đủ các cơ sở cho ý kiến của mình. Muốn vậy cần nghiên cứu rất kỹ lưỡng đối tượng. 


· Khi mới xem xét ý kiến người khác cần có thái độ hoài nghi ý kiến đó. Sau đó xem xét kỹ mối liên hệ logic giữa những điều người ta đưa ra làm cơ sở cho kết luận của họ xem chúng có chặt chẽ không, xét xem các thông tin họ dùng làm cơ sở có đúng, có đáng tin cậy không.


Ví dụ:  Không chấp nhận quan điểm cho rằng người nào cũng có số phận được định trước, vì quan điểm này chưa có cơ sở khoa học vững chắc; việc thống kê các chỉ số liên quan khả dĩ giúp chứng minh quan điểm này cũng chưa bao giờ được thực hiện; các lập luận chứng minh cho quan điểm này còn chứa các yếu tố mê tín.  


3.2.4. Sử dụng thành thạo các dạng thức logic khi suy luận


Suy luận là hình thức của tư duy, trong đó từ một số tiền đề là tri thức, thông tin đã biết, ta rút ra kết luận là tri thức, thông tin mới. 

Suy luận bao giờ cũng có ba phần. Phần thứ nhất là tiền đề, nó có thể bao gồm nhiều thành phần nhỏ cũng được gọi là các tiền đề. Phần thứ hai là kết luận, cũng có thể bao gồm nhiều phần và cũng được gọi là các kết luận. Phần thứ ba là các từ chỉ thị tiền đề hoặc chỉ thị kết luận, hoặc cả hai loại từ chỉ thị này. 

Trong tiếng Việt, các từ chỉ thị tiền đề thường là các từ sau đây: bởi, vì, bởi lẽ, do, và một số từ khác. Từ chỉ thị kết luận trong tiếng Việt rất phong phú, một số từ thường dùng nhất là: nên, cho nên, do đó, từ đó, vì thế, suy ra, rút ra, vậy, bởi vậy, bởi vì, bởi lẽ, do vậy, như vậy, như thế,…

Ví dụ suy luận: “Hiện nay Trái Đất đang ấm dần lên. Nếu Trái Đất ấm dần lên thì nước biển sẽ tiếp tục dâng cao. Khi nước biển dâng cao thì các vùng đất thấp ven biển sẽ bị ngập lụt, nhiễm mặn. Việt Nam là nước ven biển nên nếu các vùng đất thấp ven biển như đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng ven biển Trung Bộ bị ngập lụt, nhiễm mặn thì sẽ ảnh hưởng lớn, tiêu cực đến sự phát triển đất nước. Như vậy Việt Nam sẽ bị những ảnh hưởng lớn, tiêu cực đến sự phát triển đất nước (do hiện tượng Trái Đất ấm dần lên)”.


Trong suy luận trên đây, đoạn từ đầu đến chữ “như vậy” là tiền đề, đoạn từ sau chữ “như vậy” là kết luận,  “như vậy” là từ chỉ thị kết luận. 


Trong các suy luận trên thực tế người ta có thể đảo lộn thứ tự các tiền đề và kết luận. Để phân biệt đâu là tiền đề, đâu là kết luận, ta cần tìm từ chỉ thị tiền đề hay kết luận rồi từ đó xác định các phần còn lại. Các tiền đề trong suy luận cũng rất hay bị lược bỏ để cho ngắn gọn, vì vậy khi xem xét suy luận chúng ta cần phục hồi lại chúng để cho rõ chúng. Chẳng hạn, suy luận vừa nêu trên đây có thể được diễn đạt ngắn hơn như sau: “Nước ta sẽ chịu những ảnh hưởng tiêu cực lớn từ hiện tượng Trái Đất đang ấm dần lên, vì chúng ta có nhiều vùng đất thấp ven biển như đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng ven biển Trung Bộ, là những vùng đất sẽ bị ngập lụt, nhiễm mặn khi nước biển dâng cao”.  

Suy luận có nhiều loại, với nhiều dạng thức khác nhau, nhiều phương pháp khác nhau. Vì giới hạn thời gian của chương trình học, ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu một số dạng thức suy luận quan trọng nhất thường dùng trong cuộc sống và các phương pháp Mill để xác định mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng. 


Một số dạng thức suy luận quan trọng thường dùng 


Dạng thức 1. Tam đoạn luận điều kiện 


Nếu A thì B, Nếu B thì C, vậy nếu A thì C. Viết dưới dạng công thức:




Ví dụ: Nếu không tìm hiểu kỹ thị trường thì kinh doanh sẽ thua lỗ. Nếu kinh doanh thua lỗ thì không thu hồi được vốn đầu tư. Vậy, nếu không tìm hiểu kỹ thị trường thì sẽ không thu hồi được vốn đầu tư. 


Dạng thức 2. Khái quát hóa tam đoạn luận điều kiện (còn gọi là liên châu luận)


Nếu A1 thì A2, nếu A2 thì A3, … nếu An thì An+1 . Từ đó suy ra: nếu A1 thì An+1


Viết dưới dạng công thức:




trong đó n là số tự nhiên, n ≥ 1.


Ví dụ: Nếu phá rừng thì sẽ bị xói mòn. Nếu bị xói mòn thì đất sẽ bị bạc màu. Nếu đất bị bạc màu thì năng suất cây trồng giảm. Vậy, nếu phá rừng thì năng suất cây trồng sẽ giảm.


Dạng thức 3. Modus Ponens


Nếu có A thì có B. Có A, vậy có B. Viết dưới dạng công thức:




Ví dụ 1:  Nếu trời mưa thì đường ướt, trời hôm nay mưa, vậy đường hôm nay ướt.


Ví dụ 2:  Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Anh đã bắn vào quá khứ bằng súng lục, vậy tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác.


Chú ý: Suy luận “Nếu A thì B. Không A, vậy không B”  là suy luận sai. 


Ví dụ: Suy luận “Nếu Mai giỏi tin học thì Mai dễ xin được việc làm. Trên thực tế Mai không giỏi tin học. Vậy Mai không dễ xin được việc làm” là suy luận sai, vì trên thực tế có thể Mai vẫn dễ xin việc làm (vì Mai giỏi chuyên môn và giỏi ngoại ngữ, giao tiếp tốt).


Dạng thức 4. Modus Tollens



Nếu A thì B. Không B, vậy không A. Viết dưới dạng công thức:




Ví dụ 1: Nếu trước năm 2008 hệ thống ngân hàng của nước ta đã hội nhập sâu rộng vào hệ thống ngân hàng thế giới thì trong đợt khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới bắt đầu từ năm 2008 nền kinh tế nước ta cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Trên thực tế, nước ta đã phải chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nói trên, nhưng không nặng nề lắm. Như vậy, trước năm 2008 hệ thống ngân hàng của nước ta chưa hội nhập sâu rộng vào hệ thống ngân hàng thế giới.

Ví dụ 2: Nếu người Ai Cập cổ đại không có nền văn minh phát triển cao thì họ không xây dựng được những công trình vĩ đại như các Kim tự  tháp. Người Ai Cập cổ đại đã xây dựng được các công trình vĩ đại như các Kim tự tháp, vậy họ có nền văn minh phát triển cao. 


Chú ý: Suy luận “Nếu A thì B. Có B, vậy A” là suy luận sai.


Ví dụ: Suy luận “Nếu con chim này là chim họa mi thì nó hót hay. Con chim này hót hay. Vậy nó là chim họa mi” là suy luận sai. (Thật vậy, chim vàng anh hót hay, nhưng chim vàng anh không phải là chim họa mi).


Dạng thức 5, 6. Tam đoạn luận lựa chọn 


A hoặc/hay B. Không A, vậy B. Chữ hoặc/hay ở đây được hiểu theo hai nghĩa, không nghiêm ngặt và nghiêm ngặt. A hoặc/hay B nghiêm ngặt là khi A và B loại trừ lẫn nhau. Còn nếu A và B không loại trừ lẫn nhau thì ta có hoặc/hay không nghiêm ngặt. Biểu thị dưới dạng công thức:
  






27.428.943.72004


2005


25.1


31.2
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33.4


44.2


NHÀ NƯỚCNGOÀI NHÀ NƯỚC
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2007


20


35.4


44.6




Ví dụ:  Để tốt nghiệp được đại học, bạn phải học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Bạn không học tiếng Anh, suy ra để tốt nghiệp được đại học bạn phải học tiếng Pháp. Trong ví dụ này chữ “hoặc” hiểu theo nghĩa nào, nghiêm ngặt hay không nghiêm ngặt, đều được).


Dạng thức sau đây cũng là tam đoạn luận lựa chọn, chữ hoặc ở đây phải hiểu theo nghĩa nghiêm ngặt.


Dạng thức 7. Tam đoạn luận lựa chọn 


A hoặc B.  A, vậy không B. Biểu thị dưới dạng công thức:





Ví dụ: Hoặc Nam học đại học, hoặc anh ta đang thi hành nghĩa vụ quân sự. Biết rằng Nam đang học đại học, vậy không phải Nam đang thi hành nghĩa vụ quân sự.


Tổng quát hóa dạng thức 7 vừa khảo sát, ta có dạng thức sau đây.


Dạng thức 8

A1, hoặc A2, hoặc A3, … , hoặc An. A1, vậy không A2, không A3, …, không An.


Biểu thị dưới dạng công thức:




Lưu ý: Chữ “hoặc” trong dạng thức này phải được hiểu nghiêm ngặt.



Dạng thức 9. Song quan luận 1 


Nếu A thì B. Nếu không A thì B. Vậy B. Biểu thị dưới dạng công thức :





Ví dụ: (Suy luận của Omahr) Nếu sách của các ngài phù hợp với Kinh Koran thì sách của các ngài thừa nên cần đốt bỏ. Nếu sách của các ngài không phù hợp với Kinh Koran thì sách của các ngài có hại nên cần đốt bỏ. Vậy chắc chắn nên đốt bỏ sách của các ngài.


Dạng thức 10. Song quan luận 2 


A hoặc B. Nếu A thì C. Nếu B thì C. Vậy C. Biểu thị dưới dạng công thức :





Ví dụ: Ông ấy là nhà toán học hay vật lý gì đó. Nếu ông ta là nhà toán học thì tất nhiên ông ta rất hiểu toán học. Nếu ông ta là nhà vật lý thì ông ta cũng rất hiểu toán học. Vậy ông ta rất hiểu toán học.


Dạng thức 11. Suy luận Modus Tollens – De Moorgan 1

Nếu A hay B thì C. Không C, Vậy không A, cũng không B.


Biểu thị dưới dạng công thức: 





Ví dụ: Nếu biết tiếng Anh hay tiếng Pháp thì anh ấy đã đọc được thông tin đầy đủ về vấn đề công nghệ công ty đang quan tâm. Nhưng trên thực tế anh ấy không đọc được thông tin đầy đủ về vấn đề công nghệ công ty đang quan tâm. Như vậy anh ấy vừa không biết tiếng Anh, vừa không biết tiếng Pháp.


Dạng thức 12. Suy luận Modus Tollens – De Moorgan 2

Nếu A và B thì C. Không C, Vậy không A, hoặc không B. Biểu thị dưới dạng công thức: 





Ví dụ 1: Vừa giỏi ngoại ngữ, vừa giỏi tin học thì dễ tìm được việc làm. Anh ta tìm mãi không được việc làm. Vậy anh ta hoặc không giỏi ngoại ngữ, hoặc không giỏi tin học. (Lưu ý, chữ hoặc ở đây hiểu theo nghĩa không nghiêm ngặt).


Ví dụ 2: Nếu đủ vốn và kinh nghiệm trong kinh doanh thì doanh nhân Việt Nam không thua kém gì doanh nhân các nước khác. Thế nhưng dễ nhận thấy là hiện nay các nhà kinh doanh của chúng ta vẫn thua kém doanh nhân nước ngoài khá xa. Điều đó chứng tỏ hoặc là các nhà kinh doanh của ta thiếu vốn, hoặc là họ chưa tích lũy đủ kinh nghiệm.

Dạng thức 13. Suy luận Modus Tollens – De Moorgan 3

Nếu C thì A và B. Không A, hoặc không B. Vậy không C. Biểu thị dưới dạng công thức: 





Nếu anh ta thật sự là doanh nhân giỏi thì anh ta vừa biết lựa chọn chiến lược kinh doanh đúng, vừa biết xác định thời cơ tốt. Nhưng trên thực tế hoặc anh ta không chọn được chiến lược kinh doanh tốt, hoặc không nắm bắt được thời cơ, hoặc anh ta không làm được cả hai điều đó. Như vậy có thể khẳng định chắc chắn rằng anh ta không phải là doanh nhân giỏi. 


Dạng thức 14. Suy luận Modus Tollens – De Moorgan 4

Nếu C thì A hoặc B. Không A, và không B. Vậy không C. Biểu thị dưới dạng công thức: 





Nếu ta luôn cố gắng thì hoặc ta sẽ thành công, hoặc ta sẽ học được kinh nghiệm. Thế nhưng ta chưa thành công, cũng chưa đúc rút được kinh nghiệm nào. Vậy không phải ta đã luôn luôn cố gắng.

Các dạng thức suy luận đã xét trên đây là những quy tắc rất hay sử dụng trong thực tiễn suy luận. Muốn suy luận tốt, ta phải sử dụng hàng loạt các quy tắc như vậy kế tiếp nhau. Các suy luận của chúng ta thường được tạo thành từ việc áp dụng nhiều quy tắc, trong đó một số quy tắc có thể được áp dụng nhiều lần. 

Khi tiến hành suy luận, cùng với phương pháp rút ra kết luận từ các tiền đề bằng cách lần lượt áp dụng các dạng thức suy luận, người ta còn có thể đưa ra các giả định, rồi từ đó đi đến một nghịch lý, và như vậy có nghĩa là điều giả định sai, mệnh đề mâu thuẫn với giả định đúng. Mệnh đề đúng này sau đó có thể sử dụng để rút ra kết luận cần thiết. Trong nhiều trường hợp việc sử dụng giả định làm cho suy luận trở nên dễ dàng hơn. Người ta cũng thường sử dụng giả định khi cần rút ra kết luận dạng mệnh đề kéo theo. 

Trong các ví dụ ứng dụng dưới đây chúng ta sẽ thấy một số trường hợp sử dụng các giả định như vậy. 


Ví dụ ứng dụng


Ví dụ 1. Cho các tiền đề p ( q, p ( r. Hãy rút ra kết luận p ( (q & r).


Giải.  Ta có :


1. p ( q


tiền đề


2. p ( r


tiền đề


3. p



giả định


4. q



1, 3, Modus Ponens


5. r



2, 3, Modus Ponens


6. q & r 


từ 4, 5

7. p ( (q & r) 

từ 3, 6

Ở ví dụ 1 giả định được sử dụng để rút ra kết luận dạng kéo theo. Ta đã biết rằng phán đoán dạng A ( B chỉ sai trong trường hợp A đúng, B sai. Vậy bây giờ ta sẽ chứng minh được bằng cách giả định A đúng, tức có A. Khi đó nếu chỉ ra được B cũng đúng thì có nghĩa là A ( B đúng, vì ta đã chỉ ra được nếu A đúng thì B đúng.

Ví dụ 2. Theo truyền thuyết, người đốt thư viện Alecxandre là Omahr rút ra kết luận cần đốt sách từ các tiền đề như sau: “Nếu sách của các ngài đúng với Kinh Koran thì sách của các ngài thừa. Nếu sách của các ngài không đúng với Kinh Koran thì sách của các ngài có hại. Sách thừa hoặc có hại thì cần phải đốt bỏ”. Omar có suy luận đúng không ?. 

Giải. Gọi “sách đúng với Kinh Koran”, “sách thừa”, “sách có hại”, “sách cần phải đốt bỏ” lần lượt là p, q, r, s. Ta có:


1. p  (  q


tiền đề


2. ( p  (  r


tiền đề


3. (q (  r)  (  s

tiền đề

4. ( s


giả định rằng không cần phải đốt sách

5. ( q  &  ( r

từ 3, 4, theo dạng thức 11


6. ( q


từ 5  tách ra


7. ( p


từ 1, 6, theo dạng thức Modus Tollens 


8. ( r


từ 5  tách ra


9. p


từ 2, 6, theo dạng thức Modus Tollens 


10. s
từ 4, 7, 9, vì  7 và 9 mâu thuẫn với nhau nên giả định 4 sai. Đây chính là kết luận cần tìm. 

Giả định ( s ở bước 4 dẫn đến nghịch lý vừa có ( p ( bước 7), lại vừa có p (bước 9), nên điều ngược lại với giả định đó mới đúng, nghĩa là có s – cần đốt sách. Trong suy luận này suy luận phụ trợ đưa lại chính kết luận mà suy luận chính cần.


Như vậy suy luận của Omahr hợp logic.

Các phương pháp Mill


Các phương pháp Mill là các phương pháp giúp xác định mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng, chúng mang tên của nhà logic học người Anh S. Mill, người đầu tiên nêu lên các phương pháp này một cách rõ ràng và có hệ thống. Các phương pháp này thường được trong suy luận quy nạp, là loại suy luận trong đó người ta rút ra kết luận chung về tất cả các đối tượng thuộc một lớp đối tượng nhất định từ một số tiền đề là các tri thức riêng lẻ về một số đối tượng thuộc lớp đã nêu.


Phương pháp tương đồng


Nếu hiện tượng X xuất hiện trong tất cả các trường hợp quan sát, đồng thời tất cả các trường hợp quan sát ấy đều có yếu tố chung duy nhất là yếu tố A, thì A có lẽ là nguyên nhân của X.


Trong phần trình bày sau đây ta ký hiệu “A, B, C ( X” có nghĩa là trong trường hợp có các yếu tố A, B, C thì hiện tượng X xảy ra, và ký hiệu  “A, B, C (  ( X” có nghĩa là trong trường hợp có các yếu tố A, B, C thì hiện tượng X không xảy ra.


Sơ đồ:


A, B, C 
(
X 


A, C, E, F
(
X


A, E, D
(
X


…


A, B, D, F
(
X


Vậy A có lẽ là nguyên nhân của X.


Ví dụ:  

Mai học các môn toán, lý, hóa học, Mai tư duy tốt.


Hải học các môn toán, địa lý, văn học, Hải tư duy tốt.


Bình học các môn toán, hóa học, sinh vật, Bình tư duy tốt.


Quang học các môn tiếng Anh, toán, văn, Quang tư duy tốt.


Quyên học các môn sử, tiếng Pháp, toán, Quyên tư duy tốt.


Như vậy có cơ sở để kết luận việc học môn toán giúp học sinh tư duy tốt.


Phương pháp dị biệt


Xét hai trường hợp, trong trường hợp 1 hiện tượng X xảy ra, trong trường hợp 2 hiện tượng X không xảy ra. Nếu hai trường hợp này chỉ khác nhau duy nhất ở yếu tố A, trong một trường hợp có A, trường hợp kia không có, thì A có lẽ là nguyên nhân của X.


Sơ đồ:


A, C, E, F
(
X


C, E, F
(
( X


Vậy A có lẽ là nguyên nhân của X.


Ví dụ: Bình là sinh viên năm thứ 2 đại học, Bình học ngành sinh học, Bình không có ý định sau này sẽ thành lập doanh nghiệp riêng để kinh doanh.


Tiến là sinh viên năm thứ 2 đại học, Tiến học ngành quản trị kinh doanh, Tiến có ý định sau này sẽ thành lập doanh nghiệp riêng để kinh doanh.


Như vậy rất có khả năng việc học ngành quản trị kinh doanh là nguyên nhân của việc có ý định sau này sẽ thành lập doanh nghiệp riêng để kinh doanh.


Phương pháp kết hợp tương đồng và dị biệt

Xét hai nhóm trường hợp. Trong các trường hợp thuộc nhóm một hiện tượng X đều xảy ra, trong các trường hợp thuộc nhóm hai hiện tượng X đều không xảy ra. Bấy giờ, nếu có yếu tố A sao cho tất cả các trường hợp nhóm một đều chứa A, và tất cả các trường hợp thuộc nhóm hai đều không chứa A, thì A chính là nguyên nhân của hiện tượng X.


Sơ đồ:


A, B, C 
(
X 


A, C, E, F
(
X


A, E, D
(
X


A, B, D, F
(
X


D, C, E
(
 ( X


B, E, F
(
 ( X


E, F, G, H
(
 ( X


…


Vậy A có lẽ là nguyên nhân của X.


Ví dụ: Các ông Hân, Luân, Trung, Chính, Thái, Quân đều là những người kinh doanh bất động sản. Ngoài kinh doanh bất động sản, các ông Quân, Chính và Trung, Hân còn kinh doanh các mặt hàng khác nữa. Để kinh doanh bất động sản, các ông Luân, Thái, Quân vay tiền ngân hàng, còn những người còn lại kinh doanh bằng vốn riêng của mình, không vay ngân hàng. Hiện nay việc kinh doanh của các ông Luân, Thái, Quân đang gặp phải khó khăn lớn. Việc kinh doanh của những người còn lại vẫn bình thường, không gặp khó khăn gì. Từ đây có thể kết luận chính việc vay vốn ngân hàng để kinh doanh bất động sản làm cho các ông  Luân, Thái, Quân gặp phải khó khăn lớn trong kinh doanh.


Phương pháp cùng biến đổi


Bằng các nghiên cứu trước đó ta đã biết nguyên nhân của hiện tượng X là một trong các yếu tố A1, A2, …, An (n là một số tự nhiên, n > 0) . Ta cho yếu tố Ai (i ( {1,..,n}) thay đổi. Nếu khi đó hiện tượng X cũng thay đổi theo thì Ai có lẽ là nguyên nhân của X. Còn nếu khi đó hiện tượng X không thay đổi theo thì Ai không phải là nguyên nhân của X.


Sơ đồ:


A1, A2, …, An
(
X 


Ai thay đổi            (
X thay đổi


Vậy Ai có lẽ là nguyên nhân của X.


Ví dụ: 

Người ta đã biết rõ từ trước là sức khỏe của đàn nai trong một công viên quốc gia phụ thuộc vào các yếu tố: hoạt động thú y của những người làm việc trong công viên đó, mức độ dồi dào của nguồn thức ăn cho nai trong công viên, số lượng của đàn chó sói trong công viên, hoạt động du lịch tham quan của du khách trong công viên. Khi thay đổi số lượng của đàn sói trong công viên, người ta thấy sức khỏe của đàn nai thay đổi theo. Như vậy, một trong các nguyên nhân đảm bảo sức khỏe cho nai chính là số lượng của đàn sói.

Phương pháp phần dư


Bằng các nghiên cứu trước đó ta đã biết nguyên nhân của các hiện tượng X1, X2, …, Xn là yếu tố A1, A2, …, An (n là một số tự nhiên, n > 0), hơn nữa, biết rằng mỗi yếu tố chỉ là nguyên nhân của duy nhất một hiện tượng. Nếu ta lần lượt xác định được  n-1 cặp yếu tố – hiện tượng là nguyên nhân – kết quả của nhau, thì yếu tố còn lại cuối cùng có lẽ là nguyên nhân của hiện tượng còn lại. 


Sơ đồ:


A1, A2, …, An
(
X1, X2, …, Xn  


A1

            (
X1

A2

            (
X2


…


An-1

(
Xn-1

Vậy An có lẽ là nguyên nhân của Xn.


Ví dụ: Quang tìm được mã nguồn của một chương trình máy tính thú vị, gồm ba modul độc lập với nhau tạo ra các hiệu ứng âm thanh, hoạt hình và tính toán thú vị. Tìm hiểu kỹ hơn, Quang xác định được rằng modul thứ nhất tạo nên hiệu ứng âm thanh, modul thứ ba giúp tính toán. Từ đó Quang hiểu rằng modul thứ hai chính là modul tạo ra hiệu ứng hoạt hình thú vị nọ. 

3.2.5. Tuân thủ các quy tắc logic khi chứng minh


Chứng minh một mệnh đề (ý kiến, tư tưởng, …) là chứng tỏ sự đúng đắn của mệnh đề (ý kiến, tư tưởng, …) đó bằng cách dựa vào các tri thức, sự kiện, chứng cứ đã biết. 


Phép chứng minh bao gồm ba thành phần: luận đề, luận cứ và luận chứng. 

Luận đề là mệnh đề muốn chứng minh. 

Luận cứ là các sự kiện, quy luật, lý thuyết, … mà người ta dựa vào để làm rõ tính đúng đắn của luận đề trong quá trình chứng minh. 

Lập luận là việc sử dụng các quy tắc logic và trình tự sắp xếp các luận cứ trong quá trình chứng minh. Nói cách khác, luận chứng là cách tiến hành chứng minh. 


Các quy tắc chứng minh

Các chứng minh chỉ chặt chẽ và có giá trị khi chúng tuân thủ những yêu cầu nhất định. Vì phép chứng minh có ba thành phần nên ta có thể chia các yêu cầu này thành ba loại: các yêu cầu đối với luận đề, các yêu cầu đối với luận cứ, các yêu cầu đối với luận chứng.


Các quy tắc đối với luận đề


Quy tắc 1. Luận đề phải rõ ràng, xác định. 

Như đã biết, câu và đoạn văn bằng ngôn ngữ tự nhiên mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống thường ngày, và cả trong khoa học, nhiều khi không rõ ràng. Các từ ngữ có thể có nhiều nghĩa khác nhau, nghĩa của câu cũng có thể hiểu khác nhau, … Chính vì vậy, khi nêu lên một luận đề bằng ngôn ngữ tự nhiên có thể nội dung của luận đề đó được những người khác nhau hiểu khác nhau, hoặc thậm chí cùng một người cũng hiểu nó khác nhau, không nhất quán trong các giai đoạn khác nhau khi chứng minh. Trên thực tế lúc này người ta không biết mình đang chứng minh cái gì. Với ngôn ngữ khoa học, việc nhầm lẫn ý nghĩa của ngôn từ xảy ra ít hơn, tuy nhiên không phải được loại trừ hoàn toàn. Vì vậy, khi chứng minh nhất thiết phải nêu luận đề một cách rõ ràng.

Quy tắc 2. Luận đề không được tự mâu thuẫn. 

Nếu luận đề là một mệnh đề tự mâu thuẫn thì không thể chứng minh được. Đưa ra một luận đề mâu thuẫn có vẻ như là một điều không bao giờ có thể xảy ra trên thực tế, tuy nhiên lại không hẳn như vậy, vì việc xác định tính mâu thuẫn của một tập hợp mệnh đề nói chung là một vấn đề không đơn giản, nên trên thực tế ta có thể gặp những cố gắng chứng minh luận đề có các phần là những mệnh đề mâu thuẫn với nhau.

Quy tắc 3. Luận đề phải giữ nguyên trong suốt quá trình chứng minh. 

Nếu luận đề thay đổi trong quá trình chứng minh thì điều chứng minh được không phải là luận đề ban đầu. Trong các quá trình chứng minh, luận đề có thể bị thay đổi vì ý nghĩa của từ ngữ, của câu bị lẫn lộn. Điều này rất dễ xảy ra khi sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để tiến hành chứng minh, vì, như đã biết, từ ngữ trong ngôn ngữ tự nhiên có thể có nhiều nghĩa khác nhau nên người chứng minh có thể nhầm lẫn, sử dụng chúng lúc thì với nghĩa này khi thì với nghĩa khác ngay trong cùng một quá trình chứng minh.

Các quy tắc đối với luận cứ


Quy tắc 4. Luận cứ phải xác thực. 

Không phải sự kiện, quy luật hay lý thuyết khoa học nào cũng có thể sử dụng làm luận cứ trong phép chứng minh. Sự kiện chỉ có thể dùng làm luận cứ khi nó đã được thẩm định, nghĩa là khi sự hiện diện và nội dung của nó đã được kiểm tra trên thực tế. 

Chẳng hạn, không thể khẳng định rằng tồn tại các nền văn minh bên ngoài Trái Đất, và đại diện của các nền văn minh đó đã đến Trái Đất bằng cách dựa vào các chứng cứ là có nhiều người cho biết họ đã trông thấy các đĩa bay với các sinh vật ngoài hành tinh như vậy. Sự kiện trông thấy đĩa bay và sinh vật ngoài hành tinh mà nhiều người cho biết hiện nay vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ, nghĩa là chưa đảm bảo chắc chắn đúng. Ở đây có thể có nhầm lẫn với các hiện tượng kỹ thuật như phóng tên lửa, thử nghiệm thiết bị bay mới; có thể có ảo giác tập thể, gây ra bởi các hiện tượng thời tiết; cũng có thể đơn thuần là câu chuyện bịa đặt. Trong hoạt động tư pháp, không thể sử dụng những lời đồn đại, những chứng cứ mà quá trình thu thập không tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật, … để làm chứng cứ buộc tội hoặc bào chữa cho bị cáo. 

Các quy luật hay lý thuyết khoa học cũng chỉ có thể dùng làm luận cứ khi tính đúng đắn của chúng đã được kiểm chứng. Chẳng hạn, hiện nay chưa thể sử dụng luận điểm cho rằng sự sống trên Trái Đất chỉ còn tồn tại được khoảng một tỉ năm nữa để chứng minh cho các luận điểm khác. Vấn đề nằm ở chỗ, mặc dù hiện nay đã có các công trình nghiên cứu khoa học đưa ra khẳng định đã nêu, tuy nhiên tính đúng đắn, tính hợp lý của nó vẫn còn đòi hỏi được kiểm tra lại cặn kẽ.

Quy tắc 5. Luận cứ phải độc lập với luận đề. 

Yêu cầu này đòi hỏi tính chân thực của luận cứ phải được xác lập độc lập với luận đề. Chẳng hạn, có người cố gắng chứng minh tiên đề về hai đường thẳng song song trong hình học Euclid như sau.

Giả sử hai đường thẳng song song d1 và d2 cắt nhau tại một điểm. Ta sẽ gọi điểm đó là A. Ta kẻ đường thẳng d3 vuông góc với cả hai đường thẳng d1 và d2. Giao điểm của d3 với d1 và d2 ta ký hiệu lần lượt là B và C. Khi đó rõ ràng tam giác ABC có tổng ba góc trong lớn hơn hai góc vuông. Điều này vô lý. Vậy hai đường thẳng song song không thể cắt nhau.

Trong cố gắng chứng minh vừa nêu, tác giả đã sử dụng các luận cứ: có thể kẻ được một đường thẳng vuông góc với cả hai đường thẳng song song cho trước, và tổng ba góc trong của một tam giác đúng bằng hai góc vuông. Tuy nhiên các mệnh đề này lại là hệ quả của tiền đề về hai đường thẳng song song, nếu không có tiền đề này thì không thể chứng minh được chúng. Chính vì vậy phép chứng minh đã nêu không đúng.

Một trong những vi phạm quy tắc này là dùng luận đề để làm luận cứ. Khi chứng minh cần phải tránh không dùng chính luận đề hoặc một mệnh đề nào đó tương đương với nó, hoặc một số thành phần nào đó của nó để làm luận cứ. Nói cách khác, không thể dùng cái cần chứng minh để chứng minh cho chính nó. Nhìn qua ta ngỡ rằng đòi hỏi này không cần thiết phải nêu lên, vì không ai vi phạm. Tuy nhiên, trong thực tế tình hình lại khác hẳn. Khi chứng minh những luận đề phức tạp, khó khăn, sai lầm này thường xảy ra.

Quy tắc 6. Luận cứ phải liên quan đến luận đề. 

Các sự kiện dùng để chứng minh một luận đề phải liên quan đến luận đề đó. Nói cách khác, chúng phải thật sự cần thiết cho việc chứng minh luận đề. Nếu sử dụng các sự kiện không liên quan đến luận đề trong phép chứng minh thì phép chứng minh đó trở nên dài dòng, không liền mạch, khó hiểu. Nếu xét nghiêm ngặt về mặt logic thì việc sử dụng luận cứ như vậy không sai, tuy nhiên nó thừa. 

Trong thực tế nhiều người vì vô tình, không hiểu được mối liên hệ giữa các sự kiện, vô ý mà vi phạm yêu cầu này. Nhưng cũng có không ít trường hợp, trong đó người chứng minh cố ý vi phạm yêu cầu này. Họ làm như vậy để phép chứng minh trở nên rối rắm, và nhờ vậy mà đánh lừa được người nghe, người đọc. 

Trong các cuộc tranh luận, cũng như trong hoạt động tư pháp, nhiều khi những người tham dự cố ý nêu lên các sự kiện không liên quan đến vấn đề đang tranh luận để tranh thủ cảm tình của những người nghe, hoặc để làm mất cảm tình của họ đối với đối thủ của mình. Ví dụ, để bào chữa cho thân chủ của mình, bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước, luật sư nói rằng thân chủ của ông ta rất quan tâm giúp đỡ một số gia đình có công với nước. Sự kiện bị cáo quan tâm giúp đỡ một số gia đình có công với nước tuyệt nhiên không hề liên quan tới vấn đề đang tranh luận, nhưng luật sư nêu lên để tranh thủ cảm tình của người nghe. 


Các yêu cầu đối với luận chứng


Quy tắc 7. Lập luận phải tuân thủ các quy tắc logic. 

Nếu không tuân thủ các quy tắc logic thì phép chứng minh không chặt chẽ, vì chính sự tuân thủ quy tắc logic là đảm bảo cho tính đúng đắn, hoặc ít nhất là khả năng đúng đắn, của luận đề khi các luận cứ đúng. Không tuân thủ quy tắc logic thì muốn rút ra kết luận nào từ các tiền đề đã có cũng được, khi đó các kết luận sẽ tùy tiện và không có giá trị.


Quy tắc 8. Không được chứng minh vòng quanh. 

Không được chứng minh vòng quanh nghĩa là không được dùng A để chứng minh cho B, rồi lại dùng B để chứng minh cho A.


Quy tắc 9. Luận chứng phải rõ ràng, ngắn gọn. 

Khi tiến hành chứng minh, không được phép dùng những từ ngữ có ý nghĩa chưa được xác định rõ. Nếu từ có nhiều nghĩa thì nên xác định trước, nghĩa nào sẽ được sử dụng, và trong suốt quá trình chứng minh sẽ chỉ sử dụng nghĩa đã xác định đó. Phép chứng minh phải ngắn gọn, nghĩa là không được lặp đi lặp lại một số tư tưởng nào đó, không được đưa vào phép chứng minh những sự kiện không có liên quan, không bàn luận về những vấn đề khác không có quan hệ đến vấn đề đang chứng minh.


Trong thực tế tư duy, tranh luận, nếu vi phạm các quy tắc chứng minh một cách cố ý thì người ta gọi là ngụy biện.

3.2.6. Tránh ngụy biện


Khái niệm ngụy biện

Trong thực tế, nhiều khi chúng ta nghe những lập luận có vẻ rất chặt chẽ, rất có tính thuyết phục, nhưng thật ra lại là những lập luận sai lầm. Sở dĩ như vậy là vì trong những lập luận đó có những thành phần vi phạm quy tắc logic. Người ta gọi những sai lầm không cố ý là sự ngộ biện, còn những sai lầm cố ý thì được gọi là sự ngụy biện.


Ngụy biện là sự cố ý vi phạm các quy tắc logic trong suy luận nhằm mục đích đánh lạc hướng người nghe, người đọc, làm cho người khác nhầm tưởng cái sai là đúng và cái đúng là sai. 


Ngụy biện liên quan đến suy luận, lập luận, chứ không phải liên quan đến kết luận của suy luận, lập luận ấy. Vì thế, một suy luận có kết luận sai cũng có thể không phải là ngụy biện; ngược lại, bạn có thể sa vào ngụy biện ngay cả khi ý kiến của bạn là hoàn toàn đúng đắn. Chẳng hạn, suy luận sau đây có kết luận sai, nhưng hoàn toàn không chứa đựng ngụy biện: “Mọi tôn giáo đều tồn tại vĩnh viễn, Nho Giáo là tôn giáo, vậy Nho Giáo tồn tại vĩnh viễn”. Trong khi đó lập luận có kết luận đúng đắn như sau đây lại chứa ngụy biện: Thuyết tiến hóa chắc chắn đúng, vì các nhà khoa học đều tin như thế!”. 

Một số loại ngụy biện thường gặp


Có thể chia ngụy biện thành rất nhiều kiểu khác nhau, căn cứ vào các tiêu chí khác nhau. Nhưng để thuận tiện cho việc tránh và chống ngụy biện, ở đây chúng tôi phân chia ngụy biện thành các loại căn cứ vào các thủ pháp mà nhà ngụy biện sử dụng. Sau đây ta sẽ xét một số kiểu ngụy biện theo cách phân chia này.

a. Ngụy biện dựa vào uy tín 


Theo quy luật lý do đầy đủ thì khi nêu ra một ý kiến, một quan điểm, chúng ta phải nêu lên các cơ sở của ý kiến, quan điểm đó. Cơ sở của ý kiến, quan điểm có thể là một lý thuyết khoa học nào đó đã được chứng minh, những sự kiện nào đó, các quy định của pháp luật, ….


Những điều mà tính đúng sai chưa rõ ràng không thể dùng làm cơ sở cho ý kiến, lập luận được. Trong kiểu ngụy biện dựa vào uy tín, đáng lẽ phải đưa ra dẫn chứng, đưa ra chứng cứ cho lập luận của mình, thì nhà ngụy biện lại dựa vào uy tín của người khác, hay tổ chức khác, để thay thế. Làm như vậy là ngụy biện, bởi vì uy tín của một người hay một tổ chức không đảm bảo chắc chắn rằng tất cả những điều mà người đó hay tổ chức đó nói đều đúng. 

Không phải uy tín làm cho câu nói của người ta đúng, mà ngược lại, chính cái đúng của những câu nói của một người tạo nên uy tín cho người đó. 

Lập luận như sau là ngụy biện dựa vào uy tín: “Thuyết sáng tạo thông minh, thuyết theo đó cuộc sống là quá phức tạp để có thể giải thích bằng thuyết tiến hóa, mà phải thừa nhận có tác động của một quyền lực siêu nhiên, là đúng, vì cựu Tổng Thống Mỹ G. Bush đã tin tưởng như thế”
. Ở đây người ta đã sử dụng uy tín của cựu Tổng Thống Mỹ G. Bush để thay thế cho chứng cứ. 


Một ví dụ khác: “Phụ nữ là một phần của người đàn ông, vì họ được làm ra từ một xương sườn của đàn ông. Kinh thánh đã viết rõ như vậy”. Ở đây ta đã phạm lỗi ngụy biện dựa vào uy tín, vì không đưa ra bất cứ cơ sở nào cho sự khẳng định của mình, mà chỉ dựa vào uy tín của một tổ chức, cụ thể là Thiên Chúa Giáo, thông qua Kinh Thánh của nó.

b. Ngụy biện dựa vào đám đông, dựa vào dư luận 


Trong kiểu ngụy biện này, thay cho việc đưa ra luận cứ và chứng minh luận điểm, người nói lại cho rằng luận điểm là đúng vì có nhiều người công nhận như vậy. Thế nhưng trên thực tế nhiều người cho là đúng chưa đảm bảo tính đúng đắn của luận điểm; ngược lại, nhiều người cho là sai cũng không có nghĩa là luận điểm chắc chắn sai.


Ví dụ 1. Hải và Ninh nói chuyện với nhau. 


Hải: Phương Nga với Bình sắp cưới nhau rồi đấy! 


Ninh: Thế hả? Làm sao bạn biết?


Hải: Cả trường nói ầm lên rồi mà!


Trong đoạn đối thoại trên Hải đã dựa vào sự kiện có nhiều người nói là Phương Nga với Bình sắp cưới nhau để khẳng định là họ sắp cưới nhau, mà không hề đưa ra chứng cứ nào khác cho lập luận của mình.


Ví dụ 2. Ngày tận thế sẽ đến vào năm 2012, vì lịch của người Maya đã nói như thế
, và hàng ngàn người đã tin như thế.


Ở đây người ta đã dựa vào “sự tin tưởng của hàng ngàn người” để lập luận. Tuy nhiên, hàng ngàn người đó cũng có thể sai, vì thế sự tin tưởng của họ không thể dùng làm cơ sở, tức là luận cứ, cho lập luận. 

c. Ngụy biện dựa vào sức mạnh 


Khi người ta không đưa ra được các chứng cứ, các lý lẽ thích hợp để thuyết phục người khác, làm cho người khác tin tưởng vào sự đúng đắn của điều mình nói, và người ta sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để ép người khác tin vào và chấp nhận luận điểm của mình thì khi đó người ta đang ngụy biện theo kiểu dựa vào sức mạnh. Ở đây, sức mạnh chứ không phải là tính chân lý của luận điểm bắt người nghe phải tin theo.


Ví dụ. Nhà thờ Thiên Chúa Giáo đã rơi vào dạng ngụy biện này khi đe dọa sẽ thiêu sống G. Galile trên giàn lửa để bắt ông phải từ bỏ quan điểm Trái Đất quay quanh Mặt Trời của mình.  


Ví dụ khác. Hai anh em ở nhà với nhau. Người anh không học bài theo lời mẹ dặn, mà chơi trò chơi điện tử. Đồng thời, anh dặn em là khi mẹ về thì nói với mẹ là anh đã học bài. Khi em phản đối, vì như vậy là nói dối, thì người anh hăm rằng nếu em không nói như vậy, anh sẽ đánh.


Sức mạnh được sử dụng trong kiểu ngụy biện này rất đa dạng. Nó có thể là sức mạnh kinh tế, hoặc sức mạnh quân sự, hoặc ngoại giao của các quốc gia; nó cũng có thể là sức mạnh cơ bắp, quyền lực hành chính, vị thế của cá nhân, và nhiều sức mạnh khác.


Một cặp tình nhân bàn nhau trong tương lai sẽ sống ở đâu. Người đàn ông muốn sống ở nông thôn, vì theo người đó ở nông thôn không gian rộng rãi nên con người thư thái, mạnh khỏe hơn. Người phụ nữ lại thích sống ở thành thị, vì tiện lợi hơn, chẳng hạn chỉ cần đi vài chục mét là đã đến chợ. Mãi không ai chịu ai, người phụ nữ bật khóc. Khi đó, sợ nước mắt người yêu nên người đàn ông đành chịu nghe theo cô ta.


Trong trường hợp này người phụ nữ cũng đã ngụy biện dựa vào vũ lực. Sức mạnh của cô ta là vị thế của mình trong tình yêu, còn vũ khí chính là nước mắt. 

d. Công kích cá nhân


Trong tranh luận, cái được xem xét, chứng minh hay bác bỏ là ý kiến của những người tham gia tranh luận, chứ không phải bản thân người tranh luận hay tư cách của họ. Tuy nhiên một số người lại công kích đối phương thay cho công kích ý kiến của đối phương đó. Như thế là đã phạm phải kiểu ngụy biện công kích cá nhân. Đây là kiểu ngụy biện rất thường xảy ra khi các ứng cử viên cho một chức vụ nào đó vận động tranh cử cho mình. Nó đặc biệt hay xảy ra với những người tính khí nóng nảy, không biết cách tự kiềm chế.


Ví dụ. Hai người tranh luận với nhau về vấn đề không gian và thời gian. Hồi lâu chưa ngã ngũ, một trong hai người nói: Ông sai rồi, ông có biết gì về vật lý hay triết học đâu mà cứ khẳng định ý kiến của mình, ông chỉ biết làm thơ vớ vẩn thôi! 


Ví dụ khác. Đang bàn về một vấn đề khoa học, ý kiến của một diễn giả có vẻ đang thuyết phục được mọi người. Đối thủ của người đó nói: “Mọi người đừng tin ông ta, ông ta chẳng phải là nhà khoa học gì đâu, chỉ là một đứa con bất hiếu thôi. Đấy, ông ta sống sung túc ở thành phố mà vẫn để cho cha mẹ mình sống khổ cực ở quê nhà”.

e. Ngụy biện bằng cách đánh vào tình cảm 


Ví dụ:


Một công ty sản xuất sữa cho trẻ em bị phát hiện làm ăn gian dối, sản xuất ra sữa nhiễm độc, gây bệnh cho nhiều trẻ em dùng sản phẩm của họ. Họ bị chính quyền xử phạt, buộc dừng sản xuất và khắc phục hậu quả. Họ cũng bị nhiều nạn nhân của vụ việc kiện đòi bồi thường. Trước tòa, thay vì đưa ra các chứng cứ, lập luận rằng công ty cũng là nạn nhân của những kẻ vô lương tâm, hoặc do trình độ công nghệ của công ty thấp kém nên không phát hiện được độc tố, … để gỡ tội, luật sư của công ty đó lại nói rằng trong thời gian hoạt động của mình công ty đã có nhiều đóng góp cho nhà nước và địa phương, rằng họ hiện có hàng chục ngàn công nhân, nếu Tòa buộc bồi thường cho nạn nhân thì họ sẽ bị phá sản, công nhân của họ sẽ mất việc làm, gia đình họ sẽ không ai lo cho, và một công ty có bề dày truyền thống sẽ bị xóa sổ. Vì thế đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, giảm bớt số tiền bồi thường. 

Đây là ngụy biện đánh vào tình cảm. Trong kiểu ngụy biện này, thay vì đưa ra các luận cứ và lập luận để chứng tỏ luận điểm của mình đúng, nhà ngụy biện tìm cách tác động vào tâm lý, tình cảm của người nghe để gợi lên lòng thông cảm hoặc thương hại để được thừa nhận là đúng.

f. Ngụy biện đánh tráo luận đề


Đây là kiểu ngụy biện rất phổ biến. Trong kiểu ngụy biện này, trước hết nhà ngụy biện thay thế luận đề ban đầu bằng một luận đề mới trong quá trình tranh luận. Luận đề mới này không tương đương với luận đề ban đầu. Sau đó ông ta chứng minh luận đề mới một cách rất chặt chẽ và cuối cùng tuyên bố là mình đã chứng minh được luận đề ban đầu. Vì hai luận đề là không tương đương với nhau nên tính chất ngụy biện lộ rõ. Để thực hiện kiểu ngụy biện này, nhà ngụy biện hay sử dụng những hiện tượng ngôn ngữ đồng âm khác nghĩa, một từ có nhiều nghĩa, …; hoặc đem đồng nhất cái bộ phận với cái toàn thể, đồng nhất cái toàn thể với cái bộ phận; hoặc diễn tả mơ hồ để muốn hiểu theo cách nào cũng được,… 


Ví dụ: Để chứng minh rằng khi người ta giàu có, no đủ thì người ta quan tâm đến nghệ thuật, nhà ngụy biện dẫn ra các dẫn chứng rằng khi người ta đói khổ thì người ta phải lo đi tìm cái ăn, cái mặc chứ không quan tâm đến nghệ thuật. Hơn nữa trong lịch sử nhân loại các công trình kiến trúc hoặc nghệ thuật lớn đều do các vua chúa, hoặc các gia đình giàu có đặt làm. 


Trong ví dụ này ta thấy nhà ngụy biện thay luận đề ban đầu bằng luận đề mới: Khi người ta nghèo đói thì người ta không quan tâm đến nghệ thuật. 

g. Đánh lạc hướng


Kiểu ngụy biện này rất giống với kiểu ngụy biện đánh tráo luận đề. Nhưng trong đánh tráo luận đề thì nhà ngụy biện phải chứng minh, lập luận cho luận đề mới, còn trong kiểu đánh lạc hướng thì nhà ngụy biện chỉ cố gắng đưa cuộc tranh luận ra xa vấn đề ban đầu, không cần chứng minh luận đề mới nào. Nhà ngụy biện cũng thường thực hiện điều này nhờ sự am hiểu đối phương của mình, chẳng hạn như biết rõ những lĩnh vực quan tâm của họ để thay đề tài đang tranh luận bằng vấn đề hay câu chuyện gì đó mà những người khác cũng quan tâm.


Ví dụ: Hai sinh viên tranh luận với nhau về vấn đề học phí bậc đại học. Người thứ nhất nói rằng học phí đại học trong các trường công lập bây giờ quá thấp, nên các trường đại học không có đủ kinh phí để tổ chức đào tạo tốt. Vì thế cần tăng học phí lên thì chất lượng đào tạo mới có thể cải thiện được. Người thứ hai cho rằng không nên tăng học phí ở bậc đại học, và tăng học phí cũng chưa có gì chắc chắn là chất lượng đào tạo sẽ tăng tương ứng. Sau một lúc tranh luận, thấy lý lẽ của mình tỏ ra yếu thế, người thứ hai hỏi bạn: Nhà bạn ở nông thôn, chắc cũng gặp nhiều khó khăn do bão giá bây giờ phải không? Sau khi nghe bạn trả lời đúng vậy, anh ta nói tiếp về các khó khăn của nông dân như giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao, giá lúa thì phập phù khi lên khi xuống, … Bạn anh ta, tức là người thứ nhất, ngay lập tức bàn luận về các vấn đề mới đó, và đề tài bàn luận ban đầu bị bỏ qua.

h. Ngụy biện ngẫu nhiên


Ngày 12/10/2006 một đoàn cứu trợ cho đồng bào Miền Trung bị bão lụt lên đường từ TP. Hồ Chí Minh. Ngày hôm sau đoàn bị tai nạn giao thông thảm khốc ở Khánh Hòa, 12 người bị chết, một người bị thương. Nhiều người cho rằng vì đoàn cứu trợ này đi vào ngày 13 âm lịch nên bị tai nạn. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên ở đây đã được nâng lên thành quy luật. Nguyên nhân của tai nạn thật ra không phải ngày xuất phát là ngày nào, mà là đường sá kém chất lượng và nạn coi thường an toàn giao thông của các tài xế.   

i. Ngụy biện đen – trắng


Ngụy biện đen – trắng xảy ra khi trong lập luận chỉ nhìn thấy và nêu lên các khả năng đối lập nhau, các thái cực, từ đây cho rằng không phải là cực này thì là cực kia, loại bỏ tất cả các khả năng khác.


Ví dụ : Có người khẳng định rằng khi răng nanh của trẻ em mọc chênh ra bên ngoài (răng khểnh) thì nên nhổ bỏ, vì nếu để nguyên như vậy thì “cái duyên” do nó mang lại không bù được sự khó khăn khi làm vệ sinh răng miệng, và vì thế mà dễ bị sâu răng. 


Trong lập luận này người nói chỉ nêu lên hai thái cực: hoặc để nguyên răng mọc lệch như vậy, hoặc nhổ bỏ răng đó. Trong khi đó thì trên thực tế còn có khả năng thứ ba, đó là tiến hành chỉnh nha cho trẻ nhỏ, để răng về đúng vị trí.

j. Ngụy biện bằng cách dựa vào nhân quả sai


Đây là loại ngụy biện bằng cách sử dụng lập luận trong đó quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng được hiểu sai. Có thể phân loại như sau:

- Đánh đồng nguyên nhân với nguyên cớ:

Sau cuộc chiến 5 ngày giữa Nga và Gruzia, Mỹ và NATO cho nhiều tàu chiến đến vùng Biển Đen, với lập luận rằng họ chuyển viện trợ nhân đạo đến cho Gruzia. Nhưng đây là ngụy biện, bởi chuyển hàng cứu trợ chỉ là cái cớ, việc chuyển hàng cứu trợ như vậy thực hiện bằng tàu dân sự hiệu quả hơn nhiều so với dùng tàu chiến. Nguyên nhân thật sự ở đây là Mỹ và NATO muốn thể hiện cho Nga thấy quyết tâm bảo vệ Gruzia (mà thực chất là bảo vệ đường ống dẫn dầu) của họ.


Nghị sĩ Mỹ Ron Paul khẳng định: “Việc Mỹ hậu thuẫn cho Gruzia là hành động không phải vì dân chủ. Chúng ta có mặt ở Gruzia để bảo vệ đường ống dẫn dầu.”
 Như vậy, theo nghị sĩ này thì lập luận vì dân chủ và luật pháp quốc tế để hậu thuẫn cho Gruzia chống lại Nga của Mỹ là một sự ngụy biện. Bảo vệ dân chủ và luật pháp quốc tế chỉ là cái cớ mà thôi, nguyên nhân là bảo vệ ống dẫn dầu. 


Ví dụ khác: Một nam sinh viên thầm yêu trộm nhớ một nữ sinh viên. Anh ta rất hay đến thăm nữ sinh viên nói trên để mượn sách vở. Nhưng thật ra chuyện mượn sách chỉ là cái cớ, còn nguyên nhân thật là anh ta muốn gặp mặt cô gái đó.


- Sau cái đó vậy là do cái đó:

Năm 2007, trong khoảng thời gian từ 21/04 đến 11/05 bốn bé sơ sinh đổ bệnh và sau đó ba bé tử vong sau khi được tiêm phòng viêm gan siêu vi B. Thế là nhiều người vội cho nguyên nhân trẻ chết là do tiêm phòng viêm gan siêu vi B. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân có thể làm trẻ chết khi mới sinh. Và nghiên cứu sau đó của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới đã xác nhận rằng tiêm phòng viêm gan siêu vi B không phải là nguyên nhân cái chết của các bé sơ sinh nói trên.


Bất cứ hiện tượng hay sự kiện nào cũng có nguyên nhân, và nguyên nhân bao giờ cũng xảy ra trước kết quả của nó. Tuy nhiên, không phải hiện tượng, sự kiện xảy ra trước nào cũng là nguyên nhân của hiện tượng, sự kiện xảy ra sau. Nếu chỉ căn cứ vào thứ tự thời gian để xác định quan hệ nhân quả như trong ví dụ trên thì ta mắc phải ngụy biện “Sau cái đó vậy là do cái đó”.

k. Dựa vào sự kém cỏi (Argumentum ad Ignorentium)


Đây là kiểu ngụy biện trong đó người ngụy biện căn cứ vào việc ai đó không chứng minh được một mệnh đề (hoặc lý thuyết, giả thuyết,…), hoặc không tìm thấy được một đối tượng nào đó để khẳng định rằng mệnh đề trên sai, hoặc đối tượng đó không tồn tại.  


Ví dụ, có người khẳng định rằng không thể có sinh vật có trí tuệ nào khác trong vũ trụ ngoài con người, vì nếu có thì khoa học đã phát hiện ra các sinh vật đó rồi. Đây là khẳng định sai lầm, vì ngay cả khoa học ở thời đại chúng ta cũng còn có rất nhiều hạn chế, nên có thể các sinh vật có trí tuệ khác tồn tại trong vũ trụ, nhưng vì sự hạn chế, sự kém cỏi của mình mà khoa học hiện nay chưa phát hiện được.

l. Lập luận vòng quanh (Petitio princippi)


Loại ngụy biện này xảy ra khi người ta vi phạm quy tắc đối với luận cứ trong chứng minh. Cụ thể là ở đây các luận cứ không được chứng minh độc lập với luận đề. 


Ví dụ: Bình nhận được giấy báo nhận tiền do cha mẹ gửi đến. Bình rủ Quang cùng đi. Ở bưu điện, khi nhân viên bưu điện đề nghị Bình đưa ra giấy tờ để chứng minh Bình chính là Bình thì Bình không mang theo bất cứ giấy tờ gì. Nhân viên bưu điện hỏi Bình xem có ai có thể làm chứng cho anh ta không, và Bình đề nghị Quang làm chứng cho mình. Tuy nhiên Quang cũng chẳng mang theo giấy tờ nào cả. Và Quang cho rằng Bình có thể làm chứng cho Quang. 

m. Khái quát hóa vội vã


Đây là kiểu ngụy biện xảy ra khi người ta sử dụng suy luận quy nạp trong lập luận, trong đó người ta đi đến kết luận tổng quát sau khi khảo sát rất ít trường hợp riêng.


Ví dụ: Thấy trước đây không lâu một số đồ chơi cho trẻ em do Trung Quốc sản xuất có chất lượng kém, nguy hiểm cho trẻ; và hiện nay người ta lại phát hiện ra nhiều mặt hàng sữa do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất nhiễm melamin, gây sạn thận cho trẻ em uống các loại sữa đó, người ta đi đến kết luận rằng tất cả hàng hóa do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất có hại cho trẻ em, không thể cho trẻ dùng.


Đây là sự khái quát hóa vội vã, vì không phải những hàng hóa độc hại nói trên đã là mọi hàng hóa do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất; ngoài những hàng hóa đó các doanh nghiệp Trung Quốc còn sản xuất nhiều sản phẩm, hàng hóa khác, trong đó có nhiều hàng hóa không gây hại cho trẻ em. 


Ví dụ khác: Hằng có một cửa hàng nhỏ và đang bán hàng, Mai ghé đến chơi, hỏi thăm: 


· Kinh doanh thế nào, tốt chứ?


· Đang ế ẩm đây, bà ơi.


· Sao vậy, thấy khách mua hàng khá đông mà?


· Ừ, nhưng người ta mua rồi lại đến đổi lại, trả lại nhiều lắm. Mong cho mau hết năm nay, năm tới may ra tui mới làm ăn khấm khá lên được.


· Năm nay với bà là năm tuổi à?


· Đâu có. Nhưng hồi tết ông Hoàng xông đất nhà tôi. Vía ông ấy nặng lắm, báo hại tôi cả năm chẳng làm ăn gì được! 


· Bà thì cứ nói oan cho người ta thôi! Có thể là do lý do khác nên làm ăn khó khăn chứ!


· Tui đâu có nói oan cho ông ấy! Năm ngoái ông ấy xông đất nhà bà Tám và cả năm đó bà Tám thua lỗ suốt đó thôi!    

n. Câu hỏi phức hợp


Loại ngụy biện này xảy ra khi người ta đưa ra một câu hỏi bên trong đó chứa hai câu hỏi, và một câu trả lời duy nhất được coi là câu trả lời cho cả hai câu hỏi.


Ví dụ : Câu hỏi : “Có phải anh ghét cô ấy và đã giết cô ấy không ?”. Câu trả lời “có” được coi là câu trả lời cho cả hai câu hỏi “Anh có ghét cô ấy không ?” và “Anh có giết cô ấy không ?”.


Cần lưu ý rằng nhà ngụy biện có thể kết hợp các câu hỏi vào trong một câu hỏi một cách rất tinh vi, và nhiều khi người trả lời không biết là mình đã trả lời cho nhiều câu hỏi cùng một lúc. Điều này sẽ bị nhà ngụy biện lợi dụng vào mục đích của mình.

o. Ngụy biện bằng cách sử dụng những phương pháp suy luận có tính xác suất


Trong những suy luận kiểu này nhà ngụy biện sử dụng các phương pháp suy luận cho kết quả đúng với một xác suất nhất định (ví dụ như suy luận tương tự, suy luận quy nạp), nhưng lại coi các kết luận đó như là những điều khẳng định chắc chắn. Ví dụ, người ta chứng minh rằng mọi số tự nhiên đều nhỏ hơn một trăm như sau: 


1
nhỏ hơn 100;







2
nhỏ hơn 100;


3 nhỏ hơn 100;


. . . . . . . . . . . . . .


98 nhỏ hơn 100;


99 nhỏ hơn 100;


1, 2, 3, … , 98, 99  đều là các số tự nhiên;


Vậy mọi số tự nhiên đều nhỏ hơn 100.

p. Ngụy biện bằng cách diễn đạt mập mờ


Trong trường hợp này nhà ngụy biện cố tình hành văn một cách mập mờ để sau đó giải thích theo ý mình.


Ví dụ: Gánh xiếc Bacnum đề nghị Xamlôi - chuyên gia về toán đố vui của Mỹ ở cuối thế kỷ XIX, đưa ra cho một bài toán đố. Ai giải được sẽ được thưởng. Bài toán như sau:


“Một con chó và một con mèo chạy thi 100 fút lượt đi và lượt về. Con chó chạy mỗi bước 3 fút, con mèo chạy mỗi bước 2 fút, nhưng nó nhảy được 3 bước thì đối thủ của nó mới nhảy được 2 bước. Con nào về trước?”


Vì quãng đường cả đi lẫn về là 200 fút, nên mèo phải nhảy đúng 100 bước. Chó nhảy mỗi bước 3 fút, vậy nó phải nhảy 34 bước ở lượt đi (nếu nhảy 33 bước thì mới được 33 * 3 = 99 fút) và 34 bước ở lượt về. Như vậy, chó phải nhảy tổng cộng 68 bước. Mèo nhảy 3 bước thì chó mới nhảy được 2 bước, vậy mèo nhảy được 100 bước thì chó mới nhảy được 100 * (2/3) = 66,667 (bước) < 68 (bước)


Như vậy mèo về đích trước.


Nhưng Bacnum lại trả lời rằng chó thắng cuộc, vì, ông ta giải thích rằng câu “nó nhảy được 3 bước thì đối thủ của nó mới nhảy được 2 bước” có nghĩa là chó nhảy được 3 bước thì mèo mới nhảy được hai bước, từ “nó” ở đây được hiểu là chó!


Phương pháp bác bỏ ngụy biện


Phương pháp chung bác bỏ ngụy biện là làm ngược lại những thủ pháp mà nhà ngụy biện đã sử dụng. Ví dụ, nhà ngụy biện hành văn mập mờ thì ta đòi hỏi phải hành văn rõ ràng; nhà ngụy biện đánh tráo luận đề, đánh tráo khái niệm thì ta đòi hỏi xác định lại, định nghĩa lại khái niệm khi tranh luận; nhà ngụy biện dùng luận cứ không chân thực thì ta chỉ rõ ra điều đó,… 


Nói chung, nắm được các quy tắc logic thì ta dễ dàng vạch ra được sự ngụy biện trong suy luận.


Câu hỏi và bài tập chương 3

1. Hãy cho biết theo ý bạn, tư duy phản biện là gì và nó có vai trò như thế nào đối với học sinh, sinh viên.


2. Bạn rút ra được điều gì khi đọc đoạn văn sau đây? 

“Nếu muốn kinh doanh phát tài trong thế kỷ XXI, các lãnh đạo phải có tư duy phản biện. Roger Martin thuộc Trường quản lý Rotman ngộ ra điều này một thập kỷ trước. Với vai trò trưởng khoa, ông đã thay đổi chương trình giảng dạy môn kinh doanh, nhấn mạnh các kỹ năng tư duy phản biện.

Như Lane Wallace nói trên tờ New York Times: những gì Martin và rất nhiều người khác đang cố gắng làm là tiếp cận cách học và giải quyết các vấn đề từ những nền tảng văn hóa khác nhau được vay mượn từ những học viện, giới kinh doanh, nghệ thuật và thậm chí là cả lịch sử.

Tư duy phản biện luôn là một thuộc tính được đánh giá cao cho các nhà quản lý. Nhưng theo thời gian, đặc biệt khi các trường giảng dạy về kinh doanh tập trung vào các kỹ năng định lượng nhiều hơn là định tính, khả năng tư duy phản biện dần yếu đi. Hiện nay, tỉ lệ những vấn đề phức tạp ngày càng tăng đã đòi hỏi sự trở lại của việc tư duy phản biện.

David A. Garvin của ĐH Havard nói với tờ New York Times: "Tôi cho rằng mọi người cần có những kỹ năng suy nghĩ sắc bén hơn, cho dù vấn đề là một câu hỏi giả định, hay nhìn một vấn đề dưới cái nhìn đa chiều". Với câu nói này, Garvin, đồng tác giả của Re-Thinking the M.B.A.: Business Education at a Crossroads, đã tóm tắt lại một cách gọn gàng cách thức để thấm dần tư duy phản biện vào trong trí óc.


Đặt câu hỏi giả định. 

Những người có tư duy phản biện luôn tò mò và tìm kiếm "cái gì" và "tại sao" đằng sau mỗi vấn đề. Chúng ta nhìn thấy sự cần thiết của điều này khi thị trường tài chính đổ vỡ vào năm 2008. Cuộc khủng hoảng đã gợi ra những tư duy phản biện xuất sắc nhất bởi nó buộc chúng ta phải đặt ra câu hỏi như thế nào và tại sao chúng ta gặp phải tình trạng này.

Áp dụng những quan điểm khác nhau. 

Tận dụng những ưu điểm của giới tính và văn hóa là đại diện cho phương thức quản lý đa dạng ngày nay. Một kỹ sư Ấn Độ có thể không nhìn vấn đề theo cách của một người ở Iowa. Có thể cả hai đều có những dụng cụ sửa chữa như nhau, nhưng những kinh nghiệm khác nhau của họ có thể tạo ra những giá trị khác nhau.

Nhìn thấy tiềm năng. 

Liên tục đưa ra những giả định và khai thác nhiều quan điểm khác nhau là những kỹ năng suy luận. Những người có tư duy phản biện cũng phải có khuynh hướng sáng tạo giúp họ nhìn thấy cơ hội khi đối thủ chỉ nhìn thấy những trở ngại. Ví dụ, một nhà quản lý cho rằng hỏng hóc trong dây chuyền sản xuất là một vấn đề nhưng một người có tư duy phản biện lại cho đó là một cơ hội để sửa chữa lại và sản xuất một loại mặt hàng mới.

Một khía cạnh nữa của tư duy phản biện khá quan trọng đối với các nhà quản lý hiện nay: Quản lý mơ hồ. Tốc độ kinh doanh, đan xen với những yếu tố toàn cầu và những chuỗi cung ứng phức tạp khiến bạn không thể biết hết được tất cả các biến động. Vì thế, bạn cần sự thoải mái khi điều hành trong một môi trường có những sự thay đổi liên tục và đòi hỏi những quyết định nhanh chóng.

Trong một thế giới đang phát triển không chắc chắn như hiện nay lại có một điều chắc chắn: chúng ta cần khả năng tư duy phản biện sắc bén để đánh giá được vấn đề, nhận ra những tiềm năng mà đối thủ không thấy, và chớp lấy những cơ hội thông qua những quyết định đúng đắn.”


(Bài viết của John Baldoni trên Harvard Business Publishing – Quốc Dũng dịch. Nguồn: www.tuanvietnam.net)

3. Hãy cho biết suy luận sau có hợp logic không? “Nếu cố gắng học tập thì sẽ trở thành người tài giỏi. Trở thành người tài giỏi nhưng không có đạo đức thì sẽ nguy hiểm cho xã hội. Do đó, nếu không cố gắng học tập thì sẽ không gây nguy hiểm cho xã hội”.

4. Cô gái Mỹ, lấy tên giả là Natalie Dylan, ở thành phố San Diego đấu giá trinh tiết của mình để đóng học phí. Cô cho biết cô không hề thấy gì trái đạo đức trong quyết định này. “Tôi không nghĩ đấu giá cái ngàn vàng có thể giúp giải quyết tất cả các rắc rối của mình”. “Tuy nhiên, nhờ nó tình hình tài chính của tôi sẽ ổn định hơn. Tôi sẵn sàng đón nhận chuyện bị đàm tiếu, tôi biết điều đó sẽ đến”. “Ta đang sống trong một xã hội tư bản. Tại sao tôi lại không được phép kiếm tiền nhờ vốn tự có chứ?”, cô nói. 

Hãy xét xem lập luận của Natalie Dylan có ngụy biện không?


5. Người bán rùa nói với người mua rằng rùa anh ta bán sống được hàng trăm năm. Nhưng người mua rùa thấy chỉ vài ngày sau khi mua về rùa đã chết, bèn hỏi lại thì người bán hàng giải thích rằng lúc rùa chết chính là khi nó đã sống hàng trăm năm rồi đấy. Lời giải thích của người bán rùa ở đây là hợp lý, thông minh hay ngụy biện?

6. Có người khẳng định rằng hiện nay nên cho công khai hóa hoạt động mại dâm ở nước ta. Lập luận của người đó như sau: 

Hoạt động mại dâm ở nước ta bị đặt ra ngoài vòng pháp luật từ hồi thành lập nước. Các biện pháp phòng chống hoạt động mại dâm đã được thi hành rất kiên quyết và liên tục. Nhà nước đã bỏ ra một khoản kinh phí không nhỏ cho cuộc đấu tranh chống nạn mại dâm. Tuy nhiên, hoạt động mại dâm vẫn tồn tại, hơn thế nữa, nó có vẻ chẳng hề suy giảm đi chút nào.


Mặt khác, nhu cầu mua dâm trong xã hội là có thực, và đúng theo quy luật cung cầu của thị trường, đã có cung thì sẽ có cầu. Nghề mại dâm đã tồn tại từ ngàn xưa ở tất cả các nước, và nó sẽ tồn tại mãi. Việc chống hoạt động này bằng cách cấm chắc chắn không hiệu quả. 


Một số nước, chẳng hạn như Đức, Hà Lan, Thái Lan, … đã cho phép hoạt động mại dâm. Kết quả là hoạt động này không tăng thêm, mà nhà nước quản lý được tốt hơn, làm giảm các tệ nạn đi kèm mại dâm như ma cô, bảo kê, dắt mối mại dâm, buôn bán phụ nữ, lây lan các bệnh nguy hiểm qua đường tình dục, … .


Vì vậy, đã đến lúc để hạn chế hoạt động mại dâm và những hệ lụy của nó như nạn buôn bán phụ nữ, nạn bảo kê, dắt mối mại dâm, ma cô, … ta nên chuyển từ việc cấm hoạt động mại dâm sang cho phép hoạt động công khai. Các cơ sở, các cá nhân muốn kinh doanh hoạt động này phải đăng ký hoạt động với chính quyền và được chính quyền bảo trợ. Các cơ sở này sẽ được dồn vào một hoặc một vài khu vực nhất định trong các thành phố, thị xã. Những phụ nữ hành nghề mại dâm được phép hoạt động, nhưng phải thường xuyên khám sức khỏe. Nhà nước sẽ đánh thuế các tổ chức và cá nhân hành nghề mại dâm và dùng kinh phí thu được để tổ chức quản lý hoạt động này cũng như để tổ chức khám chữa bệnh cho người hành nghề mại dâm. Làm như vậy chúng ta cũng sẽ thu được kết quả tốt như các nước đã nêu trên đây.


Câu hỏi


a) Lập luận trên đây có đúng không?


b) Bạn đánh giá như thế nào về ý tưởng cho phép hoạt động mại dâm ở nước ta?

7. Theo bạn, người Việt Nam chúng ta có những đặc tính nào thuận lợi và những tính cách nào cản trở việc phát triển tư duy phản biện?

8. Hãy xem xét giải quyết tình huống sau đây: 


Cánh cửa rắc rối

Lê Khánh cẩn thận nhét mẩu giấy đã gấp nếp vào giữa khe cánh cửa chính của phòng thí nghiệm Khoa học tự nhiên để nó không đóng sập hoàn toàn nhưng cũng làm cánh cửa không bị mở toang. Nếu một người bình thường đi ngang qua thì họ sẽ cảm thấy là cánh cửa của phòng thí nghiệm đã đóng, Khánh thường làm những bài tập thực hành rất khuya và thường đến quá 10h tối mới rời khỏi phòng.


Học kỳ này, Khánh đã chọn tham gia vào nhóm nghiên cứu trẻ trong đề tài nghiên cứu việc ứng dụng thực phẩm biến đổi gen, một đề tài được đánh giá là rất khó đối với sinh viên năm thứ 2 như Khánh, và cậu luôn phải làm việc cật lực hơn người hướng dẫn của cậu rất nhiều, người luôn rời phòng thí nghiệm ngay trước giờ ăn tối. Nhưng Khánh không cảm thấy phiền, khu thí nghiệm đặc biệt rất tiện nghi, với lại ban đêm trong khu vực phòng thí nghiệm rất yên tĩnh – rất thích hợp cho việc nghiên cứu, nhất là từ khi Khánh chợt nhận ra cậu làm việc tốt hơn khi ở một mình.


Nhưng sau một thời gian, Khánh cảm thấy mình làm việc hiệu quả hơn khi cộng tác chung với Quỳnh. Là bạn cùng lớp với Khánh trong giờ công nghệ sinh học, Quỳnh không phải là thành viên của nhóm nghiên cứu trẻ nhưng cô cũng bị cuốn hút vào đề tài này như Khánh. Việc cộng tác của hai người rất thú vị và cũng đem lại hiệu quả rất cao. Khánh mời Quỳnh cùng làm thí nghiệm vào buổi tối và cô vui vẻ nhận lời. Nhưng khó khăn là ở chỗ làm sao đưa được Quỳnh vào phòng thí nghiệm.


Khu phòng thí nghiệm đặc biệt, với những trang thiết bị rất đắt tiền, luôn đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Là thành viên của nhóm nghiên cứu nên Khánh có chìa khóa riêng nhưng Quỳnh thì không. Hơn nữa, Quỳnh cũng không thể vào phòng thí nghiệm cùng lúc với Khánh vì cô không muốn bỏ lớp điêu khắc vào đầu buổi tối, lớp học đăng ký ngoài chương trình mà cô rất thích, trong khi Khánh luôn muốn quay trở lại phòng thí nghiệm ngay sau bữa tối. 


Phòng thí nghiệm được trang bị hệ thống liên lạc nội bộ, bất cứ ai ngoài nhóm nghiên cứu muốn vào phòng thí nghiệm thì phải liên lạc với người bên trong phòng và được người đó đưa vào. Đây là cách mà Khánh và Quỳnh vẫn sử dụng, cho đến tối thứ sáu vừa rồi, khi Khánh đi lên cầu thang đến cửa chính để mở cửa cho Quỳnh, cậu thấy cô đang bị hai gã sinh viên say rượu quấy rối. Từ lúc đó, Khánh luôn kẹp miếng giấy gấp vào kẹt cửa để nó khỏi bị đóng sập và Quỳnh có thể vào mà không phải đứng chờ ở ngoài, điều mà Khánh cảm thấy không yên tâm.


Tuy nhiên, tối nay, ai đó đã nghe trộm và biết về chuyện cánh cửa Khánh đã chèn sẵn cho Quỳnh, ai đó biết rõ giá trị của những trang thiết bị đắt tiền trong phòng thí nghiệm và đã quyết định ăn cắp chúng. Một người khá thông thuộc phòng thí nghiệm vì không kẻ trộm vặt nào lại mang găng tay, mặc áo đen, lách mình nhanh nhẹn qua cửa chính và đi rất khẽ trong khu vực hành lang rất dễ gây tiếng động.


Khi kẻ lạ mặt đi vào phòng thí nghiệm, miếng giấy gấp rơi xuống và cánh cửa đóng sập lại. Vài phút sau, Quỳnh đến nơi và cố gắng mở cửa. Khi cánh cửa không thể mở được, cô gọi Khánh qua hệ thống liên lạc nội bộ. Khánh thấy rất khó hiểu, liền chạy ngay ra cửa chính để xem điều gì đã xảy ra cho miếng giấy gấp cậu đã cẩn thận chèn vào kẹp cửa. Cậu mở cửa cho Quỳnh, cả hai cùng vào, đột nhiên, Khánh chợt cảm thấy ớn lạnh xương sống khi nghe âm thanh từ những chuyển động lạ từ hành lang dưới. Cậu biết rằng, phải có ai đó đang ở trong khu phòng thí nghiệm, sự nghi ngờ càng được khẳng định khi cậu nhận ra âm thanh không lẫn vào đâu được của những bước chân.


Tim của Khánh đập thình thịch. Ai đang ở trong phòng thí nghiệm? – Khánh tự hỏi – Mình đã làm gì thế này? Mình chèn cánh cửa chỉ muốn bảo vệ Quỳnh khỏi bị quấy rối khi đợi ở ngoài. Bây giờ Khánh đang gặp rắc rối to, và càng nguy hiểm hơn đối với Quỳnh. Khánh tự hỏi: liệu mình có phải chịu trách nhiệm về những việc đang làm và cả những việc sẽ làm hay không?

Câu hỏi:

1. Nếu bạn là Khánh trong tình huống trên, bạn sẽ làm gì?


2. Đặt giả định là Khánh và Quỳnh về ký túc xá an toàn nhưng sáng hôm sau, giáo sư trưởng khoa phát hiện một số trang thiết bị trong phòng thí nghiệm đã biến mất, và Khánh là người bị nghi ngờ nhiều nhất, nếu bạn là Khánh, bạn sẽ phải làm gì?


3. Hãy đặt bạn vào vai trò giáo sư trưởng khoa, bạn sẽ xử lý tình huống ra sao?


(Người dịch: Đỗ Kiên Trung, Từ Critical Thinking, A casebook của Madeleine Picciotto.Tên nhân vật và địa danh đã được người dịch Việt hóa)


Chương 4

KỸ NĂNG PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ 

VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ MỘT CÁCH CHÍNH XÁC

Mục tiêu nghiên cứu:


· Nắm vững các phương pháp phát hiện vấn đề trong cuộc sống và trong khoa học.


· Giải thích được tầm quan trọng của việc xác định chính xác vấn đề và biết cách xác định chính xác vấn đề. 

· Biết cách đặt tên hay cho vấn đề mình quan tâm.

4.1. Phương pháp phát hiện vấn đề 


Để sống còn và phát triển, con người luôn luôn phải đối mặt với những khó khăn cần giải quyết. Bất cứ ai cũng có những vấn đề của riêng mình và phải đối diện với hàng loạt vấn đề trong cuộc sống. Bên cạnh đó con người có khát vọng muốn làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội và làm chủ bản thân. Con người luôn tò mò muốn biết nhiều hơn, sâu hơn về thế giới quanh mình. Con người luôn ham muốn phát hiện (discovery, découverte), khám phá các quy luật để giải thích thế giới. Những câu hỏi cái gì, tại sao, như thế nào ai, ở đâu, khi nào … luôn đặt ra các vấn đề cần phải giải quyết, cần làm sáng tỏ. Câu hỏi luôn kích thích sự suy nghĩ.

4.1.1. Xuất phát điểm để phát hiện vấn đề 

Xuất phát điểm để phát hiện vấn đề là phải tự đặt các câu hỏi cho bản thân, cần không ngừng đặt câu hỏi và tìm kiếm cách trả lời. Những câu hỏi sẽ buộc đầu óc chúng ta phải suy nghĩ, động não và kích thích tìm kiếm những câu trả lời thỏa đáng. Các câu hỏi cung cấp cho tâm trí chúng ta mục tiêu để bắt đầu quá trình tìm và thấy. Các câu hỏi là chiếc đèn soi rọi mọi vấn đề. Việc đặt câu hỏi có vai trò quan trọng trong việc xác định vấn đề thực chất là gì? giải quyết vấn đề nhằm mục đích gì?

· Câu hỏi “Ai”: giúp tìm ra những người có thể có vấn đề mình quan tâm, có thế mạnh về vấn đề đó, có khả năng tiếp cận các thông tin hữu ích, có lợi trong quá trình phân tích và giải quyết vấn đề.

· Câu hỏi “Cái gì”: giúp nhận ra những sự vật, hiện tượng có trong tình huống đó, vấn đề đó, những nhu cầu, những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, nhược điểm.

· Câu hỏi “Ở đâu”: giúp xác định địa điểm, vị trí, điểm chính yếu, điểm trung tâm của vấn đề.


· Câu hỏi “Khi nào”: giúp xác định thời hạn, ngày tháng, thời điểm thích hợp của vấn đề.

· Câu hỏi “Tại sao”: giúp xác định rõ mục tiêu cơ bản, mục đích chính, tìm ra các nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chính, phụ.

· Câu hỏi “Như thế nào”: giúp nhận thức diễn biến tình hình, các cách làm khác nhau, nên thực hiện tiếp các bước ra sao, tìm ra các giải pháp, biện pháp…. 


· Câu hỏi “Điều gì đang diễn ra?: giúp mô tả hiện trạng, thực trạng một cách khách quan.


· Câu hỏi “Điều gì xảy ra nếu …” giúp tìm ra các phương án, giải pháp, biện pháp khác nhau và lựa chọn phương án, giải pháp, biện pháp tối ưu, khả thi.

· Câu hỏi “Có thể làm gì?”, hoặc “ Nên làm gì”: giúp thể hiện quan điểm, đánh giá về giá trị và nhu cầu.

· Câu hỏi “Những gì không thực hiện được”, hoặc “ Điều gì là không thể”: giúp xác định giới hạn và hạn chế.


Chúng ta cần tận dụng hết khả năng chất vấn của trí tuệ, khả năng liên kết, liên tưởng của não bộ và kết nối tri thức vốn có của mình với các sự vật và hiện tượng đang diễn ra: 

- Mình quan tâm nhất đến vấn đề gì? vấn đề đó thuộc lĩnh vực nào: văn hóa, kinh tế, thương mại, xã hội …? nếu nghiên cứu và giải quyết được vấn đề sẽ đem lại lợi ích gì cho thực tiễn cuộc sống của chính mình? cho công việc mình đang đảm nhiệm, đem lại lợi ích gì cho xã hội?; 

- Ý nghĩa cốt lõi của vấn đề là gì? Nội dung quan trọng nhất là gì? Có gì mới trong lĩnh vực này? Vai trò của nó là gì trong xã hội, trong cuộc sống?

- Giới hạn của vấn đề là gì? Có thể tách vấn đề đó ra thành các bộ phận khác nhau không? Mối quan hệ giữa các bộ phận đó là gì? Vấn đề này liên quan đến những vấn đề gì?

- Mình đã biết những gì về vấn đề này? về khái niệm này? Điều gì chưa biết? Chưa biết đến mức độ nào? Cần biết thêm cái gì? Tại sao cần biết? biết bằng cách nào? Điều gì chưa hiểu? hỏi ai?

- Đã có những thông tin gì? Thông tin có đầy đủ không? Nguồn thông tin lấy ở đâu để bảo đảm độ tin cậy? Thông tin có mâu thuẫn nhau không? Tìm kiếm tài liệu ở đâu?

- Có thể biểu diễn vấn đề bằng biểu đồ, đồ thị, hình vẽ không?

- Những ai đã quan tâm nghiên cứu về vấn đề này? họ nghiên cứu như thế nào? Đã đạt được kết quả gì? Mình có thể kế thừa được những gì?

- Vấn đề có quá khứ và tương lai hay không? Có thể dự đoán được vấn đề không?

- Những đặc trưng và đặc điểm chính của vấn đề là gì?

Trong hoạt động hàng ngày luôn luôn xuất hiện vấn đề nghiên cứu (research problem) và trong nghiên cứu khoa học luôn luôn xuất hiện "vấn đề khoa học" (scientific problem). 

Vấn đề khoa học là một câu hỏi khái quát đặt ra đứng trước mâu thuẫn giữa nhu cầu hiểu biết về thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy với sự hiểu biết còn hạn chế của con người. Vấn đề khoa học là khởi nguồn của mọi nghiên cứu khoa học. Từ việc quan sát thế giới tự nhiên, nhận thức xã hội, rút kinh nghiệm và tìm cách hiểu tự nhiên, hiểu xã hội và hiểu chính mình, con người đã phát hiện ra những vấn đề khoa học. 

Thực chất vấn đề nghiên cứu, vấn đề khoa học là câu hỏi được đặt ra, thể hiện sự mâu thuẫn giữa tính hạn chế của tri thức hiện có với yêu cầu phát triển tri thức đó ở trình độ cao hơn.

Vấn đề khoa học có thể xuất hiện với những nội dung rất cụ thể, gắn với những vấn đề nảy sinh do cuộc sống sản xuất, kinh doanh hay hoạt động xã hội khác đặt ra, đòi hỏi phải giải quyết. 

Vấn đề khoa học cũng có thể là những vấn đề có tính bao quát, có tính khái quát ở tầm rộng lớn, liên quan tới nhiều lĩnh vực khoa học mang tính liên ngành hoặc các chuyên ngành khoa học rất hẹp và sâu. 

Từ vấn đề khoa học sẽ hình thành những ý tưởng khoa học, định hướng nghiên cứu một nội dung khoa học nhằm giải quyết một vấn đề thực tiễn hoặc lý luận nào đó, với một số mục tiêu, mục đích nhất định. Cần tìm hiểu muốn giải quyết vấn đề khoa học đó thì sẽ dựa trên cơ sở lý thuyết nào và lựa chọn phương pháp tiếp cận nào thì có thể giải quyết được vấn đề đặt ra. 

Nếu căn cứ vào đối tượng nghiên cứu, có thể phân chia các vấn đề khoa học thành các nhóm chính:


- Nhóm 1. Các vấn đề của khoa học tự nhiên

- Nhóm 2. Các vấn đề của khoa học xã hội và nhân văn

- Nhóm 3. Các vấn đề của khoa học công nghệ

- Nhóm 4. Các vấn đề của khoa học liên ngành


Trong thực tế, những vấn đề mang tính liên ngành phải giải quyết ngày càng nhiều và toán học thâm nhập ngày càng mạnh vào các lĩnh vực tự nhiên lẫn các lĩnh vực xã hội. Các vấn đề khoa học kỹ thuật, công nghệ cũng nhằm ứng dụng các thành tựu nghiên cứu trong khoa học tự nhiên vào thực tiễn đời sống xã hội với mục đích phục vụ con người. Như vậy những vấn đề khoa học phần lớn là nhằm khám phá tự nhiên, xã hội và tư duy, tìm ra bản chất và các quy luật phát sinh, phát triển, sự tồn tại và diệt vong của các sự vật, hiện tượng trên thế giới.


Làm thế nào để phát hiện được những vấn đề khoa học?


4.1.2. Phương pháp phát hiện vấn đề 


Có thể áp dụng một số phương pháp phát hiện vấn đề sau:

4.1.2.1. Đọc sách, tài liệu, các công trình nghiên cứu về chủ đề mình quan tâm 

Khi đọc kỹ sách, tài liệu, các công trình nghiên cứu của người đi trước, từ các dữ liệu nhỏ sẽ xuất hiện các câu hỏi và phát hiện ra nhiều vấn đề:


- Những nội dung trong chủ đề chưa được tác giả giải quyết. 

- Những nội dung trong chủ đề tác giả được giải quyết chưa thỏa đáng, chưa triệt để, chưa hợp lý, chưa lôgic.


- Cách giải quyết vấn đề của tác giả không còn phù hợp với thời điểm lịch sử hiện tại. 

- Cách giải quyết vấn đề của tác giả còn phiến diện, mang tính cục bộ, chưa toàn diện.


Nói một cách khác, khi đọc sách, tài liệu, các công trình nghiên cứu phải phát hiện ra mặt mạnh trong lập luận giải quyết vấn đề của tác giả để kế thừa, trích dẫn lúc cần thiết và phát hiện ra mặt yếu trong các công trình của người đi trước. Từ đó suy nghĩ tìm ra vấn đề cần giải quyết và có thể chọn được hướng thích hợp để giải quyết vấn đề mình đã phát hiện.

4.1.2.2. So sánh một lý thuyết đã có với thực tiễn đang chứng kiến: 

Cần tự mình so sánh một lý thuyết đã có sẵn, bản thân mình đã tiếp nhận lý thuyết này trong quá trình được đào tạo với thực tiễn cuộc sống phong phú đang diễn ra. Đặc biệt lưu ý đến tìm hiểu mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tế, các khái niệm và các con số. Trong trường hợp nhận thấy giữa lý thuyết và thực tiễn có nhiều mâu thuẫn, điều này có nghĩa là:


- Lý thuyết đang tồn tại phản ánh sai lầm đối tượng hiện thực khách quan. 

- Lý thuyết đang tồn tại phản ánh đối tượng, về cơ bản là đúng nhưng chưa chính xác. 

Từ đó, suy nghĩ đến nguyên nhân tại sao lý thuyết lại mâu thuẫn với thực tiễn như vậy, gốc rễ vấn đề là ở đâu?. Trên cơ sở này có thể chọn được vấn đề cần nghiên cứu giải quyết, thậm chí có hướng tìm cách nghiên cứu để bổ sung hoặc phủ định hoàn toàn lý thuyết cũ.

4.1.2.3. Quan sát thực tế và lắng nghe


Cần tích cực quan sát thực tế diễn ra xung quanh hàng ngày, từ đó, tìm một vấn đề mình quan tâm nhất và tìm cách để giải quyết vấn đề.


Muốn làm được điều này phải để ý quan sát những gì đang diễn ra trong xã hội mà trước đây mình ít để ý tới, chưa từng cảm nhận được, chưa từng đặt ra các câu hỏi về nó.

Quan sát thực tế là quá trình tri giác trực tiếp để thu nhận những biểu hiện đang diễn ra. Khi quan sát với mục đích rõ ràng, có tính hệ thống, tính kế hoạch, có cách thức nhất định sẽ xác định được đúng thực trạng vấn đề và tìm ra vấn đề cần giải quyết. Khả năng quan sát tốt sẽ giúp thu nhận được các thông tin sinh động về các vấn đề mình quan tâm, lấy được những số liệu thật nhất của khách thể biểu hiện. 


Khi quan sát nên ghi chép lại (ghi chép công khai, ghi chép hồi tưởng, ghi chép vắn tắt, ghi chép trên phiếu, ghi chép bằng phương tiện kỹ thuật...) và nên quan sát lặp đi lặp lại nhiều lần thì kết quả mới chính xác.

Trong quá trình quan sát thực tế nên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, lời phàn nàn, lời nhận xét đánh giá của những người thường xuyên tiếp xúc với thực tế đó, đặc biệt là những người không am hiểu khoa học. Điều này hết sức quan trọng vì chính những ý kiến, nguyện vọng, lời phàn nàn, nhận xét đánh giá đó gợi mở các vấn đề nghiên cứu, làm phát sinh ý tưởng nghiên cứu vấn đề. Trong trường hợp cần thiết có thể đặt ra các câu hỏi để những người thường xuyên tiếp xúc với thực tế đó trả lời, nói ra suy nghĩ của họ.

Ví dụ: người công nhân không am hiểu về khoa học lắm nhưng là người trực tiếp làm việc với máy móc. Nếu sau một ca làm việc người công nhân cảm thấy mệt nhoài, thần kinh căng thẳng, họ kêu ca phàn nàn nhiều chứng tỏ thiết kế giao tiếp người - máy không đạt yêu cầu và cần thiết kế lại. 


Như vậy chính những mong muốn hay yêu cầu của những con người bình thường là một nguồn vô tận làm nảy sinh các vấn đề khoa học, đặc biệt là các vấn đề mang hơi thở của thực tiễn rất cần giải quyết.

4.1.2.4. Quan sát thực tế và phát hiện mâu thuẫn



Quan sát thực tế và phát hiện mâu thuẫn trong chính thực tại cần giải quyết hoặc mâu thuẫn giữa thực tại với tri thức hiện có của mình về thực tại đó. Các câu hỏi đặt ra là:

 - Cái gì trong thực tế chứng minh cho những kiến thức mà mình đã tích lũy được là đúng?.


 - Có gì mâu thuẫn giữa các quan điểm với thực tế đang diễn ra?. Liệu có cách giải thích nào khác không? 

- Tại sao có nhiều quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề?. Cần đặc biệt lưu ý đến các quan điểm trái ngược nhau, thậm chí đối lập nhau khi tiếp cận để cùng giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tế.


Khi trả lời các câu hỏi trên chúng ta có thể đã tìm ra hoặc đặt ra một vấn đề cần giải quyết.

4.1.2.5. Nhận dạng những vướng mắc trong hoạt động thực tế


Những biến đổi kinh tế - xã hội diễn ra hàng ngày đặt ra rất nhiều vướng mắc trong thực tế cần giải quyết. Ví dụ vướng mắc giữa những vấn đề của nền kinh tế thị trường (vốn là nền kinh tế đặc trưng của các nước tư bản chủ nghĩa) với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, vướng mắc giữa các chuẩn mực giá trị truyền thống với các chuẩn mực giá trị xã hội hiện tại, giữa lối sống tiết kiệm với lối sống tiêu dùng dưới ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông điện tử v.v…. 

Rất nhiều vướng mắc trong hoạt động thực tế đòi hỏi phải trả lời, tức là xuất hiện vấn đề đòi hỏi phải đề xuất các giải pháp mới để giải quyết.


4.1.2.6.Tích cực tham dự các hội nghị, hội thảo và lắng nghe tranh luận


Tích cực tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học và lắng nghe tranh luận trong hội nghị, hội thảo nhằm phát hiện điểm mạnh, điểm yếu của đồng nghiệp. Kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp thường hay được trình bày trong các hội nghị, hội thảo khoa học. Hãy đọc kỹ các bài trong kỷ yếu được cung cấp tại hội nghị, hội thảo khoa học, lắng nghe cách đặt vấn đề của đồng nghiệp và xem vấn đề họ nêu ra để giải quyết đã đầy đủ chưa? Toàn diện chưa? đã phản ánh đầy đủ các khía cạnh của thực tiễn chưa? Còn cần bổ sung khía cạnh nào nữa?. Thực chất là phải tìm ra điểm yếu, điểm mạnh về nội dung vấn đề đã được đồng nghiệp nghiên cứu. 

Phải xem phương pháp nghiên cứu mà đồng nghiệp đã dùng có gì tốt, có gì còn chưa phù hợp, độ chính xác đạt được chưa, độ tin cậy như thế nào, có bảo đảm tính hiện đại của phương pháp không? 


Lắng nghe và suy nghĩ về sự đầy đủ, độ chính xác, tính hợp lý của các căn cứ mà đồng nghiệp đã sử dụng để chứng minh vấn đề đã đặt ra. Mặt mạnh trong luận đề, luận cứ, luận chứng của đồng nghiệp sẽ kế thừa và phát triển để làm luận cứ, luận chứng nhằm chứng minh luận đề của mình. Đồng thời phát hiện vấn đề từ mặt yếu trong luận đề, luận cứ, luận chứng của đồng nghiệp, từ đó đặt vấn đề vào chính những chỗ yếu đó (có nghĩa là đã nhận dạng vấn đề, tìm ra câu hỏi nghiên cứu, vấn đề cần nghiên cứu), suy nghĩ xây dựng luận đề cho nghiên cứu của mình, tìm cách khắc phục những khiếm khuyết. 

4.1.2.7. Nhận dạng những bất đồng trong tranh luận

Khi tranh luận về những vấn đề do thực tiễn cuộc sống hay nghiên cứu đặt ra mỗi người sẽ đưa ra các lý lẽ để bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình. Sẽ có rất nhiều vấn đề chưa thể thống nhất được. Những điểm chưa thống nhất đó có thể là những lỗ hổng về kiến thức cần nghiên cứu tiếp, có thể là những vấn đề khoa học tồn tại cần phải được làm sáng tỏ, cần phải lý giải một cách có cơ sở để đi đến thống nhất. Vì vậy sẽ nảy sinh các vấn đề cần nghiên cứu. 

4.1.2.8. Nghĩ ngược lại với cách nghĩ thông thường


Con người thường có thói quen nghĩ theo nếp nghĩ thông thường, chỉ thấy những gì đã được quy ước trước. Chính điều này làm hạn chế khả năng nhìn nhận vấn đề theo hướng mới. Ví dụ: vấn đề gì đã được viết trong tài liệu, sách giáo khoa thường đã được nghiên cứu kỹ rồi, không còn gì để bổ sung thêm nữa hoặc cái gì đã được nhiều thế hệ công nhận là đúng thì thường là chắc chắn đúng. Mặc dù xác suất đúng trong các trường hợp này có thể là cao, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng bảo đảm là đúng. 

Xã hội luôn luôn phát triển, những điều là đúng trong những giai đoạn trước đây rất có thể trở thành không phù hợp, không đúng nữa trong thời điểm hiện tại và trong tương lai. Nếu đọc kỹ tài liệu, sách báo, suy nghĩ với tư duy phản biện với ý thức thực sự cầu thị, học cái hay của người khác đồng thời có sự nhận xét, phê phán chúng ta sẽ thấy được những khiếm khuyết cần bổ sung. Đó chính là những vấn đề khoa học cần tìm kiếm. Tương tự khi xem xét, quan sát một sự vật, hiện tượng, nếu đặt vấn đề ngược lại với cách nghĩ thông thường, sẽ có thể xuất hiện những vấn đề thú vị. Các nhà khoa học thường có cách suy nghĩ này để thu nhận được những hiểu biết về dạng thức của vấn đề, nhìn nhận vấn đề dưới các góc độ khác nhau.

Ví dụ, trường hợp nhà bác học Niu-tơn quan sát quả táo rơi: nhà vật lý này không nghĩ như mọi người nghĩ quả táo rơi là lẽ bình thường như mọi vật khác rơi mà lại đặt vấn đề tại sao quả táo không rơi lên phía trên mà lại rơi xuống mặt đất? như vậy có sự hấp dẫn giữa các vật thể? và lý thuyết vạn vật hấp dẫn ra đời. 

Ví dụ khác: Ban đầu bánh xe của tàu hỏa không có vành vì người ta gắn vành trên đường ray. Vấn đề an toàn của đoàn tàu được mô tả là “đường ray phải được sản xuất như thế nào để an toàn hơn cho đoàn tàu khi di chuyển”. Khi nghĩ ngược lại “Bánh xe phải được thiết kế như thế nào để bảo đảm chạy trên đường ray chắc chắn hơn?” thì bánh xe có vành đúc ra đời.

Các lý thuyết mới thường xuất hiện khi các nhà khoa học quan sát thấy các sự vật, hiện tượng không tuân theo các quy luật đã được công nhận, từ đó đặt giả thuyết khoa học và tiến hành nghiên cứu. 

Như vậy, muốn phát hiện vấn đề cách suy nghĩ cần phải linh hoạt và nhiều trường hợp phải nghĩ không theo cách nghĩ thông thường, nghĩ những điều không ai nghĩ tới. Đó chính là tư duy sáng tạo. Sáng tạo biểu hiện sự lệch hướng với những trải nghiệm và thói quen cũ. Biết cách nghĩ khác người là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, nếu không dám nghĩ khác thì sẽ không bao giờ có được sự sáng tạo. Thành quả của sự sáng tạo dù ở bất cứ lĩnh vực nào, lúc nào cũng được đánh giá cao.

4.1.2.9. Ghi lại những ý nghĩ bất chợt nảy sinh, những câu hỏi bất chợt xuất hiện không phụ thuộc vào lý do nào

Những người có tư duy nghiên cứu nhiều khi suy nghĩ trăn trở rất nhiều với một vấn đề gì đó mà chưa có lời giải đáp hoặc bất chợt quan sát thấy một sự kiện nào đó và trong đầu sẽ xuất hiện câu hỏi nghiên cứu. Hiện tượng này được gọi là “chợt nảy ý tưởng”. Với các thiên tài, ý tưởng và sự thấu hiểu, ý tưởng và giải pháp có thể xuất hiện đồng thời như một ánh chớp chợt lóe sáng vào bất kỳ thời điểm nào: trên đường đi dạo, khi đang tắm, khi đang ngủ và cả khi suy nghĩ đến một số vấn đề chẳng liên quan gì đến ý tưởng đó.  


Kinh nghiệm thực tế cho thấy, khi bất thình lình có thể chợt nghĩ ra thì thường phải ghi lại ngay vì sau đó có thể sẽ quên, không thể nhớ lại mình đã nghĩ ra điều gì. Những ý nghĩ bất chợt này có thể tự nhiên xuất hiện trong một bối cảnh, điều kiện nhất định, cũng có thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên và thường là những ý hay. Thực ra đó là kết quả của một quá trình ấp ủ, suy nghĩ dài, thông tin đã được lưu vào trí nhớ dài hạn, vào phần vô thức và có thể có ý nghĩa quan trọng.

Nên ghi chép vào sổ tay, máy tính dưới dạng các chuyên đề và sắp xếp theo đối tượng. Ví dụ: chuyên đề cải thiện kinh doanh sẽ có các đối tượng: khách hàng, công ty, nhà cung cấp, môi trường…; chuyên đề sản xuất sẽ có các đối tượng: con người, vốn, công nghệ, trang thiết bị, những ưu tiên, sản phẩm, quá trình, mục tiêu….

4.2. Kỹ năng đặt vấn đề một cách chính xác 

Sau khi đã phát hiện vấn đề, phải xác định chính xác vấn đề trước khi bắt tay vào tìm cách giải quyết vấn đề. Muốn xác định chính xác vấn đề phải đặt ra các câu hỏi: 


- Mục đích của ta là gì? Tại sao ta muốn điều đó ?

- Bản chất của vấn đề là gì ?


- Cần đạt được điều gì? Bằng những cách nào ?

- Điều gì ngăn cản việc thực hiện mục đích đó? Lý do vì sao? Tại sao lại như vậy? 

- Cái gì sẽ xảy ra khi vấn đề được giải quyết? Có thể định tính, định lượng vấn đề được không? Tiêu chí định lượng là gì? 

- Với những cách nào có thể giải quyết vấn đề? có bao nhiêu cách/phương án-Alternatives để đạt mục đích?


- Giới hạn (Narrow Down) của vấn đề là gì? Giới hạn về không gian, thời gian, phạm vi ra sao?

- Giải pháp nào có thể đáp ứng tốt nhất các tiêu chí đặt ra?

Như vậy, để xác định chính xác vấn đề, chúng ta cần xem xét vấn đề đó từ nhiều khía cạnh khác nhau, nhìn nhận vấn đề từ bên trong của nó, hiểu thấu đáo được sự vật từ bên trong. Điều này sẽ tạo thuận lợi khi tìm cách giải quyết vấn đề.

Ví dụ: vấn đề phát hiện là cần làm cái mở hộp thiếc thì vấn đề đặt ra sẽ là “tìm cách mở các hộp thiếc một cách dễ dàng nhất”. Cách đặt vấn đề khác nhau thì sẽ ra các giải quyết vấn đề khác nhau. Có người tìm cách tác động từ bên ngoài vào để mở hộp nên dụng cụ đục nắp hộp ra đời, có người lại hình dung cái hộp như một quả chuối, cần bóc vỏ nó và cái vòng kéo mở hộp ra đời. 


Việc xác định chính xác vấn đề rất quan trọng vì nó làm cho vấn đề trở nên khát quát, rõ ràng và liên quan chặt chẽ đến cách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng hay không. Khi được hỏi sẽ làm gì nếu được thông báo rằng một sao chổi lớn sẽ va chạm và phá hủy toàn bộ trái đất trong một giờ, nhà bác học Einstein đã trả lời ông sẽ dành 55 phút cho việc tìm xem có thể trình bày rõ ràng câu hỏi như thế nào và 5 phút còn lại để giải quyết nó. Vì vậy, để xác định chính xác vấn đề nên sử dụng những góc nhìn khác nhau, dùng những từ ngữ khác nhau để diễn tả vấn đề, quan sát vấn đề từ các vị trí khác nhau, bóc tách vấn đề thành các phần nhỏ, sử dụng nhiều câu hỏi khác nhau, mô tả vấn đề theo nhiều cách….

Có 4 cách tư duy để xác định chính xác vấn đề:

- Tư duy từ trước ra sau: 

Phát hiện vấn đề, bắt đầu với vấn đề đặt ra và từng bước tìm ra giải pháp: xác định vấn đề, suy nghĩ và tạo các ý tưởng khác nhau, chắt lọc ý tưởng, chọn ý tưởng hay nhất. Đây là cách tư duy thường gặp nhất. Với cách tư duy này chúng ta sẽ đi lần lượt từng bước một, từ A tới B, tới C, tới D, tới giải pháp E. Bước trước sinh ra bước sau theo một đường thẳng liên tục.



Ví dụ: phát hiện vấn đề “một sản phẩm mới của công ty có lượng bán ra thấp” ( bắt đầu bằng việc tìm nguyên nhân, với mỗi nguyên nhân tìm ra đều đặt câu hỏi “Tại sao xảy ra điều này”:

“ Thiết kế sản phẩm kém bị phát hiện quá muộn - Tại sao xảy ra điều này?”, “Nhân sự bán hàng quá mỏng, trình độ thấp - Tại sao xảy ra điều này?”, “Thiếu tiền quảng cáo - “Tại sao xảy ra điều này?”, “Chưa xác định rõ thị trường mục tiêu, thất bại trong việc tìm kênh phân phối - Tại sao xảy ra điều này”…( từ đó suy nghĩ các giải pháp, chọn giải pháp tối ưu, phù hợp.   

- Tư duy từ sau ra trước: 

Phát hiện vấn đề, bắt đầu với giải pháp (tương lai) rồi quay ngược trở lại xem sự việc diễn biến ra sao để đặt ra vấn đề cần giải quyết. Việc tưởng tượng ra vấn đề đã được giải quyết cho phép tiếp cận vấn đề từ một khía cạnh khác và giải quyết vấn đề đó theo hướng đối lập. Quay trở lại vấn đề cho phép ta suy nghĩ linh hoạt hơn nhờ thay đổi các yếu tố cấu thành vấn đề đó. 

Câu hỏi đặt ra của loại tư duy này là cái gì cản trở nếu thực hiện giải pháp đó? Cách đơn giản nhất để vượt qua cản trở đó là cách nào?. Cách tư duy này không theo trình tự các bước mà có thể đưa ngay ra giải pháp E, sau đó quay trở lại A và tìm cách đi đến E bằng cách qua B, tới C, tới D, …. Hoặc tìm cách đi đến E không nhất thiết phải theo đúng trình tự A(B(C mà có thể là A(B(G(H



Ví dụ: Nikola Tesla - người mở ra thời kỳ năng lượng điện thường tư duy bằng cách “từ sau ra trước” nhờ có khả năng tưởng tượng tương lai. Khi cần chế tạo tuabin, Tesla tưởng tượng trong đầu đã tạo ra được một cái tuabin và khởi động nó 1 tuần, sau đó ông tháo rời các bộ phận máy trong tưởng tượng và ghi chú chính xác chi tiết hao mòn trên các bộ phận. Khi tuabin thật ra đời những mô tả của ông về các bộ phận bị mòn khớp hoàn toàn với thực tế. Với tư duy này Tesla khám phá ra từ trường quay tạo nền tảng cho phát minh dòng điện xoay chiều giúp năng lượng điện được phân bố rộng rãi hơn. 

- Tư duy từ dưới lên trên: 

Xem xét vấn đề theo chiều hướng ngược lại, coi thử thách là cơ hội, đảo ngược vấn đề. Đây là cách tư duy nhìn vào mặt khác của vấn đề. 

Ví dụ: hai người cùng bán một mặt hàng giày dép từ hai công ty cạnh tranh được cử đi nghiên cứu thị trường ở một nước kém phát triển. Một người gọi điện về công ty: “chẳng có cơ hội nào cả vì ở đây không có ai đi giầy”, người kia gọi điện, nói: “Cơ hội tuyệt vời, ở đây chẳng có ai đi giầy cả”. Khi Henry Ford đi vào con đường kinh doanh ô tô ở Mỹ đã theo tư duy này, thay vì “đưa mọi người tới công việc” Ford đã đảo ngược thành “ đưa công việc tới mọi người” và phát minh ra dây chuyền sản xuất. Khi Al Sloan trở thành Tổng giám đốc tập đoàn General Motor theo tư duy thông thường là mọi người phải thanh toán tiền xe trước khi lái nó, Sloan đã đảo ngược thành “bạn có thể lái xe trước khi bạn thanh toán tiền” với phương thức mua trả góp. Khi muốn mở một nhà hàng, với tư duy “từ trước ra sau” sẽ định sẵn thực đơn, với tư duy “từ dưới lên trên” có thể mở nhà hàng không có thực đơn bằng cách đầu bếp giới thiệu cho khách các loại thịt, cá, rau, phụ gia và đề nghị khách chọn những thứ họ thích rồi làm món có chứa những thứ đó, đặc biệt cho mỗi khách hàng.

- Tư duy từ trên xuống: 

Nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn cảnh, không bị phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân, cảm nhận được các quan điểm của người khác, sẵn sàng xem xét các quan điểm của người khác để có bức tranh toàn cảnh về vấn đề mình quan tâm. Tư duy này tạo ra khả năng hình dung hai ý kiến, khái niệm, hai hình ảnh đồng thời trái ngược hay mâu thuẫn với nhau, khả năng tưởng tượng những điểm giống nhau, những so sánh hay thậm chí cả những nét khác biệt, dấu hiệu tương đồng giữa các đối tượng trong các lĩnh vực khác nhau. 

Tiến sĩ Albert Rothenberg - nhà khoa học nổi tiếng về quá trình sáng tạo gọi tư duy từ trên xuống là “Tư duy Janusian” (tên Chúa của người La Mã với hai mặt nhìn về hai hướng khác nhau). Tư duy này giúp tìm ra nhanh chóng các mối liên hệ giữa các vấn đề cụ thể với vấn đề tổng thể, dung hòa được các mâu thuẫn, những điều đối lập. 

Khi nhận biết các quan điểm khác nhau sẽ tìm ra các giải pháp thành công, nhìn nhận vấn đề khách quan hơn, thấy được mọi phía.  Những người nổi tiếng có tư duy này là Einstein, Mozart, Edison, Van Gogh, Pasteur, Picasso, Bohr …. Einstein có khả năng tưởng tượng một vật vừa chuyển động, vừa đứng yên cùng một lúc trong vật lý và xây dựng phép tương đồng, thuyết tương đối để phản ánh điều này; Louis Pasteur khám phá ra định luật miễn dịch, Niels Bohr phát hiện ánh sáng vừa là hạt, vừa là sóng ….

Trong nghiên cứu khoa học, khi chọn một đề tài nghiên cứu, người nghiên cứu phải tự hỏi có vấn đề nghiên cứu hay không? Nếu có vấn đề thì nghiên cứu, nếu không có vấn đề tất nhiên không thể nghiên cứu. Bất kỳ một đề tài nào cũng được đặc trưng bởi mục tiêu, mục đích nghiên cứu, các nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, có khách thể nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát cụ thể, có ý nghĩa riêng. Đồng thời người nghiên cứu cũng phải xác định vấn đề nghiên cứu còn mới hay không? Vấn đề nghiên cứu có vừa tầm và đúng chuyên môn của mình để giải quyết hay không? Nếu vấn đề nghiên cứu có liên quan đến những chuyên môn khác thì mời thêm người cộng tác có chuyên môn trên lĩnh vực ấy, hoặc có thể thay đổi đề tài khác, hoặc thu hẹp đề tài lại cho vừa với điều kiện và khả năng chuyên môn của mình.


Nếu xác định được vấn đề nghiên cứu rõ ràng sẽ nắm vững được mục tiêu, mục đích nghiên cứu và xác định đúng nhiệm vụ nghiên cứu, giúp người nghiên cứu biết cần phải làm gì để đạt được mục đích, thu thập tư liệu ở đâu, thu thập tư liệu nào cần thiết cho đề tài? Từ đó người nghiên cứu tránh trường hợp thu thập tư liệu nhiều nhưng không có giá trị luận cứ, không sát với  vấn đề của đề tài, vừa phí công sức, vừa khó xử lý. Xác định được vấn đề cần nghiên cứu còn giúp người nghiên cứu hình thành nên giả thuyết  nghiên cứu đúng hướng.

4.3. Kỹ năng đặt tên hay cho vấn đề 


Việc đặt tên cho vấn đề (đầu đề) hay đặt tên đề tài nghiên cứu cần phải suy nghĩ hết sức cẩn thận vì đầu đề/tên đề tài là phần tác động mạnh đến người đọc trước tiên. Trong nhiều trường hợp nguyên nhân khiến người ta đọc là vì đầu đề/tên đề tài đó đúng là vấn đề người ta đang quan tâm tới nó hoặc đơn giản chỉ vì đầu đề/tên đề tài đó quá hay, quá hấp dẫn nên thu hút sự chú ý. Nếu đầu đề/tên đề tài đặt không hay sẽ không hấp dẫn người đọc và kết quả là bài viết, công trình của mình đã bỏ ra nhiều công sức dễ bị bỏ qua hoặc có rất ít người quan tâm tới. Hãy cố gắng diễn tả vấn đề bằng ngôn ngữ chuẩn mực.  

Khi đặt đầu đề/tên đề tài phải đảm bảo các yêu cầu:


- Tính hấp dẫn: lựa chọn ngôn từ sắc sảo, bảo đảm từng từ đều đáng giá, tránh dùng các câu sáo rỗng không thể hiện nội dung thông tin hoặc các câu đã quá nhàm. Chọn các từ độc đáo thể hiện nội dung thông tin.

- Tính khoa học: đầu đề/tên đề tài phải có ý nghĩa rõ ràng, khúc chiết, chỉ có một nghĩa, tránh đưa nội dung phức tạp và các con số không cần thiết vào. Số lượng từ của đầu đề không được phép nhiều, không được dài quá, phải mạch lạc, ngắn gọn, xúc tích, phản ánh được nội dung chính yếu và mục tiêu, mục đích chủ yếu của vấn đề/đề tài.  

Không nên dùng những cụm từ có độ bất định cao về thông tin (ví dụ: Bước đầu tìm hiểu về...; Thử bàn về…; Một vài suy nghĩ về…; v.v…). Hết sức tránh dùng hai từ khi có thể dùng một, tránh dùng các từ viết tắt. Không được dùng nhiều dấu chấm, phẩy trong đầu đề vì có thể gây rối mắt và khó hiểu. Nên dùng động từ chủ động chứ không nên dùng động từ bị động để đầu đề/tên đề tài ngắn gọn và mạnh.

Ngoài ra, trong đầu đề/tên đề tài cố gắng hạn chế lạm dụng, sử dụng tùy tiện dùng những cụm từ chỉ mục đích, thường mở đầu bằng những từ như để, nhằm, góp phần (ví dụ: (…) nhằm nâng cao chất lượng…; (…) để phát triển năng lực cạnh tranh; (…) góp phần vào….) trong những trường hợp không chỉ ra được nội dung thực tế cần làm.

- Tính chính xác: đầu đề /tên đề tài phải bảo đảm tính chính xác. Tính chính xác thể hiện ở chỗ tuyệt đối không có lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả, không sai về nội dung khoa học.

- Tính hợp lý: đầu đề /tên đề tài phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu của đề tài. Nên tránh dùng từ bóng bẩy khi có thể dùng từ đơn giản, dễ hiểu mà vẫn hiệu quả, không nên dùng từ có ý nghĩa ẩn dụ sâu xa (đây là sự khác biệt với cách đặt tên tác phẩm văn học). Không được lạm dụng cách chơi chữ vì nếu ngôn từ dùng chưa thật đắt giá chơi chữ sẽ phản tác dụng. Nếu đầu đề dài 2,3 dòng thì ngắt dòng phải đúng chỗ (xác định điểm ngắt dòng đúng để không làm hỏng nội dung thông tin).

- Hình thức đẹp: trình bày đẹp mắt, vừa vặn với khoảng trống.

Sau khi đặt tên cần hỏi ý kiến của mọi người và tiếp thu ý kiến. Nếu có ý kiến cho rằng “đầu đề/tên đề tài nghe rất kêu nhưng không rõ nghĩa” thì phải suy nghĩ và sửa lại.

Muốn có một đầu đề/tên đề tài hay phải xác định những từ nào là từ khóa (từ quan trọng nhất) và thay đổi chúng nhiều lần để xem dùng từ nào hay hơn, tìm xem có từ khác có thể dùng được không (nhất là những từ đồng nghĩa), từ nào gợi lên được sự xúc cảm mạnh mẽ của người đọc thì chọn từ đó. Ngoài ra cũng có thể bằng cách thay đổi trật tự từ để diễn đạt tên đề tài cho hay hơn . 

Từ ngữ của đầu đề/tên đề tài nếu được lựa chọn cẩn thận đảm bảo các yêu cầu trên sẽ có sức mạnh lớn lao, không chỉ giúp cho bài viết hấp dẫn, thu hút mà có tác dụng làm cho người đọc cảm nhận thấy sự nghiêm túc của người viết và đánh giá cao về mình.

Do một đề tài nghiên cứu khoa học phải bảo đảm tính khoa học, tính mới, tính thực tiễn và tính khả thi nên nếu đầu đề/tên đề tài mà phản ánh được những vấn đề cấp bách, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của thực tế Việt Nam mà chưa từng có tác giả nào thực hiện thì sẽ rất được trân trọng và gợi mở được sự chú ý, quan tâm của nhiều người.


Câu hỏi chương 4

1. Xuất phát điểm để phát hiện một vấn đề là gì? Anh (chị) hiện đang quan tâm đến vấn đề gì? Tại sao?

2. Vấn đề khoa học là gì?. Tại sao vấn đề khoa học luôn luôn là khởi nguồn của mọi nghiên cứu khoa học?. 


3. Làm thế nào để phát hiện được những vấn đề khoa học?


4. Muốn xác định chính xác vấn đề phải làm gì? Có bao nhiêu cách tư duy để xác định chính xác vấn đề? Cho một số ví dụ minh họa.

5. Muốn đặt tên một vấn đề (tên một đề tài) hay phải đảm bảo những yêu cầu nào?

Bài tập thực hành chương 4

Bài tập 1. Sử dụng các kỹ năng phát hiện vấn đề để phát hiện một vấn đề bức xúc trong cuộc sống cần giải quyết. Lý giải tại sao lại quan tâm đến vấn đề đó?

Bài tập 2. Chọn 3 vấn đề bản thân quan tâm nhất trong cuộc sống hiện nay. Hãy đặt tên hay cho 3 vấn đề này để thu hút người khác cùng quan tâm tới các vấn đề đó.


Bài tập 3. Tham khảo 10 tên đề tài (tài liệu trong CSDL của thư viện điện tử), đưa ra nhận xét về cách đặt tên đề tài của các tác giả.

Tài liệu tham khảo chương 4
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Chương 5

CÁC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Mục tiêu nghiên cứu:


· Biết cách đặt giả thuyết cho vấn đề mình quan tâm.

· Nắm vững chức năng, thuộc tính của giả thuyết, phân loại được các giả thuyết.


· Nắm được các phương pháp tư duy, suy luận để tiếp cận giải quyết vấn đề.

· Bước đầu thành thạo các phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề như cách thức lọc thông tin cốt lõi trong các tài liệu tham khảo, cách thức phân tích, tổng hợp thông tin, cách thức phỏng vấn, quan sát, điều tra để thu thập thông tin, cách xử lý thông tin nhằm giải quyết vấn đề. 

5.1. Đặt giả thuyết cho vấn đề

Sau khi tìm ra vấn đề quan trọng cần giải quyết trong vô số sự vật, hiện tượng xung quanh nghĩa là đã “làm đúng việc”, chúng ta còn cần phải làm việc đúng cách nữa thì sẽ mang lại thành công.


5.1.1. Khái niệm giả thuyết 

· Định nghĩa: 

Giả thuyết là những phán đoán được sử dụng để giải thích tạm thời một vấn đề chưa có luận cứ và chưa được luận chứng. 

Trong nghiên cứu khoa học, giả thuyết nghiên cứu (research hypothesis) là một nhận định sơ bộ, là chiều hướng giải quyết vấn đề nghiên cứu, hoặc một kết luận mang tính giả định trước một vấn đề khoa học, một câu hỏi về bản chất của sự vật, hiện tượng hay phương pháp nhận biết chúng. Giả thuyết gắn liền với nghiên cứu, giả thuyết cũng là khởi điểm của mọi khoa học. Giả thuyết do người nghiên cứu đưa ra để chứng minh hoặc bác bỏ.

Giả thuyết là một trong những hình thức, những khâu trong tư duy lôgíc để nhận được những tri thức mới. 

Đặt giả thuyết là đưa ra nhận định về mục tiêu, về con đường để đạt được mục tiêu của một đề tài nghiên cứu khoa học trước khi bước vào giai đoạn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. 

Như vậy, giả thuyết muốn được công nhận thì còn phải được chứng minh. Nói một cách khác, khi đưa ra một vấn đề khoa học, đưa ra một luận đề, để có phương hướng hành động, người nghiên cứu thường phải đưa ra hay dự kiến về kết quả nghiên cứu phải như thế nào, phương pháp và con đường để tiến hành nghiên cứu là gì? Đó chính là các giả thuyết. Từ những giả thuyết đó người nghiên cứu xác định cách thức và các điều kiện để đạt được mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu đã xác định.

Các giả thuyết có tác dụng định hướng cho việc chuẩn bị mọi điều kiện và phương thức tiến hành nghiên cứu. Trong cấu trúc logic của nghiên cứu, giả thuyết nằm trong luận đề. Để chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết cần phải có các luận cứ và luận chứng.

5.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề khoa học và giả thuyết

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học giả thuyết luôn luôn gắn liền với nghiên cứu. Từ một vấn đề khoa học - là một câu hỏi có tính khái quát về một nội dung khoa học mà người nghiên cứu quan tâm đến, khoa học chưa giải quyết được, người nghiên cứu cần đưa ra một ý tưởng nghiên cứu, có nghĩa là cần hình dung ra trước nội dung cần thực hiện là gì, mục tiêu, mục đích cần đạt được ra sao, nhiệm vụ nghiên cứu cần thực hiện là những nhiệm vụ nào, phương pháp có thể áp dụng để thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra là gì?. Trên cơ sở ý tưởng đó, hình thành các luận đề và đưa ra các giả thuyết cho từng luận đề. 

Mối liên hệ giữa vấn đề khoa học và giả thuyết thể hiện như sau:  


Quan sát ( phát hiện vấn đề khoa học ( Hình thành ý tưởng khoa học ( Giả thuyết khoa học.

Câu hỏi khái quát đặt ra (phát hiện vấn đề)( Ý định về các phương án trả lời câu hỏi, hình dung nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu (ý tưởng) ( Câu trả lời dự kiến (giả thuyết).

Như vậy, sau khi xuất hiện vấn đề, người nghiên cứu cần có ý tưởng khoa học (loại phán đoán mang tính trực cảm, chưa có đầy đủ luận cứ). Nghĩa là hình dung ra nội dung chính và thành phần của các nội dung, mục tiêu cho từng nội dung cục bộ lẫn nội dung tổng thể; hình dung ra nhiệm vụ, các phương pháp có thể áp dụng để thực hiện từng nội dung của đề tài. 

Ý tưởng khoa học là giai đoạn tiền giả thuyết, đôi khi xuất hiện rất nhanh và phải ghi lại một cách đầy đủ. Từ đó người nghiên cứu có thể hình thành luận đề tổng quát và các luận đề phụ, sau đó sẽ hình thành các giả thuyết tương ứng, trả lời sơ bộ vào câu hỏi đã đặt ra và cần tiếp tục chứng minh.


Từ vấn đề khoa học tới giả thuyết khoa học là một giai đoạn lập luận liên tục, vận dụng kiến thức một cách tổng hợp. Đây là giai đoạn đầu tư chất xám quan trọng. 


5.1.3. Chức năng của giả thuyết

Giả thuyết có hai chức năng chính:


- Chỉ rõ bản thân giả định về sự tồn tại hay không tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.


- Chỉ một quá trình lôgíc dẫn đến giả thuyết và việc kiểm tra, chứng minh giả thuyết.


Ví dụ: trong sinh học, khi nghiên cứu tính di truyền của sinh vật, người ta đã đưa ra giả thuyết là do có Gen di truyền. Giả thuyết này đã định hướng cho các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu về cấu trúc tế bào và từ đó, dần dần xác định được các Gen di truyền; Trong vũ trụ học, để nghiên cứu thành phần cấu tạo và các tính chất khác của sao Hỏa người ta cũng phải đưa ra các giả thuyết trước khi bắt tay tiến hành nghiên cứu cho từng vấn đề cụ thể. Từ giả thuyết cho rằng trên sao hỏa có thể có nước, người ta mới thiết lập phương pháp xác định nước trên các con tàu thăm dò sao hỏa và chuẩn bị các dụng cụ và phương tiện để thăm dò và khám phá thành phần của nước một cách thích hợp.


Trong sản xuất và kinh doanh muốn xác định chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu nhu cầu xã hội đối với sản phẩm; khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên các thị trường, các yếu tố liên quan đến giá thành sản phẩm, phải đưa ra được các giả thuyết định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy việc đặt giả thuyết đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu, định hướng cho hoạt động nghiên cứu. Giả thuyết nghiên cứu được xác lập trên cơ sở tham khảo (có phê phán và đánh giá) nhiều công trình nghiên cứu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu; Giả thuyết nghiên cứu là một trong những căn cứ hình thành các nội dung nghiên cứu, là căn cứ để xác định chiều hướng thu thập thông tin.   


Thông thường, thực hiện một đề tài nghiên cứu là quá trình chứng minh một hoặc một số luận điểm khoa học, giả thuyết được coi là bước khởi đầu trong quá trình đó. 

5.1.4. Các thuộc tính của giả thuyết

Giả thuyết có các thuộc tính cơ bản sau:

a. Tính giả định


Giả thuyết là một nhận định chưa chắc chắn, muốn được chấp nhận còn phải được chứng minh (cho dù trước khi đưa ra một giả thuyết người nghiên cứu đã có một lượng kiến thức, có sự hiểu biết nhất định, đã thu thập được các thông tin sơ bộ và lập luận logic, liên kết các sự kiện để đưa ra giả thuyết). Giả thuyết có thể được đặt ra đúng với bản chất sự vật, hiện tượng; Giả thuyết cũng có thể sai và bị bác bỏ.

Nói một cách khác giả thuyết mới chỉ là một giả định. Chứng minh tính đúng đắn của một giả thuyết là một việc làm phức tạp, phải xem xét nhiều khía cạnh và vận dụng nhiều tri thức khác nhau. Phải thu thập luận cứ từ lý thuyết, tiến hành các phương pháp nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu hoặc qua khảo nghiệm thực tế, giả thuyết có thể bị đổ vỡ. 

b. Tính đa phương án

Để trả lời cho một vấn đề khoa học có thể đặt ra nhiều giả thuyết. Ví dụ nghiên cứu về quá trình tiến hoá của loài người, có các giả thuyết khác nhau: giả thuyết của tôn giáo, thuyết tiến hoá của Darwin, thuyết di truyền; Nghiên cứu về cấu tạo của vật chất, có các giả thuyết khác nhau về cấu tạo của nguyên tử hay cấu tạo của phân tử; Nghiên cứu về thị trường dịch vụ tài chính có các giả thuyết khác nhau về chủng loại sản phẩm, về khách hàng của dịch vụ; Nghiên cứu về khu vực kinh tế phi chính thức có các giả thuyết khác nhau về sự tồn tại và xu hướng phát triển, sự chuyển đổi, hậu quả và tác động về mặt kinh tế - xã hội của khu vực kinh tế phi chính thức…. 

Như vậy, trước một vấn đề nghiên cứu không phải chỉ có một câu trả lời duy nhất.

c. Tính dị biến


Do khoa học và công nghệ ngày càng phát triển, tri thức của loài người về thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy cũng ngày một nhiều, được đổi mới. Với các tri thức mới, một giả thuyết hôm nay đúng, ngày mai có thể không còn thích hợp nữa. Vì vậy, một giả thuyết luôn có tính dị biến, dễ bị thay đổi theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Giả thuyết có thể nhanh chóng bị xem xét lại do sự phát triển của nhận thức. 

5.1.5. Các tiêu chí để đưa ra giả thuyết

Việc đưa ra một giả thuyết không được tùy tiện. Giả thuyết phải dựa trên nhận thức khoa học, bản thân giả thuyết cũng là một nhận thức khoa học nên khi đặt giả thuyết phải tuân theo nguyên lý của nhận thức luận. Nghĩa là muốn đưa ra một giả thuyết cần phải dựa trên các căn cứ khoa học và thông qua lập luận lôgíc một cách liên tục để đi từ vấn đề khoa học, từ một luận đề tới giả thuyết. Muốn đưa ra một giả thuyết khoa học phải theo các tiêu chí sau:


a. Giả thuyết phải dựa trên cơ sở quan sát


Theo quy luật của nhận thức, "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng trở lại thực tiễn", nhận thức phải đi từ đơn giản đến phức tạp, từ cục bộ tới toàn cục, từ chưa hoàn chỉnh tới hoàn chỉnh. Vì vậy, mọi giả thuyết phải dựa trên quan sát, có thể là bằng bất cứ hình thức quan sát nào: quan sát bằng thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác một cách trực tiếp hay đọc và nghiên cứu tài liệu, làm thí nghiệm, thực nghiệm hay kết hợp của nhiều hình thức khác nhau để có thêm thông tin, bổ sung cho những nhận thức đã có, làm giàu thêm vốn kiến thức đã có, để rồi từ đó thông qua tư duy trừu tượng, bằng lập luận, tính toán và đưa ra giả thuyết. Phần lớn các giả thuyết được hình thành dựa trên kết quả quan sát từ các sự kiện riêng biệt. 

b. Giả thuyết không được trái với lý thuyết


Lý thuyết khoa học là một hệ thống tri thức phản ánh dưới dạng trừu tượng và lý tưởng hoá một phần hiện thực khách quan, được nghiên cứu có cấu trúc, chức năng xác định. Đó là những tri thức đã được kiểm nghiệm và được chấp nhận như những chuẩn mực để áp dụng trong thực tế. Vì vậy một giả thuyết trước hết không được trái với những chuẩn mực đó. Tuy nhiên, quan niệm về lý thuyết cũng cần mềm dẻo vì trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và trong khoa học xã hội & nhân văn quan niệm về cách vận dụng lý thuyết cũng khác nhau.

Trong khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật, lý thuyết được thể hiện bằng các học thuyết, các định lý, quy tắc, các nguyên lý, các công thức chuẩn mực. Một khi các tri thức mới được hình thành hay các tri thức cũ tỏ ra lỗi thời hay sai sót thì có thể bỏ ngay và thay thế bằng cái mới, cái đúng hơn. 

Trong khoa học xã hội và nhân văn, bên cạnh các dạng biểu hiện trên, lý thuyết được vận dụng trong thực tiễn tạo thành cơ sở pháp lý để nghiên cứu như các đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định của nhà nước hay của các tổ chức đang có hiệu lực thi hành. Mọi lý thuyết đều được dùng phục vụ cho đường lối chính trị và xây dựng đất nước của một giai cấp, một tầng lớp xã hội nào đó. Do đó, một số dạng lý thuyết gắn liền với quan điểm của giai cấp thống trị xã hội, với giai cấp lãnh đạo và gắn liền với sự ổn định xã hội. Vì vậy, việc áp dụng các lý thuyết mới, tiến bộ hơn luôn luôn là một việc khó khăn, điều đó không chỉ đơn giản là vấn đề khoa học đơn thuần, đằng sau nó là lợi ích của giai cấp này hay giai cấp khác, là vấn đề ổn định xã hội. Bất kỳ một thay đổi nào trong một lĩnh vực đều ảnh hưởng tới các lĩnh vực hoạt động khác của xã hội. Chính vì vậy cần hết sức thận trọng và xem xét một cách đồng bộ, có hệ thống khi đưa ra các giả thuyết.

Mặt khác cần phân biệt lý thuyết với những điều bị ngộ nhận là lý thuyết. Sự ngộ nhận là lý thuyết có thể xảy ra trong những điều kiện và hoàn cảnh hạn chế nhất định. Trong trường hợp đó, một giả thuyết có thể phủ nhận một "lý thuyết" đã có. Ngoài ra, cũng do ở một số giai đoạn tri thức khoa học còn hạn chế, các lý thuyết còn chưa được hoàn chỉnh, nên một giả thuyết có thể bổ sung cho lý thuyết đã tồn tại, mở rộng lý thuyết trong các điều kiện mới để hoàn thiện lý thuyết, các lý thuyết thực tế đã không loại trừ nhau mà còn bổ sung cho nhau.

c. Một giả thuyết phải luôn là có thể kiểm chứng được


Là một nhận thức khoa học, giả thuyết phải được kiểm chứng để lưu lại, để truyền bá, phổ biến cho đời sau. Nếu một giả thuyết mà không có cách nào kiểm chứng được thì không đủ độ tin cậy để chấp nhận.


Việc kiểm chứng một giả thuyết có thể bằng lý thuyết hay bằng thực nghiệm hay kết hợp cả lý thuyết với thực nghiệm. Quá trình kiểm chứng có thể được tiến hành nhanh hay chậm. Việc kiểm chứng các giả thuyết trong lĩnh vực khoa học xã hội thường mất nhiều thời gian và đòi hỏi có những đánh giá thận trọng.


5.1.6. Cách phân loại giả thuyết

Có một số cách phân loại giả thuyết, mỗi cách phân loại có ý nghĩa và tác dụng riêng trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.  


a. Phân loại theo tính phổ biến của giả thuyết

Theo tính phổ biến có các loại giả thuyết sau đây:

- Giả thuyết phổ biến: là loại giả thuyết khái quát, thường đúng cho tất cả mọi sự vật, hiện tượng hay ít nhất cũng đúng cho một lớp các sự vật, hiện tượng có những điểm tương đồng. Ví dụ, vào WTO vừa là một cơ hội vừa là một thách thức đối với các loại hình doanh nghiệp. 

- Giả thuyết thống kê: là các giả thuyết được đưa ra sau khi quan sát một số đông sự vật hay hiện tượng. Giả thuyết thống kê đúng cho trường hợp có số đông nhưng hữu hạn các sự vật hay hiện tượng được quan sát, có thể có giá trị trong một phạm vi giới hạn các sự vật, hiện tượng. Ví dụ, giả thuyết "Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tất cả các nước đều bị ảnh hưởng”. Giả thuyết thống kê này đúng khi xem xét với số lượng lớn. Với số lượng nhỏ có thể không còn đúng nữa.


- Giả thuyết đặc thù: là các giả thuyết chỉ đúng cho các trường hợp riêng, không đúng cho trường hợp chung, chỉ dùng cho trường hợp cá biệt với nội dung cũng cá biệt. Giả thuyết đặc thù tồn tại nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tương ứng với các sự vật, hiện tượng riêng biệt.


b. Phân loại theo chức năng của nghiên cứu khoa học


Theo chức năng của nghiên cứu khoa học có các loại giả thuyết sau: 

- Giả thuyết mô tả: là giả thuyết trong đó sử dụng một tập hợp các khái niệm liên kết chúng lại theo một quy luật nhất định để làm rõ sự vật, hiện tượng về cấu trúc, động thái hay sự tương tác của chúng. Như vậy giả thuyết mô tả có thể là giả thuyết mô tả cấu trúc, giả thuyết mô tả động thái hay giả thuyết mô tả sự tương tác giữa các sự vật, hiện tượng. Đây là loại giả thuyết thường đặt ra trong các nghiên cứu mô tả.

- Giả thuyết giải thích: là giả thuyết về các nguyên nhân và kết quả của sự vận động và thay đổi trạng thái của sự vật, hiện tượng. Đây chính là các giả thuyết nói về mối quan hệ nhân quả trong quá trình phát sinh, phát triển, tồn tại và suy vong của mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên, trong xã hội hay tư duy của con người. Trong loại nghiên cứu giải thích phải đưa ra được giả thuyết về nguyên nhân dẫn đến một trạng thái nào đó của sự vật, hiện tượng mà nhiều người đã biết nhưng khoa học chưa giải thích được nguyên nhân tại sao.

- Giả thuyết dự báo: là giả thuyết thường được thực hiện trong các nghiên cứu dự báo, là các giả thuyết đưa ra các quan niệm, các nhận định và đánh giá về trạng thái tương lai của sự vật và hiện tượng căn cứ vào những thông tin trong quá khứ, tình trạng hiện tại và các nhu cầu điều kiện có liên quan trong tương lai đối với sự vật, hiện tượng đó.


Các giả thuyết dự báo cũng có thể là các dự báo mang tính mô tả, giải thích hay sáng tạo.


- Giả thuyết giải pháp: là các giả thuyết thực hiện trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai, mang tính sáng tạo. Các giả thuyết này đưa ra các nguyên lý mới, giải pháp mới, các mô hình mới, ứng dụng các thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên vào phục vụ cho đời sống xã hội. Các giả thuyết này là cầu nối nối liền các lĩnh vực khoa học tự nhiên với nhu cầu thực của xã hội loài người.


c. Phân loại theo mục đích nghiên cứu


Theo mục đích nghiên cứu có các giả thuyết sau:

- Giả thuyết quy luật: là giả thuyết về các quy luật của sự vật, hiện tượng. Quy luật có thể là quy luật về cấu trúc, về động thái hay về mối quan hệ tương tác của các sự vật, hiện tượng. Giả thuyết quy luật cũng có thể có hình thức là giả thuyết mô tả, giải thích hay dự báo. Các giả thuyết quy luật thường được thực hiện trong nghiên cứu cơ bản.


- Giả thuyết giải pháp: là các giả thuyết xuất hiện trong các nghiên cứu ứng dụng. Đó là các giả thuyết về đề xuất các nguyên lý, giải pháp mới nhằm ứng dụng các kiến thức của các nghiên cứu cơ bản vào đời sống xã hội. Ví dụ: từ giả thuyết nếu con người bị nhiễm một ít vi trùng gây bệnh thì cơ thể sẽ tự sản sinh ra một kháng thể có khả năng chống lại việc lây nhiễm các bệnh đó. Từ giả thuyết này người ta đã tiến hành nghiên cứu các vacxin và kết quả nghiên cứu đã khẳng định sự đúng đắn của giả thuyết. Trên cơ sở này, việc tiêm chủng phòng bệnh được tiến hành trên diện rộng. 

- Giả thuyết hình mẫu: là các giả thuyết đưa ra các hình mẫu mới có hiệu quả khả thi về kỹ thuật và có khả năng áp dụng vào thực tế phục vụ sản xuất, kinh doanh, quản lý. Các giả thuyết này được thực hiện trong hoạt động nghiên cứu triển khai. Hình mẫu của giả thuyết có thể là hình mẫu trong kỹ thuật, quản lý hay trong xã hội.


5.1.7. Cấu trúc lôgíc của giả thuyết 

Giả thuyết là một phán đoán còn phải được chứng minh. Cũng chính vì thế một giả thuyết có thể là đúng nhưng cũng không loại trừ một giả thuyết là sai. Giả thuyết đúng hay sai tùy thuộc vào trình độ học vấn của người đưa ra giả thuyết, vào độ phức tạp của mỗi giả thuyết, vào độ tin cậy và chắc chắn của các căn cứ được sử dụng để đưa ra giả thuyết.


Một giả thuyết có thể có dạng cấu trúc lôgíc đơn giản hay phức tạp:

Dạng cấu trúc lôgic đơn giản của giả thuyết thường là một phán đoán đơn về quan hệ giữa hai sự kiện hay sự vật, hiện tượng mà không phụ thuộc vào các sự kiện hay sự vật, hiện tượng đó. Ví dụ với mối quan hệ giữa sự kiện A và sự kiện B có thể chỉ ra một số dạng cấu trúc lôgic giả thuyết đơn giản như:


- Giả thuyết mang tính khẳng định:


+ A là B: là giả thuyết khẳng định thuận (phán đoán khẳng định)

+ A không là B: là giả thuyết khẳng định phủ định (phán đoán phủ định). 

+ A chắc chắn là B; A nhất định là B; A dứt khoát là B; A đương nhiên là B: giả thuyết khẳng định với độ tin tưởng hoàn toàn (phán đoán tất nhiên).


- Khẳng định xác suất:


+ A có thể là B; A có lẽ là B; A hình như là B: là dạng giả thuyết xác suất với độ tin tưởng chưa hoàn toàn (phán đoán xác suất).


Các khẳng định trên đây thể hiện sự tin tưởng, độ tin cậy khác nhau của các giả thuyết về mối quan hệ giữa A và B.


Dạng cấu trúc lôgic phức tạp của giả thuyết là một phán đoán về quan hệ giữa hai hay nhiều sự kiện, sự vật hay hiện tượng, có thể có các mối liên hệ với nhau bằng các liên từ lôgíc Hoặc, Và, Đồng thời, Nhưng….

Ví dụ: 


- Nhiệm vụ A có thể được thực hiện bởi bộ phận C hoặc bộ phận D của công ty (phán đoán lựa chọn).


- Độ rộng dải thông có hạn và lưu lượng thông tin lớn của hệ thống thông tin di động là nguyên nhân của những đợt tắc nghẽn thông tin trong thời gian qua (phán đoán liên kết).


Giả thuyết phức tạp cũng có dạng giả định hay dạng kéo thêm. Đó là một số các phán đoán đơn giản được nối với nhau bằng các liên từ như Nếu…; Thì…

Tóm lại, muốn giải quyết một vấn đề có thể đặt ra nhiều giả thuyết. Do giả thuyết có tính giả định, tính đa phương án, tính dễ biến đổi, giả thuyết có thể đúng, có thể sai nên người nghiên cứu phải vận dụng khả năng phán đoán, suy luận và trực giác nhạy bén để chọn giả thuyết nào là giả thuyết có thể chứng minh để xây dựng được luận điểm khoa học. 

Giả thuyết có thể được khẳng định là đúng hay là sai. Nếu là đúng thì giả thuyết được chấp nhận, nếu không đúng, nó bị loại bỏ. Khi bác bỏ được một giả thuyết cũng là khi một luận điểm khoa học được chứng minh. Vì vậy, giới khoa học thường ví von “cái chết của một giả thuyết là cái chết  vinh quang”. Khi giả thuyết bị bác bỏ có nghĩa là khoa học đã tiến thêm được một bước trên con đường dẫn tới chân lý.


Ví dụ:


* Đề tài: “Vấn đề kinh tế thị trường và sự suy thoái những giá trị truyền thống ở Việt Nam hiện nay”. 

Vấn đề nghiên cứu của đề tài là: có hay không sự tác động của kinh tế thị trường đối với sự suy thoái của văn hoá truyền thống? Kinh tế thị trường đặt ra những thách thức gì cho văn hoá truyền thống?…

Giả thuyết cho đề tài có thể là: 

- Kinh tế thị trường tác động tiêu cực đến những giá trị truyền thống; 

- Kinh tế thị trường vừa tác động tích cực vừa tác động tiêu cực đến các giá trị truyền thống; 

- Kinh tế thị trường được định hướng xã hội chủ nghĩa vì vậy không tác động tiêu cực đến các giá trị truyền thống.


Trong 3 giả thuyết trên, người nghiên cứu nên chọn một giả thuyết để thực hiện việc chứng minh luận điểm khoa học của mình. 

5.1.8. Các bước hình thành giả thuyết

Việc hình thành một giả thuyết bao giờ cũng gắn với vấn đề khoa học và theo các bước sau đây:

a. Phát hiện mâu thuẫn


Người nghiên cứu cần phát hiện ra các sự kiện mà nguyên nhân xuất hiện của chúng chưa thể giải thích bằng các lý thuyết đã có. Khi xem xét kỹ thấy có mâu thuẫn giữa các lý thuyết hiện tại với các sự kiện mới xuất hiện. Mâu thuẫn này chính là tình huống, là điểm xuất phát của các phát hiện mới của khoa học.


b. Nghiên cứu tổng thể để tìm mối liên hệ


Trong bước này người nghiên cứu cố gắng làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng cần nghiên cứu với các hiện tượng đã biết trước đó, cùng với nó và sau nó. Trên cơ sở đó, vạch ra các khuynh hướng khả dĩ cho giả thuyết mới.


c. Đưa ra giả thuyết


Khi đưa ra giả thuyết, ngoài việc dựa trên các yếu tố lôgíc còn có sự tham gia của trực giác. Từ trực giác, tức trực quan sinh động, người nghiên cứu bằng tư duy lôgíc của mình liên kết các khái niệm, hoàn chỉnh nhận thức về sự vật, hiện tượng (ở đây có vai trò của tư duy sáng tạo) để rồi đưa ra giả thuyết. 

Như vậy, việc đưa ra giả thuyết phải đảm bảo các yêu cầu sau:


- Đó phải là sự giải thích duy nhất đầy đủ của nguyên nhân xuất hiện của các sự kiện nghiên cứu.


- Phải giải thích được sự kiện hay nhóm các sự kiện với một số lượng tối đa các hoàn cảnh có liên quan.

- Không được mâu thuẫn về mặt lôgíc với những quy luật cơ bản của khoa học, với hệ thống tri thức đã có, trừ trường hợp phủ định chính các tri thức đó.


Đứng trước một vấn đề khoa học có thể có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Đó chính là tính đa phương án của giả thuyết.


Muốn có các giả thuyết phải xuất phát từ quan sát, phát hiện vấn đề khoa học, hình dung ra ý tưởng khoa học và tìm câu trả lời. Đặt giả thuyết là một quá trình tư duy quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Để hoàn thành quá trình này, người nghiên cứu phải trên cơ sở các thông tin quan sát được, suy luận liên tục, theo cách suy diễn, quy nạp hay loại suy để kết nối các thông tin một cách lôgíc và chính xác nhằm đi đến kết luận đúng và đề xuất giả thuyết.


Ví dụ:


- Hiện tượng: chủ trương xã hội hóa giáo dục làm sự cạnh tranh giữa các trường đại học công lập, dân lập, tư thục sẽ ngày càng quyết liệt trong việc thu hút sinh viên. Các trường đều đang đối mặt với sự khủng hoảng về tài chính, sự gia tăng chi phí, những chỉ trích của xã hội về chương trình học, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực lực đội ngũ giảng viên, các dịch vụ phục vụ trong trường v.v… mâu thuẫn với việc phải nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Ý tưởng: nếu sinh viên hài lòng sẽ góp phần nâng cao uy tín của trường đại học trong cộng đồng, nâng cao khả năng thu hút sinh viên giỏi và cải thiện mặt bằng chung của đầu vào tuyển sinh, đầu vào được nâng cao sẽ góp phần tạo nên chất lượng đầu ra của nhà trường. 


- Câu hỏi đặt ra: những yếu tố quan trọng nào sẽ tác động đến sự hài lòng của sinh viên và mức độ tác động của chúng như thế nào? 


- Phát hiện: có hai yếu tố quan trọng tác động đến sự hài lòng của sinh viên là: giá trị dịch vụ đào tạo và chất lượng dịch vụ đào tạo.

- Vấn đề nghiên cứu: nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên, đo lường ảnh hưởng của giá trị dịch vụ đào tạo và chất lượng dịch vụ đào tạo đến mức độ hài lòng của sinh viên.


- Đặt tên đề tài: “Giá trị dịch vụ và chất lượng dịch vụ trong giáo dục đại học nhìn từ góc độ sinh viên”.

- Đặt giả thuyết:


+ Có mối quan hệ thuận chiều giữa giá trị dịch vụ và sự hài lòng của sinh viên. 

+ Có mối quan hệ thuận chiều giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của sinh viên. 

5.2. Các phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề

5.2.1. Phương pháp suy luận để giải quyết vấn đề

Suy luận là hình thức tư duy từ một hay một số phán đoán đã biết (tiền đề) đưa ra một phán đoán mới (giả thuyết khoa học). Các phương pháp suy luận chủ yếu hiện đang được áp dụng để tiếp cận giải quyết vấn đề là suy luận kiểu diễn dịch, suy luận kiểu quy nạp, suy luận kiểu loại suy (tham khảo bổ sung mục 3.2.4).

· Suy luận kiểu diễn dịch 

Suy luận kiểu diễn dịch là cách suy luận đi từ cái quy luật, cái có tính khái quát chung để đi đến những cái cụ thể, những trường hợp cụ thể.  Suy luận kiểu diễn dịch còn được gọi là cách suy luận đi từ cái chung đến cái riêng. 

Ví dụ: quan sát các cuộc xung đột có tính chất sắc tộc và tôn giáo có thể đi đến suy luận về ảnh hưởng của chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo của từng nước, từ đó đặt ra các giả thuyết và tiếp cận giải quyết vấn đề xung đột sắc tộc, tôn giáo; hoặc quan sát sự phát triển của các công ty cổ phần sẽ thấy sự phân định rõ rệt giữa quyền sở hữu và quyền quản lý làm phát sinh vấn đề chi phí đại diện trong quá trình thực hiện mục tiêu tối đa hóa tài sản cho các cổ đông, từ đó đặt ra các giả thuyết và tiếp cận giải quyết vấn đề kiểm soát chi phí đại diện, nghiên cứu những mô hình định lượng chi phí đại diện…. 

· Suy luận kiểu quy nạp

Suy luận kiểu quy nạp là cách suy luận đi từ nhiều kết quả quan sát, từ nhiều cái riêng lẻ để đi đến cái khái quát, các quy luật, cái có tính chất chung.Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, từ nhiều kinh nghiệm đúc rút được từ thực tiễn đời sống xã hội hay từ nhiều thí nghiệm riêng lẻ tích lũy, được khái quát và quy luật hoá để có tri thức khoa học.


Trong triết học gọi đó là hình thức suy luận đi từ cái riêng đến cái chung. Cách suy luận này hay được áp dụng trong các nghiên cứu của xã hội học, kinh tế học. 

Ví dụ muốn nghiên cứu về chất lượng đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học ở Việt Nam thì phải nhận diện nội dung chương trình đào tạo, thực trạng giảng dạy và học tập của từng trường đại học có đào tạo chuyên ngành này, so sánh với các trường đại học trong khu vực và quốc tế, từ đó đưa ra các nhận xét, kết luận; Nghiên cứu về thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam thì phải nhận diện  những nhân tố tác động đến khả năng thâm nhập thị trường và khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao trên từng thị trường cụ thể  như Nhật, Mỹ, Trung Quốc và Hồng Công, EU, thực trạng xuất khẩu thủy sản  về tốc độ phát triển, cơ cấu ngành hàng, phương thức xuất khẩu. Trên cơ sở này đưa ra các nhận xét, đánh giá khả năng cạnh tranh sản phẩm và các đối thủ cạnh tranh….

· Suy luận kiểu loại suy


Suy luận kiểu loại suy là cách suy luận đi từ một cái này để suy ngay ra một cái khác. Trong triết học gọi là hình thức suy luận đi từ cái riêng đến cái riêng. Trong nghiên cứu khoa học, từ một kết quả nghiên cứu này có thể suy ra một kết quả khác. Ví dụ từ việc thử thành công một thiết bị có thể suy ra ngay rằng có thể sử dụng thiết bị đó vào thực tiễn sau khi đã hoàn thiện những điều cần bổ sung. Hoặc từ việc thử nghiệm thành công một thứ thuốc nào đó trên chuột đi đến kết luận có thể thử trên người. Cách suy luận này rất hay dùng trong nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tự nhiên và kỹ thuật công nghệ. 

5.2.2. Phương pháp tiếp cận thông tin để giải quyết vấn đề

Các phương pháp tiếp cận thông tin để giải quyết vấn đề về bản chất là cách thức xem xét, nhìn nhận một cách khái quát trước khi bắt tay thực sự vào lấy thông tin. Vì vậy, các phương pháp tiếp cận thông tin quyết định ở cấp vĩ mô độ chính xác của thông tin. 


Trong các phương pháp tiếp cận thông tin, mỗi phương pháp đều có một vai trò nhất định. Có phương pháp tác động rộng lớn tới mọi hoạt động thu thập thông tin như phương pháp duy vật - biện chứng, phương pháp lịch sử - lôgíc hay phương pháp hệ thống - cấu trúc. Có phương pháp mang tính chỉ đạo hoạt động theo một hướng nhất định như phương pháp tiếp cận phân tích - tổng hợp, phương pháp tiếp cận định tính - định lượng hay tiếp cận cá biệt - so sánh. 

5.2.2.1. Phương pháp tiếp cận thông tin theo quan điểm duy vật - biện chứng 

Phương pháp tiếp cận duy vật - biện chứng là cách nhìn nhận xem xét thông tin theo quan điểm duy vật - biện chứng, quan điểm “động”. Theo quan điểm này, thế giới vật chất tồn tại khách quan với ý thức của con người và không ngừng vận động, chuyển hoá. Trong quá trình vận động đó, các mâu thuẫn nảy sinh và việc giải quyết các mâu thuẫn sẽ tạo ra cái mới, làm cho sự vật thay đổi, phát triển không ngừng. Mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn trong thế giới tự nhiên và xã hội là động lực của sự phát triển.


Trong hoạt động thu thập và xử lý thông tin phải luôn nhìn sự vật, hiện tượng với con mắt động, phải thấy rằng sự vật, hiện tượng biến đổi không ngừng, hôm nay thế này, ngày mai có thể khác. Mặt khác, để sử dụng thông tin vào một mục đích nhất định, thông tin lại phải ổn định trong một phạm vi cho phép và cần thiết. Như vậy tính ổn định của thông tin là tạm thời, sự vận động và thay đổi của thông tin là cơ bản, là bản chất. Vì vậy, tùy theo tình hình thực tế mà lấy thông tin và sử dụng thông tin cho đúng và hợp lý. Thông tin dễ dàng bị lạc hậu, lỗi thời. Theo thời gian, các thông tin đã có sẽ bị biến đổi về bản chất, đặc biệt đối với các thông tin không mang tính bản chất của sự vật, hiện tượng. Nói một cách khác, thông tin luôn phải được xem xét, cập nhật để không bị lạc hậu.


5.2.2.2. Phương pháp tiếp cận thông tin theo quan điểm hệ thống - cấu trúc

Hệ thống là một tập hợp các phần tử có tính độc lập tương đối nhưng có tác động qua lại với nhau để thực hiện một mục tiêu xác định. Một hệ thống bao giờ cũng có một giới hạn nhất định. Bên ngoài giới hạn là môi trường của hệ thống. Hệ thống quan hệ với môi trường thông qua các đại lượng đầu vào và đầu ra của hệ thống. 


Cấu trúc là kết cấu, là sự sắp xếp bên trong của hệ thống với các mối quan hệ tác động qua lại cụ thể giữa các thành phần của hệ thống để đi đến một kết quả, một mục tiêu xác định của hệ thống.


Hệ thống - cấu trúc là tập hợp các thành phần độc lập tương đối với sự ràng buộc lẫn nhau và các quy luật tác động qua lại giữa các thành phần của hệ thống và mục tiêu của nó.


Một hệ thống - cấu trúc có đặc trưng sau:


- Một hệ thống luôn luôn có thể chia thành các hệ thống con (các phân hệ), các hệ thống con có tính độc lập tương đối, nghĩa là mỗi phân hệ được đặc trưng bởi một mục tiêu bộ phận nhưng tương tác để thực hiện mục tiêu tổng thể. 

- Một hệ thống luôn phải là điều khiển được, không chuyển động hỗn loạn.


- Hệ thống luôn có tính trồi. Tính trồi là tính chất mà chỉ hệ thống mới có, mỗi thành phần của hệ thống, mỗi phân hệ không có được tính chất đó. 

- Hành vi của hệ thống mang bản chất đa phương án. Chính nhờ khả năng điều khiển được mà hành vi của một hệ thống có thể thể hiện theo nhiều phương án khác nhau.


- Động thái của hệ thống là đa mục tiêu. Từ nhiều phương án có thể dẫn tới đa mục tiêu. Đối với một hệ thống, sự kết hợp giữa tính điều khiển được với tính đa phương án và đa mục tiêu luôn có thể tìm được phương án tối ưu để đạt được mục tiêu đề ra.


Tiếp cận thông tin để giải quyết vấn đề theo quan điểm hệ thống - cấu trúc sẽ giúp con người nhìn nhận sự vật, hiện tượng dưới nhiều góc độ, khía cạnh, một cách toàn diện, mọi mặt trong mỗi tác động qua lại giữa các mặt đó, tránh được cách nhìn phiến diện, một chiều, tìm ra tính trồi của hệ thống, lường hết những ảnh hưởng lẫn nhau giữa các thành phần của hệ thống và những ảnh hưởng tới hoạt động của cả hệ thống nói chung khi tác động vào một phân hệ hay một khía cạnh nào đó của hệ thống.


Về mặt cấu trúc, hệ thống có nhiều dạng. Mỗi dạng có đặc thù riêng thể hiện các quy luật điều khiển và tác động tương hỗ riêng. Do đó khi sử dụng các hệ thống - cấu trúc khác nhau cũng cần hiểu và tuân thủ các tính chất khách quan của chúng. 

Các dạng hệ thống - cấu trúc thông dụng là hệ thống phân cấp hình cây, hệ thống hình sao, hệ thống dạng xa lộ. 

· Hệ thống phân cấp hình cây (hình 5.1a): 

Hệ thống phân cấp hình cây là dạng hệ thống điển hình trong hệ thống quản lý hành chính. Trong hệ thống này các thành phần cấu trúc của hệ thống được phân chia thành các cấp có thứ bậc. Bậc trên là bậc chỉ huy, điều khiển bậc dưới, nhưng mỗi bậc có nhiệm vụ, chức trách, quyền hạn rõ rệt và riêng biệt. Đó là hệ thống tập trung phân quyền.


Nguyên tắc điều khiển của hệ thống này là cấp trên chỉ điều khiển cấp dưới trực tiếp, cấp dưới chỉ chịu sự điều khiển của cấp trên trực tiếp. Hiện tượng vượt cấp trong hệ thống này là thể hiện sự rối loạn trong điều khiển. 

Ưu điểm lớn nhất của hệ thống này là phân quyền do đó không hoạt động quá nhiều trong mỗi cấp. 

Nhược điểm của loại hệ thống này là thiếu bình đẳng do phân cấp và phản ứng chậm, mọi điều khiển từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất đều phải qua các cấp trung gian, vì vậy chậm và rất có thể bị méo mó, sai lạc.

· Hệ thống hình sao (hình 5.l b): 


Hệ thống hình sao là dạng hệ thống hai cấp gồm một trung tâm và các thành phần là các vệ tinh xung quanh do trung tâm điều khiển. Mọi quan hệ qua lại giữa các thành phần đều phải qua trung tâm. Do đó, trung tâm là nơi bận rộn nhất. 

Ưu điểm của hệ thống này là hệ thống phản ứng tương đối nhanh vì chỉ có hai cấp. Với trình độ phát triển của khoa học và công nghệ ngày nay, sự bận rộn của trung tâm có thể từng bước khắc phục nhờ áp dụng công nghệ thông tin trong khâu thu thập, xử lý và lưu giữ tin.


· Hệ thống dạng xa lộ (Bus) (hình 5.1c): 


Hệ thống dạng xa lộ là dạng hệ thống trong đó mọi thành phần của hệ thống được dựa vào nhật xa lộ thông tin gọi là Bus. Mọi thành phần quan hệ với nhau cũng như sử dụng Bus một cách hoàn toàn bình đẳng. Trong hệ thống không có thành phần điều khiển và thành phần bị điều khiển. Đó là một ưu điểm lớn của hệ thống dạng Bus. Tuy vậy, để đảm bảo được quyền bình đẳng này, mỗi thành phần đều phải tuân thủ một thủ tục điều khiển Bus chung. Thủ tục này vừa đảm bảo quyền bình đẳng đối với một thành phần, vừa chống được các va chạm có thể có khi các cặp thành phần tương tác, trao đổi với nhau.


Hệ thống dạng hình sao và hệ thống dạng Bus thường dùng trong các hệ thống thông tin liên lạc.











d) Sơ đồ điều khiển học của hệ thống




5.2.2.3. Phương pháp tiếp cận phân tích - tổng hợp

Khi tiếp cận sự vật, hiện tượng nhằm thu thập thông tin, có thể tiếp cận theo cách phân tích hoặc theo cách tổng hợp, tùy theo từng vấn đề và nội dung thông tin muốn thu thập.


· Phân tích là quá trình phân giải trong tư duy hoặc trên thực tế một toàn thể thành những bộ phận hợp thành để từ đó thu nhận những tri thức mới. 

Thao tác phân tích là thao tác tách một chỉnh thể thành các yếu tố, các thành phần để xác định vị trí và vai trò của từng yếu tố trong chỉnh thể đó. Hay nói cách khác, phân tích là phân chia sự vật thành những bộ phận có bản chất khác biệt nhau. Mục đích của phân tích là nhận thức các bộ phận với tính cách là những yếu tố của toàn thể phức tạp. Nếu không phân tích người nghiên cứu không thể biết sự vật cụ thể và các yếu tố của nó.


Tùy theo tính chất của đối tượng được nghiên cứu, phân tích mang những hình thức khác nhau. Phân tích mang tính nhiều mặt. Tính nhiều mặt của phân tích là điều kiện để nhận thức toàn diện đối tượng được nghiên cứu. Biểu hiện cụ thể của tính nhiều mặt là:


- Khi tách cái toàn thể thành những bộ phận hợp thành cho phép làm rõ cấu tạo, kết cấu của đối tượng được nghiên cứu.


- Khi bóc tách một hiện tượng phức tạp thành những yếu tố đơn giản hơn cho phép phân biệt cái cơ bản với cái không cơ bản, qui cái phức tạp vào cái đơn giản.


- Phân tích một quá trình đang phát triển cho phép nêu bật lên các giai đoạn khác nhau và những khuynh hướng, mâu thuẫn của nó.


Vì sự phân tích đi từ phức tạp đến đơn giản, từ chỉnh thể đến các yếu tố, nên nó có công dụng giải thích. Việc phân loại các sự vật và hiện tượng là một trong những hình thức của phân tích. Trong quá trình phân tích, tư duy vận động từ cái phức tạp đến cái đơn giản, từ cái ngẫu nhiên sang cái tất yếu, từ tính đa dạng sang tính đồng nhất và tính thống nhất.

Tiếp cận phân tích giúp xác định đúng vị trí, vai trò, điểm mạnh, điểm yếu … của từng yếu tố trong chỉnh thể. Từ đó, muốn phát triển một đối tượng chỉ cần tác động vào những yếu tố, những khâu quyết định nhất, đồng thời muốn ngăn chặn sự bành trướng, lan rộng một đối tượng chỉ cần tác động kìm hãm yếu tố, nguyên nhân quyết định nhất của đối tượng đó. 

Như vậy, tiếp cận phân tích giúp người nghiên cứu có cái nhìn rõ ràng, thấu đáo hơn về toàn thể nhờ xem xét các mặt hoạt động, các khía cạnh khác nhau, các góc độ khác nhau của đối tượng nghiên cứu.


Tiếp cận phân tích thực chất là bài toán mổ xẻ vấn đề, đi từ cái chung, cái tổng quát đến cái chi tiết. Tiếp cận phân tích thường kết hợp với tiếp cận hệ thống. Nghĩa là xuất phát từ tính năng, cấu trúc hay nhiệm vụ, chức năng chung của cả hệ thống rồi phân tích làm rõ vai trò, vị trí từng thành phần của hệ thống, làm rõ tính chất của từng thành phần hay yêu cầu đối với chúng; làm rõ kết cấu, tính chất của hệ thống hay các quy luật tác động tương hỗ giữa các thành phần trong hệ thống. Như vậy, tiếp cận theo hướng phân tích dùng trong trường hợp muốn tìm hiểu sâu về các chi tiết, các thành phần và các tính chất của các thành phần cũng như từng tính chất riêng lẻ của hệ thống.


· Tổng hợp là quá trình hợp nhất trong toàn thể thống nhất các bộ phận, các đặc tính, các quan hệ mà sự phân tích đã tách ra. 

Nói một cách khác, tổng hợp là từ những bộ phận hợp nhất lại thành cái toàn thể. 

Thao tác tổng hợp có đặc điểm: 


- Đi từ tính đồng nhất, cơ bản đến tính khác biệt, sự đa dạng.


- Kết hợp cái chung và cái riêng, tính thống nhất và tính đa dạng vào một toàn thể cụ thể sinh động.


- Tổng hợp phải dựa trên kết quả của phân tích để từ đó có thể nhìn bao quát được sự vật và hiện tượng trong chỉnh thể của nó.


Tổng hợp làm người nghiên cứu hiểu biết hoàn toàn về sự vật, đánh giá chính xác vị trí, vai trò của từng bộ phận trong tổng thể. Tổng hợp thể hiện tư duy sáng tạo của người nghiên cứu.  


Tiếp cận tổng hợp là phương pháp liên kết các yếu tố, các thành phần thành một chỉnh thể có tính chất lớn hơn tổng các tính chất của các yếu tố ban đầu. 


Tiếp cận tổng hợp khi kết hợp với tiếp cận hệ thống là phương pháp đi từ những cái riêng, những đặc tính riêng của các thành phần cấu thành hệ thống để tạo dựng nên hệ thống với các quy luật tương tác nào đó nhằm đạt được một hệ thống với những tính chất mong muốn. Kết quả của tiếp cận tổng hợp là tìm ra mối liên hệ tất yếu giữa các bộ phận đã được phân tích, từ đó xác lập cái nhìn khái quát đối với sự vật, hiện tượng nghiên cứu.

Tiếp cận theo kiểu tổng hợp thường dùng trong trường hợp không thể có được thông tin mong muốn ngay mà phải qua các thông tin khác để rồi tổng hợp lại cho ta thông tin mới.


Người nghiên cứu có thể thu thập thông tin từ cách tiếp cận phân tích trước hoặc ngược lại, tiếp cận theo cách tổng hợp trước nhưng cuối cùng vẫn phải xác lập một đánh giá tổng hợp đối với sự vật, hiện tượng nghiên cứu. 


5.2.2.4. Phương pháp tiếp cận định tính và định lượng


Thông tin thu thập luôn phải tồn tại dưới dạng định tính hoặc định lượng. Đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát phải được xem xét cả hai khía cạnh định tính và định lượng.

Tiếp cận thông tin định tính là cách tiếp cận đi vào bản chất của sự vật, hiện tượng. Cách tiếp cận này chú trọng đến các thông tin phản ánh bản chất định tính của sự vật, hiện tượng, chưa chú ý tới các thông tin phản ánh độ lớn, mức độ tác động ảnh hưởng của các sự vật hay hiện tượng đó. Tiếp cận định tính cần thiết cho những việc tương tự như hoạch định chiến lược, vạch phương hướng hành động. Thông tin định tính mang tính chỉ đạo hướng dẫn, rất quan trọng vì phương hướng sai, chỉ dẫn sai thì kéo theo mọi thứ đều sai. 

Tiếp cận định lượng là cách tiếp cận làm rõ độ lớn, mức độ ảnh hưởng, tác động của các đại lượng. Do đó, định lượng bổ sung và làm rõ thêm vai trò của từng thông tin.


Khi tiếp cận thông tin có thể bắt đầu trước bằng định tính hoặc bằng định lượng đều được nhưng cuối cùng đều phải đi đến nhận thức được bản chất định tính của sự vật, hiện tượng. Trong trường hợp không thể tìm được các thông tin định lượng vì một lý do nào đó thì phải chấp nhận thông tin định tính là duy nhất.


5.2.2.5. Phương pháp tiếp cận lịch sử và logic


Phương pháp tiếp cận lịch sử - logic là cách nhìn nhận thông tin theo quan điểm lịch sử. Mỗi một sự vật, hiện tượng đều có quá trình phát sinh, phát triển và vận động của nó. Người thu thập thông tin cần tìm hiểu, tham chiếu quá trình lịch sử của nguồn tin. Trên cơ sở này có thể rút ra được quy luật mang tính lôgíc tất yếu của sự phát triển và vận động nói chung của sự vật, hiện tượng. 

Mỗi sự kiện riêng biệt trong quá khứ là ngẫu nhiên nhưng chuỗi sự kiện trong quá khứ thì luôn bị điều khiển bởi một quy luật tất yếu. Vì vậy, tiếp cận lịch sử là xem xét sự vật qua những sự kiện xuất hiện trong quá khứ, thu thập thông tin về các chuỗi sự kiện định tính và định lượng trong quá khứ, sắp xếp các sự kiện theo một trật tự nhất định để nhận biết logic tất yếu của quá trình phát triển.


Tiếp cận lịch sử - lôgíc đòi hỏi khi nhìn nhận, xem xét bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng phải gắn với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nó. Điều kiện và hoàn cảnh cụ thể là cái nền để xem xét đánh giá thông tin, đánh giá sự vật, hiện tượng. 

5.2.2.6. Phương pháp tiếp cận cá biệt và so sánh


Tiếp cận cá biệt là xem xét sự vật, hiện tượng trong tình trạng cô lập, không liên quan tới các sự vật, hiện tượng khác. Cách tiếp cận đặc biệt này trái với quan điểm hệ thống nên luôn phải đi đôi với tiếp cận so sánh do tiếp cận so sánh cho phép quan sát sự vật, hiện tượng trong mối tương quan. 

So sánh là so với một sự vật hay hiện tượng được coi là chuẩn mực để xác định các thông tin mà sự vật, hiện tượng mang lại. Áp dụng phương pháp này phải chọn các sự vật đối chứng, sự vật được chọn được coi là chuẩn để so sánh, từ đó nhận thức cái cá biệt.

Ví dụ: nếu muốn nghiên cứu về chất lượng đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học ở Việt Nam, việc tiếp cận thông tin theo quan điểm hệ thống nghĩa là phải nghiên cứu lý luận và thực trạng đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học đặt trong bối cảnh không thể tách rời hệ thống đại học Việt Nam và môi trường kinh tế - xã hội của Việt Nam và môi trường quốc tế. 

Tiếp cận phân tích và tổng hợp sẽ được sử dụng để lựa chọn nội dung lý luận, đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp; Tiếp cận định tính và định lượng sẽ được thực hiện khi thu thập thông tin về đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập chuyên ngành kế toán bậc đại học; Tiếp cận lịch sử và logic được sử dụng để đánh giá giảng viên và giáo trình; Tiếp cận cá biệt và so sánh được sử dụng để nhận diện chương trình đào tạo kế toán của từng trường đại học trong khu vực và quốc tế, so sánh với chương trình các trường đại học của Việt Nam, từ đó rút ra các nhận xét, đánh giá.


5.3. Cách thức chứng minh giả thuyết (Kiểm chứng giả thuyết)

Giả thuyết mới chỉ là một giả định, một phán đoán, mặc dù đó là một phán đoán được sinh ra từ nhiều suy luận có tính lôgíc dựa trên các căn cứ là các thông tin có được. Muốn khẳng định giả thuyết đưa ra đã là chính xác hay chưa đúng, cần phải tiến hành kiểm chứng. Kiểm chứng là xem xét một cách khoa học, toàn diện từ nội dung giả thuyết đến các căn cứ và cách thức chứng minh giả thuyết đó để khẳng định giả thuyết là đúng hay sai để rồi quyết định không bác bỏ hay bác bỏ giả thuyết. 

Như vậy, nội dung của kiểm chứng giả thuyết là chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết. Chứng minh thực chất là một hình thức suy luận dựa vào những phán đoán mà tính chân xác đã được công nhận (luận cứ) để khẳng định tính chân xác của một phán đoán đang cần phải chứng minh. Bác bỏ là một hình thức chứng minh nhằm khẳng định tính phi chân xác của một phán đoán.   


Để chứng minh một giả thuyết là đúng hay sai, có thể có những cách chứng minh khác nhau: Chứng minh trực tiếp hay chứng minh gián tiếp.


a. Chứng minh trực tiếp


Chứng minh trực tiếp là chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết bằng cách sử dụng các luận cứ đúng đắn, chính xác và sử dụng đúng các phép chứng minh. Như vậy tính chân xác của giả thuyết được rút ra từ tính chân thực, chính xác của các luận đề, luận cứ và các luận chứng dùng chứng minh giả thuyết đó: 

Giả thuyết đúng - Vấn đề khoa học đúng - Các căn cứ đúng - Cách chứng minh đúng.

Một giả thuyết đúng sẽ được chấp nhận.


Cũng từ đó, có thể thấy ngay rằng, một giả thuyết sẽ là sai nếu ít nhất một trong ba yếu tố: vấn đề khoa học đặt ra, các luận cứ dùng để chứng minh vấn đề khoa học đó hoặc cách chứng minh là sai. 

Giả thuyết sai - Vấn đề khoa học sai - Các căn cứ chứng minh sai - Cách chứng minh sai.


Một giả thuyết sai sẽ bị bác bỏ.


· Vấn đề khoa học là đúng nếu vấn đề đó là rõ ràng và phải nhất quán. Tính rõ ràng của vấn đề thể hiện ở chỗ ai cũng có thể hiểu vấn đề đó theo cùng một nghĩa. Tính nhất quán của vấn đề thể hiện trong suốt quá trình chứng minh, vấn đề khoa học này luôn phải được giữ vững, không được thay đổi.

· Các căn cứ dùng chứng minh một luận đề là đúng nếu đó là các căn cứ chân  thực và chính xác, có liên quan trực tiếp đến vấn đề khoa học cần chứng minh. Tính chân thực, tính chính xác của luận cứ nghĩa là phải bảo đảm độ tin cậy cao và được công nhận. Sự công nhận có thể thực hiện thông qua chứng minh bằng lý thuyết hay chứng minh bằng thực nghiệm và có liên hệ trực tiếp đến vấn đề khoa học đặt ra, nội dung của các căn cứ này phải gắn với vấn đề cần chứng minh.

· Cách chứng minh là đúng nếu phương pháp dùng để chứng minh vấn đề khoa học đặt ra:


+ Không vi phạm quy tắc về suy luận và phải đơn trị, duy nhất. 

Đơn trị và duy nhất nghĩa là không thể một phép chứng minh với các điều kiện như nhau lại cho nhiều kết quả khác nhau. Đơn trị trước hết là đơn trị về nội dung và mục tiêu. 

Ví dụ, trong đơn giản một hàm lôgíc, tính đơn trị và duy nhất được thể hiện trước hết về nội dung và mục tiêu là mạch đơn giản nhất. Nhưng từ mục tiêu đó vẫn có thể có nhiều dạng tối thiểu của hàm đảm bảo mạch thực hiện hàm là tối thiểu nhất (như nhau). Từ đó bất kỳ phương pháp đơn giản hàm nào đều phải đảm bảo tính đơn trị, duy nhất đó của nội dung và mục tiêu đơn giản.


+ Không vi phạm quy tắc về lập luận: không dùng lập luận luẩn quẩn hay dùng những khái niệm đang cần định nghĩa để định nghĩa cho chính khái niệm đó. 

Lập luận phải có căn cứ, chính xác, khách quan, cụ thể; có tính thuyết phục.

b. Chứng minh gián tiếp


Chứng minh gián tiếp là phép chứng minh trong đó tính chân thực và chính xác của giả thuyết được khẳng định bằng tính phi chân thực và chính xác của phản giả thuyết.


Chứng minh gián tiếp có hai loại: chứng minh phản chứng và chứng minh phân liệt.


· Chứng minh phản chứng là chứng minh trong đó tính chân thực và chính xác (tính chân xác của giả thuyết) được chứng minh bằng tính phi chân thực và chính xác của phản giả thuyết. 

Ví dụ, khi chưa chứng minh được có sự sống ngoài trái đất thì lại chứng minh rằng thật vô lý khi nói chỉ duy nhất ở trái đất là có sự sống, hoặc khi muốn chứng minh rằng đại lượng A bằng đại lượng B (tức A = B) thì lại chứng minh rằng nếu A khác B sẽ dẫn đến một điều phi lý mà ai cũng phải công nhận.


· Chứng minh phân liệt là cách chứng minh bằng cách loại bỏ một số căn cứ này để khẳng định các căn cứ khác.

Ví dụ, để chứng minh vai trò của khoa học & công nghệ đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân người ta chứng minh rằng ở một số nước không có nhiều tài nguyên mà vẫn phát triển để khẳng định không phải cứ có tài nguyên mới phát triển kinh tế được và dẫn chứng cụ thể bằng một số nước phát triển mà GDP của họ phụ thuộc tới 60 - 70% vào yếu tố khoa học & công nghệ. Từ đó khẳng định vai trò của khoa học & công nghệ đối với nền kinh tế quốc dân.


5.4. Kỹ năng lọc thông tin cốt lõi khi đọc các tài liệu tham khảo

Hầu hết tri thức của nhân loại đều được ghi lại và lưu giữ dưới dạng văn bản/tài liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau của các dân tộc trên thế giới. Người nghiên cứu phải đọc tham khảo các tài liệu để biết cái gì nhân loại đã làm và cái gì còn cần khám phá. 


Muốn tìm ra thông tin mình cần trong một đại dương tri thức và thông tin, muốn lấy ra thông tin cần thiết trong rừng tài liệu tham khảo cần phải biết chọn tài liệu cần đọc, biết cách đọc, cách lọc tin. Muốn lọc được các thông tin cần thiết phải hiểu biết thấu đáo về vấn đề nghiên cứu. Sự hiểu biết thấu đáo một vấn đề được chia thành 3 giai đoạn: 


· Nhận biết vấn đề: 

Đây là giai đoạn thu nhận thông tin, có thể nhắc lại thông tin đó bằng cách ghi nhớ một cách cơ học. Ví dụ nhớ năm tháng, nhớ sự kiện, nhớ tên…. Kết quả của giai đoạn này là “bề nổi” của kiến thức, ta đã thu thập được hàng loạt các dữ liệu liên quan đến vấn đề. 

· Hiểu rõ vấn đề: 

Hiểu rõ vấn đề thể hiện qua việc đã chuyển những thông tin thu nhận được thành thông tin có ý nghĩa của riêng mình. Muốn hiểu rõ vấn đề bắt buộc phải xử lý thông tin, hiểu rõ ý nghĩa, thực chất của nó, chọn lọc được những dữ liệu thích hợp từ các dữ liệu liên quan đến vấn đề, lấy ra được những thông tin quan trọng nhất, tổng hợp những thông tin đó, tạo ra ý nghĩa thông tin của riêng mình. Kết quả của giai đoạn này là “bề sâu” của kiến thức.

· Truyền đạt lại thông tin: 

Truyền đạt lại thông tin nghĩa là phải viết ra để giải thích cho người khác hiểu về vấn đề với ngôn ngữ của mình. Nếu thành công trong giai đoạn này tức là đã “sở hữu” được thông tin đó. Tức là người viết đã thực sự hiểu rõ về vấn đề đó. Trong óc của người viết thông tin này đã được chuyển vào bộ nhớ ngữ nghĩa học (Semantic) là bộ nhớ có khả năng tồn tại lâu dài, không thể quên được. 


Những người viết nhiều sẽ tăng cường khả năng tích lũy lượng kiến thức sâu do các thông tin sau khi lọc đều được chuyển hóa thành kiến thức của riêng họ và truyền đạt lại một cách dễ hiểu cho người khác đọc và hiểu về vấn đề họ nghiên cứu.

* Cách lọc thông tin cốt lõi trong tài liệu tham khảo:

Muốn lọc thông tin cốt lõi trong một tài liệu phải qua nhiều giai đoạn:

· Giai đoạn 1: Xác định lượng thông tin 


Xác định lượng thông tin là giai đoạn rất quan trọng của việc xử lý thông tin. Muốn xác định lượng thông tin chứa trong một tài liệu phải đọc trực tiếp tài liệu đó. Mục tiêu của việc đọc là để xác định nội dung của tài liệu theo trình tự từ khái quát đến chi tiết, từ nông đến sâu, từ thấp đến cao, chung đến riêng. 


Để xác định lượng thông tin đầy đủ, chính xác cần phải tuân theo ba bước đọc sau:


1. Đọc lướt: 

Mục đích của đọc lướt là làm quen với nội dung tài liệu, hiểu khái quát chủ đề của tài liệu và những vấn đề phục vụ cho chủ đề đó, nắm được tổng thể cấu trúc tài liệu. Đọc lướt có thể bằng cách đọc nhan đề tài liệu, phụ đề, mục lục để nắm tiêu đề của các chương, phần, phân biệt các tiêu đề chính và tiêu đề phụ, đọc lời nói đầu, lời giới thiệu, kết luận, tóm tắt của chính tác giả, tóm tắt các chương (nếu có), xem qua các hình minh họa (nếu có), sau đó lướt nhanh qua các trang, chú ý những từ in đậm, in nghiêng.

Kết quả của bước đọc lướt là người xử lý thông tin nắm bắt được khái quát cấu trúc nội dung tài liệu. 


2. Đọc hiểu: 

Mục đích của đọc hiểu nhằm phân tích nội dung của tài liệu, xác định lượng thông tin chứa trong nó, tìm ý nghĩa chính của thông tin. 


Kết quả của đọc hiểu là người xử lý thông tin hiểu được những vấn đề của chủ đề tài liệu được trình bày như thế nào và căn cứ vào những thông tin triển khai vấn đề đó để đánh giá được những thông tin nào là trọng tâm, những thông tin nào không phải là trọng tâm.


Kết thúc bước đọc hiểu người xử lý thông tin đã đánh dấu được các vấn đề chính mà nội dung tài liệu đề cập đến và những thông tin chính để triển khai vấn đề đó, đánh dấu được các thông tin cần trích dẫn, những ý quan trọng nhất.


3. Đọc để viết: 

Mục đích của đọc để viết là lọc ra những thông tin cần thiết trong số những thông tin đã được đánh dấu ở bước đọc hiểu. Cơ sở để chọn lọc những thông tin này là nhận thức của người xử lý thông tin qua hai lần đọc trước. Cân nhắc để quyết định chọn hay bỏ một thông tin nào đó căn cứ vào giá trị, ý nghĩa của thông tin đó đối với chủ đề mà mình viết. Sau đó viết ra những ý chính.

· Giai đoạn 2: Phân tích thông tin

Việc phân tích thông tin được thực hiện trong quá trình đọc (đọc hiểu và đọc để viết). Mục tiêu của việc phân tích thông tin là xác định lượng thông tin triển khai chủ đề và những vấn đề mà tài liệu đề cập đến. 


Các phương pháp thường được sử dụng để phân tích thông tin trong tài liệu là:


- Phương pháp phân tích theo cấu trúc hình thức của bản văn: 


Phân tích theo cấu trúc hình thức của bản văn là phương pháp phân tích theo thứ tự sắp xếp các thành phần của bản văn tài liệu như đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận vấn đề. 


Ở phần đặt vấn đề, người xử lý thông tin có thể xác định những thông tin về chủ đề tài liệu. 


Ở phần giải quyết vấn đề, người xử lý thông tin có thể xác định những thông tin phục vụ cho việc triển khai chủ đề, là những thông tin quan trọng nhất của nội dung tài liệu.


Ở phần kết luận, người xử lý thông tin có thể xác định những thông tin tổng hợp về các vấn đề đã được giải quyết và hướng phát triển của chúng.


- Phương pháp phân tích theo cấu trúc lôgíc của bản văn:


Phân tích theo cấu trúc lôgíc của bản văn là phương pháp phân tích theo sự phát triển lôgíc của cách giải quyết vấn đề được tài liệu đề cập đến. Phương pháp này áp dụng cho các loại tài liệu mà nội dung bản văn không phân định rõ ràng ba thành phần: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận vấn đề. Nội dung vấn đề trong tài liệu được triển khai theo các quan hệ lôgíc: trên - dưới, khái quát - cụ thể. 


Theo phương pháp này, người xử lý sau khi đã xác định được chủ đề tài liệu ở bước đọc đầu tiên, sẽ xác định các vấn đề triển khai chủ đề và tiếp theo là những thông tin cơ bản triển khai các vấn đề đó ở hai lần đọc sau đó.


Cần lưu ý tên các đề mục, các câu, đoạn có các dấu hiệu như in nghiêng, in đậm, gạch dưới khi xác định các thông tin cơ bản.


· Giai đoạn 3: Chọn lọc, tổng hợp thông tin 


* Chọn lọc thông tin:

Sau khi hoàn thành qui trình đọc và phân tích nội dung, người xử lý thông tin rà soát lại những thông tin đã được đánh dấu, loại bỏ những thông tin trùng lặp hoặc thông tin thừa. Các thông tin được lựa chọn phải đạt 2 tiêu chuẩn: đầy đủ (tiêu chuẩn định lượng) và chính xác (tiêu chuẩn định tính).


Tiêu chuẩn định lượng thông tin đòi hỏi những thông tin cơ bản được chọn ra phải phản ánh đầy đủ nội dung tài liệu.


Tiêu chuẩn định tính thông tin đòi hỏi bảo đảm sự chính xác của những thông tin được rút ra từ tài liệu, sử dụng chính xác các khái niệm, thuật ngữ.


* Tổng hợp thông tin: 


- Trích đoạn thông tin: chuyển nguyên vẹn câu hoặc đoạn văn có chứa những thông tin được chọn của nội dung tài liệu gốc sang nội dung bài viết.


- Chỉnh (sửa) những câu hoặc đoạn văn có chứa những thông tin được chọn bằng cách biến đổi câu có nhiều mệnh đề thành câu có một mệnh đề hoặc kết hợp các câu văn thành một câu nhưng vẫn bảo đảm giữ nguyên giá trị thông tin của chúng.


- Diễn giải thông tin bằng kiến thức từ vựng và kiến thức văn bản của mình.


- Hệ thống hóa, sắp xếp các thông tin đã chọn, hoàn chỉnh nội dung của bài viết. 


- Hoàn chỉnh hình thức của bài viết: văn phong trình bày mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu. Bảo đảm qui tắc viết tắt: đối với những từ hoặc cụm từ được lặp đi lặp lại nhiều lần, lần viết tắt đầu tiên được để trong ngoặc đơn ngay sau lần viết đầy đủ của từ hoặc cụm từ đó, sau đó có thể sử dụng cách viết tắt trong chính văn. 


Chất lượng của việc lọc thông tin cốt lõi trong tài liệu tùy thuộc vào các bước đọc tài liệu và trình độ của người xử lý thông tin. Người xử lý thông tin phải có trình độ kiến thức nhất định về chuyên môn, về ngôn ngữ. 


Các kiến thức chuyên môn giúp xác định được chủ đề chính, phân tích và chọn lọc những thông tin quan trọng phục vụ cho chủ đề đó. 


Kiến thức về ngôn ngữ giúp cho việc phân tích kết cấu ngữ nghĩa của chính văn để chọn lọc ra những thông tin cần thiết và kỹ thuật sắp xếp câu chữ để tạo thành sản phẩm được trình bày một cách mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu. 


5.5. Kỹ năng phỏng vấn để thu thập thông tin


Phỏng vấn là một phương tiện rất có hiệu quả để thu thập thông tin nhằm giải quyết một vấn đề nhất định. Đây là cuộc nói chuyện được cấu trúc đặc biệt, có mục đích đã được xác định trước một cách rõ ràng.

Phỏng vấn có thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp.

Phỏng vấn trực tiếp là một cuộc gặp gỡ trực diện được sắp xếp trước giữa hai người: người phỏng vấn là người đặt câu hỏi nhằm mục đích thu thập thông tin hoặc những câu trích dẫn phục vụ cho bài viết của mình; người được phỏng vấn là người trả lời.


Phỏng vấn trực tiếp có thể được ghi âm hoặc không ghi âm.  


Phỏng vấn gián tiếp có thể thực hiện qua các phương tiện kỹ thuật như điện thọai, E.mail, chat qua mạng Internet, qua bảng câu hỏi…. 


Phỏng vấn là một nghệ thuật. Người phỏng vấn phải có kiến thức chung rộng, năng lực quan sát sắc bén, tư duy phải nhanh nhạy, linh hoạt, có óc phân tích, có khả năng giấu cảm xúc cá nhân. 


Muốn phỏng vấn thành công phải có kỹ năng phỏng vấn.


Trước tiên người phỏng vấn cần trả lời 6 câu hỏi để biết rõ những điều mình muốn: 


- Phỏng vấn ai?


- Phỏng vấn cái gì? (chủ đề của phỏng vấn)

- Phỏng vấn khi nào?


- Phỏng vấn ở đâu?


- Tại sao cần phỏng vấn?


- Phỏng vấn như thế nào? (Cách tiếp cận người phỏng vấn).

Việc trả lời các câu hỏi này thể hiện trong việc lên được kế hoạch chi tiết cho cuộc phỏng vấn. Nên tìm hiểu trước về đối tượng được phỏng vấn trước khi gặp, khi thỏa thuận cuộc hẹn cần cẩn thận kiểm tra ngày, tháng, thứ mấy trong tuần. Địa điểm, thời gian cụ thể nên để cho đối tượng được phỏng vấn ấn định.

Trước khi đi phỏng vấn cần kiểm tra: sổ ghi chép (kích thước nhỏ), bút, máy ghi âm (băng, pin), điện thoại di động, tiền lẻ để trả tiền khi cần thiết, địa chỉ, số điện thoại của đối tượng được phỏng vấn, …. Đến đúng giờ hoặc sớm hơn một chút, cần phòng hờ những ách tắc trong giao thông có thể cản trở giờ hẹn phỏng vấn. 

Lúc gặp gỡ đối tượng được phỏng vấn cần nhìn thẳng và mỉm cười một cách tự nhiên (không được bộc lộ sự hồi hộp hoặc lo lắng), bắt tay nếu người được phỏng vấn tiến tới, chìa tay ra, không ngồi trước khi được mời ngồi, nói lời cảm ơn vì đã được tiếp đón, trao danh thiếp.

Trong quá trình phỏng vấn cần:


- Nói rõ mục đích của cuộc phỏng vấn. 


- Hỏi những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, theo một trật tự hợp lý (các câu hỏi phải được chuẩn bị kỹ trước).

- Đặt ra một số câu hỏi khó trả lời là những câu hỏi hay buộc phải suy tư, động não để tìm ra câu trả lời.

- Đưa ra những thông tin cần xác nhận hoặc phủ nhận.


- Lắng nghe các câu trả lời, ghi chép và quan sát bằng mắt để tránh hiểu nhầm, cố gắng đặt mình vào vị trí của người được phỏng vấn và hình dung tác động của các câu hỏi do mình đưa ra, khuyến khích người được phỏng vấn nói thêm.


- Ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng được phỏng vấn.

- Tạo không khí thoải mái, không tranh luận, không đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá của mình, giọng nói mềm mỏng, thân thiện. Khi cần thiết có thể dí dỏm, hài hước.

- Thời gian phỏng vấn thường là 15-20 phút, tối đa là 40 phút. Biết kết thúc đúng lúc là hết sức cần thiết. Khi kết thúc phỏng vấn cần bày tỏ sự cảm ơn, đề nghị hợp tác trong tương lai sẽ tạo nên ấn tượng tốt đẹp.

Điều cốt lõi để phỏng vấn thành công là chuẩn bị kỹ càng, xác định chính xác mình cần những thông tin gì, lắng nghe chăm chú, kiểm soát được cuộc phỏng vấn, biên tập chính xác.

Trong kỹ thuật phỏng vấn, kỹ năng lắng nghe và khuyến khích đối tượng được phỏng vấn nói cần phải đặc biệt lưu ý. Sự lắng nghe đòi hỏi phải tập trung và làm căng thẳng thần kinh, lắng nghe đòi hỏi sự thấu cảm, sự hiểu biết, sự kiên nhẫn. Lắng nghe một cách chăm chú sẽ làm người phỏng vấn hiểu rõ vấn đề hơn, lấy được các thông tin mình mong muốn và chính sự lắng nghe đó khuyến khích người nói. Biểu hiện của lắng nghe là: thỉnh thoảng gật đầu, nghiêng đầu, hơi nhổm người về phía trước, mỉm cười, giữ im lặng, tóm tắt lại khi người được phỏng vấn nói dài (để chứng tỏ là mình lắng nghe và hiểu đúng) và tiếp tục nghe….

· Kỹ năng đặt câu hỏi trong phỏng vấn:

Các loại câu hỏi dùng trong phỏng vấn nhằm thu thập thông tin cần ngắn gọn, đơn giản, rõ ràng, chính xác. Các loại câu hỏi bao gồm: câu hỏi đóng, câu hỏi mở, câu hỏi định hướng.

- Câu hỏi đóng là loại câu hỏi có thể trả lời đúng hoặc không, câu hỏi giả định, thường được sử dụng để lấy số liệu thống kê, các tên gọi, chức danh, địa điểm. Loại câu hỏi này dễ gây chán cho người được phỏng vấn vì họ bị rơi vào thế phải trả lời chứ không phải là trò chuyện.

- Câu hỏi mở là loại câu hỏi đòi hỏi câu trả lời dài, cặn kẽ, đầy đủ. Thường bắt đầu bằng “Tại sao…”, “ Cái gì là nguyên nhân …”, “ Điều gì quan trọng..”, “ như thế nào…”…. Loại câu hỏi này thường thu hút sự chú ý của người được phỏng vấn, khuyến khích họ nói một cách thoải mái vì được thể hiện quan điểm của mình. Câu hỏi mở có nhiều dạng: 


+ Câu hỏi mở dạng “nhắc lại” câu trả lời của người được phỏng vấn. Loại câu hỏi này được sử dụng khi cảm thấy người được phỏng vấn có thể muốn nói thêm nhưng hỏi trực tiếp lại không được họ cung cấp thông tin.

+ Câu hỏi mở dạng “mở rộng” được sử dụng để khai thác thêm thông tin chi tiết, để người được phỏng vấn đưa ra các ví dụ cụ thể. Ví dụ câu hỏi mang tính giả thuyết “Anh sẽ làm gì, nếu…”, “chẳng hạn…”

+ Câu hỏi mở dạng “làm rõ” được sử dụng để kiểm tra thông tin.

- Câu hỏi định hướng là loại câu hỏi mang tính gợi ý hoặc cài bẫy nhằm thu thập thông tin phản hồi về một vấn đề đã biết. 

Khi thực hiện phỏng vấn cần phải hiểu biết một số ngôn ngữ biểu cảm của cơ thể con người như diện mạo (phục trang, đồ dùng, kiểu tóc…thể hiện tính cách), sự chuyển động của mắt (kiểu nhìn: nhìn lên khi hồi tưởng hoặc hình dung, nhìn xuống khi đối thoại nội tâm…), gương mặt (thể hiện cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên…), cử chỉ tay, chân (thể hiện sự tự tin, sự chú ý, sự suy nghĩ, sự căng thẳng, sự chán ngán …), tư thế đầu (đầu nghiêng thể hiện sự chú ý, đầu cúi - sự không tán thành), v.v…. 

Phỏng vấn gián tiếp qua điện thoại, qua Internet không phải là phương pháp thu thập thông tin tốt nhưng dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian.  Khi thực hiện phương pháp này cần lưu ý kiểm tra xem lúc đó có phải là thời gian thuận tiện để phỏng vấn hay không và cần chuẩn bị rất kỹ các câu hỏi, phải khuyến khích đối tượng được phỏng vấn nói.

5.6. Kỹ năng quan sát để thu thập thông tin


Quan sát là quá trình tri giác trực tiếp của chủ thể trước khách thể để thu nhận những biểu hiện của khách thể nhằm mục đích xác định thực trạng vấn đề của khách thể. Quan sát khoa học có các đặc trưng là tính hệ thống, tính kế hoạch, tính mục đích, có cách thức nhất định để lấy tư liệu. Quan sát khoa học cung cấp các thông tin sinh động về hoạt động, hành vi của đối tượng nghiên cứu.

Khi quan sát để thu thập thông tin có thể quan sát theo cách cơ cấu hoá và không cơ cấu hoá. 

Quan sát được cơ cấu hoá là kiểu quan sát mà người nghiên cứu đã lên kế hoạch, mục đích, mục tiêu rõ ràng. Các bước tiếp cận quan sát, thời gian, địa điểm, nhân sự cộng tác, cách thức tiếp cận… đã được lập kế hoạch hoàn chỉnh và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã vạch ra. 

Quan sát phi cơ cấu hoá/quan sát tự do là kiểu quan sát mà người nghiên cứu không lên sẵn mục tiêu, hay chuẩn bị một chương trình chi tiết cụ thể mà chỉ tiếp cận khách thể để quan sát và thu nhận những biểu hiện của khách thể.


Khi quan sát có thể áp dụng hai hình thức:

+ Quan sát có sự tham dự của chủ thể nghiên cứu. Đây là hình thức quan sát mà chủ thể nghiên cứu trực tiếp tham gia vào trong quá trình hoạt động của khách thể  trong một giai đoạn với những mức độ nhất định. Hình thức quan sát này giúp tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn nguyên nhân, động cơ, thực trạng của sự vật, hiện tượng. Trong trường hợp chủ thể nghiên cứu dấu mục đích của mình (mục đích quan sát) thì gọi là quan sát tham dự bí mật. Hình thức quan sát này cho người nghiên cứu lấy được những số liệu thật nhất của khách thể biểu hiện. Nếu chủ thể nghiên cứu công khai với khách thể về mục đích tham dự của mình thì gọi là quan sát tham dự công khai. Trong quan sát tham dự công khai, thông thường khách thể không hoàn toàn bộc lộ những biểu hiện thật, vì vậy, người nghiên cứu có thể kết hợp với phương pháp phỏng vấn để xác định rõ hơn những biểu hiện của khách thể.


+ Quan sát không có sự tham dự của chủ thể: chủ thể nghiên cứu không tham gia vào trong quá trình của khách thể mà đứng bên ngoài quan sát và ghi lại tất cả hiện  tượng của khách thể.


Khi quan sát để thu thập thông tin phải ghi chép lại (ghi chép công khai, ghi chép hồi tưởng, ghi chép vắn tắt, ghi chép trên phiếu, ghi chép bằng phương tiện kỹ thuật...) và phải lặp đi lặp lại nhiều lần thông tin thu nhận được mới chính xác.


5.7. Kỹ năng xử lý thông tin

Toàn bộ quá trình nghiên cứu khoa học là quá trình thu thập và xử lý thông tin một cách liên tục. Thông tin là cốt lõi của nghiên cứu khoa học. Sau khi đã thu thập được các thông tin cần tiến hành xử lý thông tin để xây dựng các luận cứ, khái quát hóa, rút ra các quy luật, phục vụ cho việc chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết khoa học nhằm giải quyết vấn đề.  

Thông tin ban đầu thường tồn tại dưới dạng thông tin định tính hay thông tin định lượng. Dù là thông tin định tính hay định lượng, ở dạng sơ khai khi mới được thu thập, các thông tin thường mang tính cục bộ tản mạn, từng mặt và thậm chí có thể có những sai sót. Do đó cần tiến hành chỉnh lý thông tin như đánh giá lại thông tin, lựa chọn thông tin cần thiết, sắp xếp thông tin theo những mục đích và mục tiêu, yêu cầu của nghiên cứu; xử lý chúng bằng cách phân tích, đánh giá, biến đổi chúng sang các dạng cần thiết và tìm cách vận dụng chúng vào công việc nghiên cứu một cách sáng tạo.


Xử lý thông tin là một bước quan trọng nhằm tìm ra các thông tin mới có giá trị hơn, thậm chí không có trong các thông tin sơ khai ban đầu. 

· Xử lý thông tin định tính


Khi xử lý thông tin định tính cần lưu ý là thông tin định tính không thể hiện giá trị cụ thể mà chỉ thể hiện bản chất của sự vật, hiện tượng hoặc mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng, chiều hướng hay xu thế vận động, phát triển của chúng. Đây là loại thông tin mang tính khái quát và các quy luật về cấu trúc, hành vi hay tương tác giữa các sự vật, hiện tượng. Bản chất đó là có tồn tại hay không tồn tại; tăng hay giảm theo thời gian, hay ổn định theo một quy luật nào đó; lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu. 

Trong nghiên cứu kinh tế, thông tin định tính có thể là các loại hình doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, chủng loại sản phẩm, năng lực cạnh tranh của sản phẩm…. Ví dụ nhận định “Nền kinh tế của Việt Nam phát triển khá nhanh trong mấy năm qua” - đây là thông tin định tính. Thông tin định tính bao giờ cũng cần thiết, nó tồn tại khách quan và lâu dài, việc vận dụng chúng vào nghiên cứu về cơ bản sẽ đảm bảo tính đúng đắn về định hướng. 


Đối với thông tin định tính nên dùng các phương pháp lập luận lôgíc như lập luận diễn dịch, lập luận quy nạp, lập luận loại suy. Dù dùng cách lập luận nào cũng đều phải liên kết các khái niệm, các sự kiện, dẫn dắt từ khái niệm này đến khái niệm khác, đưa ra các phán đoán về bản chất các sự kiện và thể hiện những liên hệ lôgic của các sự kiện, các phân hệ theo quan điểm hệ thống và dần dần đi đến kết quả mong muốn. Mọi lập luận phải mang tính hợp lý, rõ ràng, phải tuân thủ các quy tắc của lập luận.


Với một số thông tin định tính, công cụ toán học nói chung và toán lôgíc nói riêng cũng có thể áp dụng trong lập luận. Bằng công cụ toán lôgíc có thể giải quyết một vấn đề một cách rõ ràng và có thể ghi nhận những quan hệ phụ thuộc của các đại lượng định tính dưới dạng một biểu thức, liên kết các đại lượng bằng các phép toán. 

· Xử lý thông tin định lượng:

Thông tin định lượng là thông tin lượng hoá các thông tin định tính, nó xác định độ lớn, tầm cỡ, trọng số và sức ảnh hưởng của nó tới các sự vật, hiện tượng khác. 

Trong nghiên cứu kinh tế, thông tin định lượng có thể là số lượng doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp theo thành phần kinh tế, theo vốn pháp định, theo doanh số, số lượng sản phẩm sản xuất ra v.v…. 

Để xử lý thông tin định lượng có thể dùng các công cụ toán học khác nhau. Các công cụ toán học có thể dùng để thực hiện các phép xử lý như chọn lọc, biến đổi, phân tích hay tổng hợp, rút ra các quy luật mà các thông tin này thể hiện.

Thông thường các bảng số liệu trước khi được xử lý bằng công cụ toán học, phải chuyển chúng về dạng các biểu thức toán học, mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng. Cần sử dụng các mô hình toán học khác nhau, thích hợp cho từng trường hợp. Các mô hình toán học có thể là toán xác xuất thống kê, đại số tuyến tính, các phương trình hay các biểu thức toán học mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng, xác định xu hướng diễn biến của tập hợp số liệu thu thập được.... 

Mỗi công cụ toán học có tính chất và đặc điểm riêng, thích hợp cho việc xử lý những lớp thông tin nhất định. Khi sử dụng chúng, người sử dụng cần hiểu rõ khả năng của mỗi loại công cụ và ý nghĩa của từng đại lượng mà công cụ đó có thể cung cấp. Ví dụ khi sử dụng công cụ xác suất thống kê cần hiểu rõ ý nghĩa của xác suất, ý nghĩa của giá trị trung bình, phương sai hay mô men của các đại lượng hay tham số.

Khi xử lý thông tin định lượng cần lưu ý là loại thông tin này luôn có sai số và trên thực tế có thể châm chước, chấp nhận một độ sai số nhất định nào đó, tùy trường hợp cụ thể. 

· Các phương pháp biểu diễn thông tin định tính và định lượng

* Biểu diễn thông tin định tính


Các thông tin định tính đơn lẻ thường được diễn tả bằng lời hay ký hiệu thể hiện bản chất của thông tin đó. Đối với một chuỗi các thông tin định tính cũng thường có các mối liên hệ nhất định. Các mối liên hệ này có thể biểu diễn dưới dạng các sơ đồ quan hệ, cho phép hình dung một cách trực quan các mối liên hệ giữa các yếu tố trong cấu trúc của một sự vật mà không quan tâm đến kích thước thực hoặc tỷ lệ thực của chúng, thể hiện rõ bản chất của các mối quan hệ giữa chúng.


Có thể áp dụng một số sơ đồ biểu diễn các mối quan hệ như sau (hình 5.2):







- Mối quan hệ nối tiếp (hình 5.2 a):  Trong sơ đồ quan hệ này cho thấy sự kiện hay hiện tượng A và B có quan hệ nối tiếp, A xảy ra trước rồi mới đến B. B như là kết quả của A, phụ thuộc vào A. Đây là sơ đồ mô tả liên hệ kế tục nhau giữa các yếu tố trong cấu trúc của một sự vật.

- Mối quan hệ song song (hình 5.2 b): Trong mối quan hệ này C và D là độc lập. Chúng có thể xảy ra đồng thời hay không đồng thời và không ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là sơ đồ mô tả mối liên hệ đồng thời giữa một yếu tố với một số yếu tố khác trong một hệ thống sự vật.

- Mối quan hệ tác động tương hỗ (hình 5.2 c): Trong mối quan hệ này, các sự vật, hiện tượng P1, P2, P3 tác động tương hỗ lẫn nhau. Chúng có quan hệ chặt chẽ và bình đẳng. Đây là sơ đồ mô tả mối liên hệ qua lại giữa sự vật này với sự vật khác. Trong thực tế có nhiều kiểu mối quan hệ bình đẳng, không bình đẳng. Trong quan hệ không bình đẳng lại có mối quan hệ theo thứ bậc hoặc không theo thứ bậc....


- Mối quan hệ phản hồi (điều khiển) (hình 5.2 d): Trong đó thông tin từ phía sau được đưa trở lại phía trước để điều chỉnh các tác động phía trước nhằm đạt được một quy luật thay đổi mong muốn của đại lượng đầu ra. Các thành phần trong cấu trúc có thể có những quan hệ nào đó tùy thuộc vào các hệ thống cụ thể được xem xét. Đây là sơ đồ mô tả các hệ thống trong đó xuất hiện một chủ thể điều khiển, đối tượng bị điều khiển, lệnh điều khiển và thông tin phản hồi về kết quả.

* Biểu diễn thông tin định lượng


Các thông tin định lượng ở dạng ban đầu có thể có nhiều hình thức tồn tại và biểu diễn. Mỗi dạng biểu diễn khác nhau có ý nghĩa và vai trò khác nhau. Các hình thức này có thể bổ sung cho nhau để làm rõ vị trí của các đại lượng, làm dễ dàng hơn trong việc nhận thức chúng cũng như xử lý chúng. 

Có một số cách biểu diễn các thông tin định lượng như sau:

- Con số rời rạc:

Con số rời rạc đơn lẻ là một đại lượng bằng số thể hiện độ lớn của một đại lượng nào đó, liên quan tới các vật thể, sự vật, hiện tượng. Con số rời rạc chỉ đơn thuần nói lên độ lớn của một đại lượng nào đó, không mang tính hệ thống, không thành chuỗi theo thời gian. Con số rời rạc cung cấp thông tin định lượng để có thể so sánh được các sự kiện với nhau.  

Ví dụ: “với 365 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán (tính đến hết tháng 5/2009), trên cả hai sở giao dịch Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đây là nguồn hàng hóa tiềm năng cho thị trường mua bán và sát nhập”; “Thanh khoản của thị trường năm 2009 cũng tăng mạnh, đặc biệt là trong giai đoạn nửa cuối năm. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên HoSE lên đến 44 triệu đơn vị/phiên, lớn gấp 3.2 lần so với trung bình của năm 2008. Khối lượng giao dịch vào những phiên cao nhất đã lên tới 133.48 triệu đơn vị. Trên sàn HNX, quy mô giao dịch mỗi phiên cũng tăng gần 4 lần so với năm 2008. Khối lượng giao dịch phiên cao nhất lên tới 65.73 triệu đơn vị”; “Các yếu tố về môi trường là nguyên nhân gây nên 25% ca tử vong ở các nước đang phát triển; Việc ô nhiễm thủy ngân trong quá trình khai thác vàng liên quan đến 15 triệu người làm việc trong các mỏ hoặc bãi khai thác trong đó 4,5 triệu phụ nữ và 600.000 trẻ em”….  


- Bảng số liệu:

Thông thường, thông tin như số liệu thống kê được sắp xếp thành bảng các số liệu. Bảng số liệu bao giờ cũng phản ánh cùng một lúc một số đại lượng và theo một số tham số nhất định. Bảng số liệu được sử dụng khi số liệu mang tính hệ thống, thể hiện một cấu trúc hoặc một xu thế. 

Từ bảng số liệu định lượng có thể khái quát hoá, quy luật hoá thông qua việc sử dụng các công thức tìm các đại lượng đặc trưng như giá trị trung bình, phương sai.... của các chuỗi con số thống kê để có thông tin định tính, mang tính bản chất của sự vật, hiện tượng. 

Ví dụ:




- Các biểu đồ:

Các dạng biểu đồ được dùng để biểu thị các đại lượng định lượng trong tương quan về hình học làm trực quan hơn các mối quan hệ. Đối với các số liệu so sánh nên chuyển từ bảng số liệu sang biểu đồ để cung cấp một hình ảnh trực quan về tương quan giữa hai hoặc nhiều sự vật cần so sánh. Các dạng biểu đồ có thể là: dạng cột, dạng hình tròn, biểu đồ dạng tuyến tính, biểu đồ phối hợp, biểu đồ không gian hay biểu đồ bậc thang.


Biểu đồ hình cột cho phép so sánh các sự vật diễn biến theo thời gian.

Ví dụ:
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Biểu đồ hình tròn cho phép quan sát tỷ lệ các phần của một thể thống nhất.

Ví dụ:
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Biểu đồ dạng tuyến tính cho phép quan sát động thái của sự vật theo thời gian.

Ví dụ:
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Biểu đồ không gian cho phép hình dung sự biến động của những hệ thống số liệu có tọa độ không gian. 

Ví dụ:
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Biểu đồ bậc thang cho phép quan sát tương quan giữa các nhóm có đẳng cấp. 

Ví dụ:
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Biểu đồ phối hợp:
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		Biểu đồ VN-Index năm 2009

		Biểu đồ HNX-Index năm 2009



		

		







		



		





- Các dạng đồ thị:

Đồ thị là dạng mô tả mối quan hệ phụ thuộc của một đại lượng vào một hoặc nhiều đại lượng khác trong đó có thể và rất hay gặp là sự phụ thuộc của các đại lượng này vào thời gian. Đồ thị được sử dụng khi quy mô của tập hợp số liệu đủ lớn để có thể từ các số liệu ngẫu nhiên nhận biết những liên hệ tất yếu. 

Khi các số liệu định lượng rời rạc là lớn cho phép chuyển các số liệu rời rạc thành một hàm, mô tả sự phụ thuộc của một đại lượng vào các đại lượng khác như một hàm liên tục. Khi đó đồ thị có dạng liên tục và có thể có dạng một chiều (khi số biến là 1. Ví dụ biến thời gian hay một biến x nào đó), mặt phẳng (khi số biến là 2) hay không gian (khi số biến là 3 trở lên). Thông thường nhất là dạng một chiều và dạng mặt phẳng.


		



		(Đồ thị: tăng trưởng cung tiền, tín dụng, và lạm phát trong giai đoạn 2001-2007. 
Nguồn: WB & IMF)



		



		(Đồ thị: so sánh giữa độ tăng cung tiền và độ tăng GDP)



		



		

(Các đồ thị: tỷ giá USD/JPY và USD/EUR trong nửa sau 2008. Nguồn: x-rate.com)





Nhìn chung, khi trình bày vấn đề nghiên cứu, song song với việc sử dụng ngôn từ nên sử dụng ngôn ngữ hình ảnh trực quan để hình tượng hóa suy nghĩ của mình. Điều này sẽ làm cho các vấn đề được giải quyết trở nên rõ ràng hơn đồng thời chứng minh rằng người nghiên cứu hiểu sâu sắc những gì đã biết. Ngoài ra rất có thể sẽ nhìn thấy từ các sơ đồ, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ, bản đồ…biểu diễn thông tin đó những ý tưởng mới, những chỉ dẫn về những điều chưa biết cho nghiên cứu tiếp theo. 

Câu hỏi chương 5

1. Tại sao muốn giải quyết một vấn đề trước hết cần phải biết cách đặt ra các giả thuyết cho vấn đề? Các thuộc tính của giả thuyết? cho một số ví dụ cụ thể.

2. Những phương pháp tiếp cận thông tin nào tác động rộng lớn tới mọi hoạt động thu thập thông tin để giải quyết vấn đề? 


3. Những phương pháp tiếp cận thông tin nào mang tính chỉ đạo hoạt động thu thập thông tin để giải quyết vấn đề theo một hướng nhất định? 


4. Có bao nhiêu cách chứng minh giả thuyết? 

5. Muốn lọc thông tin cốt lõi trong các tài liệu tham khảo phải trải qua những công đoạn nào?


6. Cách thức phỏng vấn để thu thập thông tin có hiệu quả? 

7. Cách thức quan sát để thu thập thông tin chính xác? 

8. Cách xử lý thông tin nhằm giải quyết vấn đề? 


Bài tập thực hành chương 5

1. Suy nghĩ 01 đề tài thể hiện vấn đề bản thân đang quan tâm nhất và đặt ra các giả thuyết cho đề tài này. Sau đó xây dựng mô hình nghiên cứu nhằm giải quyết đề tài.

Gợi ý: có thể theo mô hình mẫu sau:


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




2. Lọc những thông tin cốt lõi trong một tài liệu tham khảo tại thư viện liên quan đến đề tài bản thân tâm đắc nhất.

3. Đặt các câu hỏi phỏng vấn để thu thập thông tin khi thực hiện một đề tài bản thân tâm đắc nhất.


Tài liệu tham khảo chương 5

1. Nguyễn Duy Bảo. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. H.: NXB Bưu điện, 2007.- Tr. 36 - 56.

2. Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.- H.: NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002. - Tr. 51-113.


3. Kỹ năng phỏng vấn. H.: NXB Thông tấn, 2006.- 92 tr.


4. H. Russel Bernard. Research Methods in Anthropology: Quanlitative and Quantitative Approacches, Altamira Press, 1995.

Chương 6


KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH


Mục đích nghiên cứu:

· Hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình. 

· Biết các nội dung cần phải chuẩn bị để có thể thuyết trình thành công cũng như cách thức cụ thể tiến hành thuyết trình trước đông người nghe như:


· Vượt qua nỗi sợ. 


· Kiểm soát thời gian thuyết trình. 


· Thu hút người nghe. 


· Thuyết phục người trái quan điểm, ….


6.1. Thuyết trình giỏi – Mở đường tới thành công

Thuyết trình là nói chuyện, trình bày về một vấn đề nào đó cho người nghe nhằm cung cấp thông tin, gây ảnh hưởng, thuyết phục hoặc thúc đẩy hành động.


Thuyết trình đóng một vai trò vô cùng quan trọng trên con đường dẫn tới thành công.


Chuyện kể rằng, Tô Tần đến gặp vua nước Triệu
 là Triệu túc hầu, tâu rằng:


- Tôi nghe nói hiền sĩ trong thiên hạ đều ngưỡng mộ cái đức của quân hầu và muốn bày tỏ tâm phúc, chỉ vì Phụng Dương quân là người ghen ghét tài năng, cho nên những du sĩ đều dừng chân không tiến, cuốn lưỡi không nói, nay Phụng Dương quân đã mất, nên tôi mới dám đến dâng tấm ngu trung. Tôi nghe: giữ nước không bằng yên dân, yên dân không gì bằng chọn nước mà giao hiếu; nay các nước ở Sơn Đông chỉ có Triệu là mạnh, đất rộng hơn hai nghìn dặm, quân lính có vài mươi vạn, xe nghìn cỗ, ngựa vạn con, thóc đủ dùng trong vài năm, Tần ghét nhất là Triệu, vậy mà không dám đánh Triệu là sợ có Hàn, Ngụy đánh úp ở đằng sau. Cho nên làm phên giậu ở phía nam cho nước Triệu là Hàn, Ngụy; nhưng hai nước ấy không có núi sông hiểm trở, một ngày kia quân Tần đánh lấn hai nước, hai nước đầu hàng thì họa sẽ đến nước Triệu ngay. Tôi thường xem xét địa đồ, thấy đất đai các nuớc hơn Tần vạn dặm, quân sĩ các nước cũng nhiều gấp mười Tần, nếu sáu nước họp làm một, cùng nhằm về phía tây, thì phá Tần chẳng khó gì. Nay nước Tần hiếp bách các nước, bắt các nước phải cắt đất để cầu hoà. Không có cớ gì mà cắt đất đó là tự mình phá mình. Mình phá người và mình bị người phá, trong hai điều đó, điều nào là hơn. Theo như ý tôi, chi bằng ước với vua các nước đến họp ở Hằng Thuỷ, cùng nhau ăn thề, kết làm anh em; Tần đánh một nước thì năm nước cùng cứu; nếu nước nào trái lời thề, thì các nước cùng đánh, Tần dẫu cường bạo, khi nào lại dám đem một nước cô thế để tranh được thua với cả thiên hạ ? 


Triệu Túc hầu nói: 


- Quả nhân tuổi trẻ, nhận việc nước chưa được mấy ngày, chưa hề được nghe diệu kế, nay thượng khách muốn họp chư hầu để cự Tần, quả nhân xin một lòng nghe theo. 
Rồi giao ngay ấn tướng cho Tô Tần, ban cho một toà nhà lớn, lại cho trăm cỗ xe, nghìn dật hoàng kim, trăm đôi bạch bích, gấm vóc nghìn tấm, cử làm Tung ước trưởng.


Đoạn trên đây lấy từ hồi 90, sách “Đông Chu liệt quốc” của Phùng Mộng Long, kể rằng Tô Tần, sau khi học với Quỷ Cốc Tiên Sinh thành tài, muốn có được công danh, bèn đến du thuyết sáu nước Triệu, Nguỵ, Hàn, Sở, Yên, Tề, để hợp tung chống Tần. Nhờ tài biện thuyết, tức là thuyết trình, mà từ một người sống ở nơi làng xóm ông trở thành tung ước trưởng, làm tướng sáu nước.


Và đây là một câu chuyện hiện đại. Tại đại hội đảng Dân chủ Mỹ tháng 07/2004 Barack Obama, khi đó là một nhà chính trị da đen trẻ tuổi, ít người biết đến, đã đọc một bài thuyết trình hết sức xuất sắc. Ông chất vấn chính phủ Bush về cuộc chiến ở Iraq, phê phán chính sách về kinh tế và xã hội của chính phủ Bush. Ông cũng phê phán sự phân rẽ trong cử tri và yêu cầu người Mỹ hãy tìm thấy đoàn kết trong khác biệt. Ông đưa ra tuyên bố sau này được các phương tiện truyền thông trên toàn nước Mỹ nhắc đi nhắc lại “Không có Hoa Kỳ tự do hay Hoa Kỳ bảo thủ, chỉ có một Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ”. Nhờ bài thuyết trình này, Obama đã trở nên rất nổi tiếng, thành một hy vọng cho thế hệ tương lai. Sau đại hội, bầu ghế Thượng viện cho Illinois
, Obama thắng cử với 70% phiếu bầu! Nó cũng mở đường cho ông trở thành Tổng Thống Mỹ ở kỳ bầu cử sau đó.

Đến đây có người cho rằng trong lĩnh vực chính trị, để có thể trở thành lãnh tụ, hay người lãnh đạo, thì mới cần đến khả năng thuyết trình. Nhưng thật ra khả năng thuyết trình, nói chuyện với công chúng, với đám đông hay đơn giản là nói chuyện với đồng nghiệp, trình bày ý kiến với người quản lý, giao công việc cho nhân viên, hoặc nói chuyện với bạn bè một cách gãy gọn, rõ ràng, có tính thuyết phục cao và lôi cuốn, ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành công hay thất bại của mỗi chúng ta, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. 

Nếu bạn là nhà kinh doanh, bạn phải thuyết phục được khách hàng của mình. Barbara Corcoran, sáng lập viên của Corcoran Group thừa nhận: “90% thành công của tôi là nhờ giao tiếp và đó là một sự thật”
. Còn Haward Schultz, chủ tịch hãng Starbucks, thì nói: “Tôi may mắn được trời phú cho khả năng giao tiếp với tất cả các tuýp người và tạo nên một mối thông hiểu chung”5. Đầu năm 2010 các chuyên gia kinh tế học đã xếp Steve Jobs (người đồng sáng lập và là tổng giám đốc của hãng Apple) đứng đầu các giám đốc kinh doanh (CEO) tài năng nhất thế giới. Một trong những điều đưa Steve Jobs đến thành công đó là khả năng thuyết trình xuất chúng của ông. 




Nếu bạn chỉ là một nhân viên bình thường trong một đơn vị nào đó thôi thì khả năng nói tốt cũng rất quan trọng. Điều này thể hiện rõ nhất khi bạn muốn trình bày cho người phụ trách ý tưởng độc đáo mà bạn mới nghĩ ra, nó cũng thể hiện rõ khi bạn muốn đề nghị tăng lương hay thay đổi công việc, v.v. Rõ ràng là nếu bạn ấp úng, nếu bạn trình bày vấn đề mơ hồ, lộn xộn,… thì ý tưởng độc đáo của bạn đã không đến được tai người nghe, và như thế thì làm sao thuyết phục được người ta?


Chúng ta sẽ xem xét việc thuyết trình qua ba giai đoạn: (1) chuẩn bị thuyết trình, (2) thuyết trình, và (3) hậu thuyết trình. 


6.2. Chuẩn bị thuyết trình


Muốn thuyết trình thành công, ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt, từ việc chọn đề tài (ngoại trừ trường hợp được phân công hoặc đặt hàng) cho đến việc tập thuyết trình một mình, hay trước bạn bè.


6.2.1. Xác định đối tượng nghe, địa điểm thuyết trình

Mỗi bài thuyết trình đều dành cho một đối tượng nghe cụ thể. Cùng một bài thuyết trình nhưng với đối tượng nghe này thì thành công, còn với đối tượng nghe khác thì thất bại. Người nghe thuyết trình có thể khác nhau về tuổi tác, về trình độ; họ cũng có thể khác nhau về nghề nghiệp, về vai trò trong xã hội, hay khác nhau về lĩnh vực quan tâm. Nếu người thuyết trình nói về những điều người nghe muốn nghe và phù hợp với tâm lý của họ thì có rất nhiều cơ sở để thành công. Ngược lại, nếu nói về những điều người nghe không muốn nghe, hoặc không phù hợp với tâm lý của họ thì khả năng thất bại rất cao.

Như vậy đối tượng nghe thuyết trình góp phần rất lớn vào sự thành công hay thất bại của buổi thuyết trình. Chính vì thế nên việc xác định xem đối tượng nghe là ai, số lượng như thế nào, họ muốn nghe gì là điều không thể bỏ qua. Cần xác định xem người nghe trẻ tuổi hay nhiều tuổi, trình độ chuyên môn của họ như thế nào, họ thuộc ngành nghề gì, … . 


Địa điểm thuyết trình cũng cần được xác định rõ trước khi đi vào chuẩn bị các phần khác. Hãy xác định rõ sẽ thuyết trình ngoài trời (công viên, quảng trường, sân khấu ngoài trời, …) hay trong nhà. Tìm hiểu xem ở địa điểm thuyết trình như vậy có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ như máy tính, đèn chiếu được hay không? Có thể bố trí chỗ treo biểu đồ, tranh ảnh không, … 

6.2.2. Chọn đề tài thuyết trình


Nếu bạn được đặt hàng hoặc phân công thuyết trình một đề tài cụ thể thì bạn không phải chọn đề tài. Trong những trường hợp còn lại thì chọn đề tài thuyết trình là một công việc không đơn giản. Nên chọn đề tài đạt được ba điều sau đây: 

· Thứ nhất, bạn phải đam mê, phải có hứng thú với đề tài đó. Khi có hứng thú với đề tài ta sẽ nói về nó với sự nồng nhiệt, với nhiều tình cảm, và điều đó sẽ gây được cảm tình nơi người nghe, dễ truyền cảm hứng đến người nghe. Nếu không có đam mê, không có sự hứng thú với đề tài, ta dễ thuyết trình đều đều, buồn tẻ, làm với mong muốn sao cho chóng xong việc, và tất nhiên là chẳng có cảm hứng nào để truyền cho thính giả. Vì thế, nếu có thể thì bạn hãy từ chối sự phân công hay đặt hàng đề tài mà bạn thấy thiếu hứng thú. 

· Thứ hai, bạn phải có hiểu biết tốt về đề tài thuyết trình. Thật sự là thiếu tôn trọng người nghe, và cả bản thân, khi thuyết trình về vấn đề mà mình không hiểu rõ. Với đề tài mình không hiểu rõ, người thuyết trình sẽ lúng túng, không biết sắp xếp những điều cần nói, nói lạc đề, trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của khán giả… 

· Thứ ba, đề tài phải phù hợp với người nghe. Nếu chúng ta thuyết trình đề tài “những thách thức của toàn cầu hóa” cho sinh viên thì rất phù hợp. Tuy nhiên nói đề tài đó với học sinh phổ thông thì sẽ thất bại. Cùng một đối tượng, nhưng hoàn cảnh khác nhau cũng làm cho vấn đề quan tâm khác nhau. Vì vậy khi chọn đề tài còn phải căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể. Chẳng hạn, khi sinh viên đang đi cắm trại mà nói về vấn đề mang tính học thuật cao sẽ không phù hợp, mà những đề tài như tình bạn, tình yêu, thể thao v.v… lại được quan tâm.

6.2.3. Xác định rõ mục đích thuyết trình


Cần phải hiểu rõ mục đích thuyết trình thì mới chuẩn bị tiếp các phần việc về sau được. Mục đích thuyết trình trả lời cho câu hỏi: Thuyết trình để làm gì? Hay cụ thể hơn: Ta mong đạt được điều gì, hay mong người nghe làm gì hoặc có quan điểm nào sau khi nghe thuyết trình? Mục đích phải được xác định rõ ràng, không dừng lại ở mức nêu chung chung.


Chẳng hạn, các mục đích nêu sau đây là rõ ràng:


Để đối tác không tăng giá các hàng hoá, dịch vụ bán cho chúng ta.


Để người nghe mua hàng của công ty A.


Để người nghe hiểu chính xác về vấn đề ngụy biện.


Các mục đích sau đây là không rõ ràng:


Giúp cho các công ty vừa và nhỏ kinh doanh hiệu quả hơn.


Hiểu rõ hơn về một số cơ hội làm ăn với một số đối tác nước ngoài.

6.2.4. Chuẩn bị nội dung thuyết trình 


Đây là phần quan trọng nhất trong toàn bộ công tác chuẩn bị, và cũng là phần việc chiếm nhiều thời gian nhất. 

Công việc trước hết trong việc chuẩn bị nội dung thuyết trình là phải tìm hiểu kỹ lưỡng về đề tài thuyết trình. 


Phải đọc các sách báo, công trình nghiên cứu, tài liệu, ý kiến liên quan đến đề tài thuyết trình. Nếu thuyết trình về đề tài khoa học, người thuyết trình phải nắm vững: các khái niệm liên quan, các luận điểm, luận chứng, các cách tiếp cận, các phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng cho đề tài. Cũng cần nắm vững những cái mới mà đề tài đưa ra, các vấn đề còn tồn tại, cần nghiên cứu sâu hơn. Nếu thuyết trình về sản phẩm mới, người thuyết trình phải hiểu thật rõ tính năng, công dụng, đặc điểm của nó. Phải biết sản phẩm mới có những ưu điểm gì so với các sản phẩm khác cùng công dụng, phải biết về các sản phẩm cùng loại đó để khi cần có thể so sánh hoặc trả lời cho những người quan tâm. Cũng cần nắm chắc thông tin về công ty, doanh nghiệp sản xuất, thời điểm sản xuất, kế hoạch phát triển trong tương lai, điều kiện hậu mãi, …


Vạch kế hoạch thuyết trình


Khi đã bao quát
 được nội dung các vấn đề thuyết trình, bạn cần vạch kế hoạch trình bày nội dung. Trong kế hoạch này phải ghi rõ:


· Những người nào sẽ tham gia thuyết trình. Nếu là nhiều người thì công việc cụ thể của từng người là gì.


· Thời gian thuyết trình là bao nhiêu: tổng thời gian, thời gian cho từng phần. 


· Mở đầu bài thuyết trình như thế nào.

· Dùng thêm phim ảnh, nhạc hay không, dùng cho những phần nào, vào thời điểm nào. 

· Nội dung thuyết trình được trình chiếu (bằng powerpoint) hay chỉ để nói (nhiều địa điểm thuyết trình không dùng máy tính và đèn chiếu). Nếu được trình chiếu thì ai (người nói hay người khác) sẽ điều khiển máy tính. 


· Có những hoạt động khác (diễn kịch, trưng bày mẫu sản phẩm, thao tác làm mẫu, …) hay không.


Kế hoạch trình bày nội dung nên được soạn thảo chi tiết. Càng chi tiết thì càng tốt. Khi đó người (những người) thuyết trình sẽ biết chi tiết mình cần chuẩn bị những gì, và trong tiến trình thuyết trình mình cần làm những gì. Kế hoạch đó cũng giúp người thuyết trình quản lý thời gian tốt hơn.   

Ví dụ, để thuyết trình về đề tài ngụy biện, một nhóm sinh viên Khoa Địa lý Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
 đã vạch ra kế hoạch ngắn sau đây:


1. Xây dựng một vở kịch với các tình huống trong đó các nhân vật nảy sinh mâu thuẫn, tranh luận với nhau. Trong tranh luận, họ đã dùng ngụy biện để bảo vệ quan điểm của mình. Kịch được chia thành nhiều phân cảnh, mội phân cảnh sẽ chuyển tải cho người nghe một tình huống ngụy biện. Có một người thuyết minh giải thích từng tình huống để người nghe hiểu được đó là loại ngụy biện gì.


2. Thời gian trình bày: khoảng 45 phút.


Cũng về đề tài đó, một nhóm sinh viên lớp chất lượng cao Trường Đại học Ngoại thương lại đưa ra kế hoạch chi tiết và đầy đủ hơn như sau:


ĐỀ CƯƠNG THUYẾT TRÌNH NGỤY BIỆN


I. Phương pháp thuyết trình:


· Bằng powerpoint (sử dụng video quay trước các ví dụ và lồng ghép vào)


· Số người thuyết trình: 2


· Phương pháp như một buổi thảo luận mở (chú trọng đến thảo luận với các bạn tham gia nghe thuyết trình)


II. Nội dung:


II.1. Khái niệm về ngụy biện:


· Dựa vào sách giáo trình nhập môn Logic học.


· Nêu 2 ví dụ để phân biệt ngộ biện và ngụy biện.


II.2. Một số loại ngụy biện thường gặp.


II.2.1. Ngụy biện vào uy tín các nhân:


· Đưa ra hai ví dụ:


+ Ví dụ trong khoa học tự nhiên (Newton)


+ Ví dụ trong xã hội (Chủ tịch Hồ Chí Minh) (đưa ra các ví dụ điển hình với các lời khẳng định của những nhà khoa học có uy tín lớn).


II.2.2. Ngụy biện dựa vào đám đông, dựa vào dư luận:


· Đưa ra một vấn đề thảo luận trước lớp.


· Mời 2 đội (mỗi đội 5 người) lên khẳng định và ngụy biện.


· Hỏi ý kiến lớp (chú ý lấy khẳng định để ngụy biện).


II.2.3. Ngụy biện dựa vào sức mạnh.


· Đưa ra dẫn trích theo giáo trình.


· Ví dụ: (chiếu video).


II.2.4. ngụy biện dựa vào tình cảm:


· Ví dụ: (chiếu video)


II.2.5. Ngụy biện đánh tráo luận đề:


· Đây là kiểu ngụy biện phổ biến.


· Đem ví dụ ra trước lớp thảo luận (chú ý phải lái sang một luận đề mới).


II.2.6. Ngụy biện ngẫu nhiên:


· Ví dụ: chiếu video. Cho lớp thảo luận.


II.2.7. Ngụy biện đen-trắng:


· Ví dụ 


Kế hoạch trình bày nội dung ngụy biện thứ nhất trên đây rõ ràng là còn rất sơ sài. Theo kế hoạch đó thì người (những người) thuyết trình chưa tưởng tượng được mình sẽ phải làm những gì một cách cụ thể, vì thế có thể xảy ra nhiều khó khăn khi tiến hành thuyết trình. 

Kế hoạch thứ hai chi tiết hơn, nhờ thế cả công việc chuẩn bị nội dung cụ thể lẫn việc tiến hành thuyết trình sau này sẽ dễ thực hiện hơn. Thế nhưng bản kế hoạch thứ hai này cũng còn nhiều khiếm khuyết. Trước hết là những người soạn thảo đã không xác định thời gian cho toàn bộ bài thuyết trình cũng như thời gian cho các phần. Điều này sẽ làm họ lúng túng không biết ở các phần thảo luận có nên tiếp tục nữa hay không; còn thời gian cho ví dụ mới hay không; Phần phân công công việc cũng chưa nói rõ, chỉ ghi “hai người thuyết trình”, chưa ghi cụ thể ai nói phần nào, ai dẫn dắt tranh luận, ai sử dụng máy tính, … Vì thế, khi bước vào chuẩn bị nội dung cụ thể, họ phải bổ sung những phần này, nếu không thì sẽ có nguy cơ dẫm chân nhau trong công việc.


Để chuẩn bị nội dung bài thuyết trình cũng cần soạn sẵn dàn bài (cấu trúc) của nó. 

Bài thuyết trình, cũng như các bài văn khác, có ba phần chính là mở đầu, thân bài và kết luận. 


Phần mở đầu


Phần mở đầu rất quan trọng, mặc dù chỉ được trình bày trong một thời gian ngắn – thường là 2-4 phút. Phần này có nhiệm vụ tạo được sự hứng thú, lôi kéo sự chú ý nơi người nghe. Một số tác giả đề xuất các phương pháp mở đầu sau đây.


· Đưa ra một tình huống gây sốc.

· Kể một mẩu chuyện.

· Chia sẻ tình cảm về việc đến buổi thuyết trình một cách chân thành.

· Đưa ra những con số thống kê.

· Nêu câu hỏi cho người nghe.

· Kết hợp các phương pháp trên đây.

Trong giờ học Tư duy phản biện, một nhóm sinh viên Đại học Hoa Sen bắt đầu buổi thuyết trình về vấn đề chợ và siêu thị, đã chuẩn bị một tệp tiền mệnh giá 5.000 đồng cho một số sinh viên – thính giả - trong lớp. Sau đó họ hỏi xem các bạn có được khoản tiền như vậy thì sẽ chọn mua sắm ở đâu, chợ hay siêu thị. Cách nhập đề như vậy làm cho lớp sôi động hẳn lên, và mọi người hào hứng chờ xem nhóm sẽ nói gì. Rõ ràng, với hành động gây sốc như vậy, nhóm thuyết trình đã rất thành công với phần mở đầu của mình.  


Vào đầu bằng một câu chuyện, có thể là chuyện vui, chuyện ngụ ngôn, cũng là một phương pháp tốt. Sách “Đông chu liệt quốc” viết rằng để khuyên Huệ Vương nước Triệu đừng đánh nước Yên, Tô Tần bắt đầu bằng việc kể cho nhà vua nghe câu chuyện “trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”
. Rồi sau đó mới phân tích lợi hại cho Huệ Vương nghe. Kết cục, Huệ Vương thôi không đánh nước Yên.


Một ví dụ khác: Để thuyết trình về vai trò của triết học đối với khoa học tự nhiên, có thể mở đầu bằng câu chuyện sau. Nhà vật lý học vĩ đại người Đức Marx Plank phát minh ra thuyết lượng tử từ lâu, nhưng không dám công bố. Đi dạo với con trai, ông nói “hoặc ba là một kẻ điên, hoặc ba đã đảo lộn khoa học”. Ông nói vậy vì phát minh của ông không tương thích với hệ thống tri thức triết học mà ông đang có lúc bấy giờ. 


Chia sẻ tình cảm của mình cũng có thể chiếm được cảm tình của người nghe. Nói một cách đầy tình cảm về việc mình đến với buổi thuyết trình chính là việc chia sẻ tình cảm với người nghe về buổi thuyết trình sắp bắt đầu. “Bài giảng cuối cùng” của Randy Pausch, một giáo sư Đại học Carnegie Mellon, là một ví dụ rất thành công cho kiểu bắt đầu này
. Việc chia sẻ này có thể thực hiện bằng cách thủ thỉ trò chuyện, nhưng cũng có thể kể về mình và việc thuyết trình của mình một cách sinh động. Randy Pausch, một người đang bị ung thư giai đoạn cuối, đã biểu diễn chống tay hít đất trên sân khấu để nói cho người nghe về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình.


Người nghe, đặc biệt là giới khoa học, hay kinh doanh, thường có ấn tượng rất mạnh với các con số thống kê. Mở đầu thuyết trình với các con số thống kê hứa hẹn với họ rằng bài thuyết trình chứa nhiều thông tin rất đáng nghe. Người thuyết trình mở đầu bằng các con số doanh thu và lợi nhuận của công ty mình sẽ làm cho các nhà kinh doanh thấy mình không phải chờ đợi để được nghe thông tin cần thiết cho việc quyết định có nên đầu tư, hay bắt tay làm ăn với công ty hay không. Các con số sẽ làm cho nhà khoa học theo dõi xem chúng dẫn đến cái gì, hoặc chúng được lấy từ đâu, theo phương pháp nào, và liệu chúng có đáng tin cậy hay không, …


Các câu hỏi gợi sự tò mò, kích thích người nghe suy nghĩ, tìm kiếm thông tin để giải đáp, và quan tâm đến nội dung thuyết trình để lấy thông tin. Chẳng hạn, để giới thiệu chủ nghĩa Mác, nhà thuyết trình nêu câu hỏi: Quý vị có biết bạn nghe đài BBC bầu chọn ai là nhà tư tưởng lớn nhất thiên niên kỷ thứ hai không? Câu trả lời Carl Marx được đưa ra sau đó (nếu do người nghe đưa ra thì càng tốt) là một sự khởi đầu tuyệt vời cho bài thuyết trình.


Dù mở đầu bằng cách nào thì phần mở đầu cũng phải thông báo được cho người nghe biết họ sẽ được nghe về vấn đề gì, buổi thuyết trình sẽ có những phần nào.


Phần thân bài


Phần thân bài được dùng để trình bày nội dung bài thuyết trình. Nếu nội dung đó dài, cần chia nó ra thành nhiều mục.

Nội dung trình bày phải có logic chặt chẽ, hợp lý


Cùng những quân cờ và quy tắc đi như nhau mà trong hai người đánh cờ với nhau có người thắng và có người thua. Thắng hay thua ở đây phụ thuộc vào chỗ người chơi đã sử dụng những quân cờ nào và thứ tự nước đi của anh ta ra sao. Khi thuyết trình cũng vậy, bài nói hay, lôi cuốn được người nghe, hay dở, làm người nghe chán ngán, phụ thuộc vào việc người thuyết trình đã sử dụng những thông tin nào và sắp xếp chúng theo thứ tự nào. 


Các phần của bài thuyết trình có thể sắp xếp theo trình tự thời gian, việc gì xuất hiện trước thì nói trước, xuất hiện sau thì nói sau. Có thể sắp xếp theo mức độ quan trọng tăng dần hoặc giảm dần. Có thể sắp xếp các phần theo logic của sự kiện. Nếu sự kiện A dẫn đến (hay sinh ra) sự kiện B thì trình bày về sự kiện A trước, sự kiện B sau. Cũng có thể sắp xếp theo cách đã dùng để xem xét vấn đề như phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức), trả lời các câu hỏi 5 W, 1 H, ...

Nội dung trình bày phải ngắn gọn, súc tích 


Sẽ là sai lầm nếu bạn nghĩ rằng cần phải nói cho người nghe càng nhiều càng tốt. Thật ra nếu bạn nói nhiều thì nội dung sẽ dàn trải, người nghe sẽ mệt, thiếu tập trung, và buổi thuyết trình sẽ thất bại. Thủ tướng Anh hồi trước Chiến tranh thế giới thứ II là W.Churchild, trong một lần, khi chiến tranh bắt đầu, nói chuyện với sinh viên, đã chỉ nói đúng một câu: “Chúng ta không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ cúi đầu trước sức mạnh, chỉ cúi đầu trước lương tâm và lẽ phải!”. Tổng thống Mỹ J. Kenedy cũng chỉ nói đúng một câu với những người chờ đợi: “Hỡi những công dân Mỹ bạn của tôi, các bạn đừng hỏi nước Mỹ đưa lại gì cho bạn, hãy hỏi mình có thể làm gì cho nước Mỹ.” Những phần, những đoạn không thực sự cần thiết, có cũng được, không có cũng được, cần phải loại bỏ. Chúng ta thường tiếc nuối những câu, những đoạn văn thú vị mà mình – đã tốn khá nhiều công sức – tìm được, nên thường muốn giữ chúng lại trong bài, dù nội dung của chúng không thật sự liên quan đến điều đang được trình bày. Đây là điều cần phải vượt qua. Theo tác giả Nguyên Anh của trang web Sức Trẻ Việt Nam thì “Các chuyên gia khuyên bạn rằng, khi bạn bỏ đi những thông tin thú vị nhưng không phù hợp ra khỏi bài thuyết trình, bạn sẽ tăng khả năng ghi nhớ của người nghe lên 189% và tăng khả năng áp dụng của họ lên 109%”
.


Phải nói đúng trọng tâm


Những người nghe thuyết trình quan tâm trước hết đến đề tài thuyết trình, vì thế họ luôn muốn được nghe ngay những điều liên quan đến đề tài đó. Vì vậy, nếu người thuyết trình trình bày các vấn đề khác, không liên quan trực tiếp đến đề tài thì người nghe sẽ thất vọng, thấy mình phí thời gian dự buổi thuyết trình. 

Để nói đúng trọng tâm, bạn cần lọc kỹ các ý tưởng, có thể đánh số chúng theo thứ tự quan trọng giảm dần. Hãy chọn nói những ý tưởng quan trọng nhất, lớn nhất. Những ý nhỏ hơn, hay ít quan trọng hơn nên bỏ đi. Nếu người nghe muốn nghe thêm về chúng thì sẽ trình bày chúng trong phần trả lời các câu hỏi, hoặc bên ngoài buổi thuyết trình.


Kỹ thuật “não công bằng liệt kê” có thể rất có ích cho việc chọn lựa ý tưởng quan trọng để thuyết trình. Kỹ thuật đó như sau:


· Trước hết, ghi lên đầu trang giấy vấn đề đang quan tâm. 

· Thứ hai, cố gắng nghĩ về vấn đề đó và viết ra tất cả những gì xuất hiện trong đầu bạn. Những điều này có thể là một đoạn văn, có thể là một câu, cũng có thể chỉ là một từ. Hãy ghi ra hết. Đừng quan tâm đến chuyện những gì bạn viết ra có hay hay không, có liên quan đến đề tài hay không, có đúng chính tả và ngữ pháp không. Hãy cứ viết ra trong một khoảng thời gian ngắn (khoảng 2-3 phút). Việc viết trong thời gian ngắn như vậy làm cho các ý tưởng “dính” với nhau, theo nhau xuất hiện. Còn nếu viết trong thời gian lâu hơn hoặc để cho các vấn đề khác xen vào thì các ý tưởng sẽ tách rời nhau, không xuất hiện liên tục nữa. 

· Sau khi đã viết ra các ý tưởng, bạn sẽ lọc lại chúng, bỏ đi những ý không liên quan đến đề tài, bỏ bớt những ý trùng lặp. Cũng cần sửa lại những lỗi chính tả, ngữ pháp (nếu có). 

· Bước tiếp theo là phân nhóm các ý tưởng. Chọn ý chính trong các nhóm đó. Các ý chính này có thể dùng làm tiêu đề cho các phần tương ứng hoặc làm ý trung tâm cho các phần đó. 


Một phương tiện khác rất thích hợp cho việc chuẩn bị nội dung trình bày nói chung và trình bày đúng trọng tâm nói riêng là sơ đồ tư duy (mindmap). Sơ đồ tư duy còn được dùng như công cụ trợ giúp cho thuyết trình. 

Nội dung phải mới


Nếu bài thuyết trình không có nội dung mới thì không thể thuyết trình thành công được. Người nghe sẽ chán ngán ngay khi thấy họ không nghe được điều gì mới từ buổi thuyết trình. Muốn có được cái mới, người thuyết trình phải bỏ nhiều công sức đọc tài liệu, tổ chức phỏng vấn, điều tra, v.v.  

Nội dung phải lôi cuốn

Nếu người thuyết trình nêu hết ý này đến ý khác thì người nghe có thể không theo kịp, hoặc chán ngán, hoặc quá căng thẳng. Để tránh những điều đó, nội dung cần phải được minh họa. Các nội dung thuyết trình có thể được minh họa bằng ví dụ, bằng hình ảnh, phim, v.v….

Hãy chọn các ví dụ sinh động, gắn với đời sống, và càng dí dỏm càng tốt (trừ trường hợp thuyết trình đề tài khoa học cho hội đồng xét duyệt hay hội đồng chấm luận văn, luận án, hoặc những trường hợp nghiêm trang khác.)


Chẳng hạn khi nói rằng việc một nước là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới làm cho nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào nước đó có thể ào ạt chảy ra khỏi nước đó và gây nên khủng hoảng, bạn có thể nêu ví dụ Thái Lan trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Trên kia đã nói, các ví dụ càng dí dỏm càng tốt, nhưng không được sa đà vào các ví dụ đó. Trên thực tế khi người thuyết trình sử dụng những ví dụ như vậy, thì người nghe sẽ tỏ ra chăm chú hơn, và người thuyết trình còn có thể nhận được những tiếng vỗ tay hay tiếng cười tán thưởng. Điều đó có thể làm cho người thuyết trình nêu thêm ví dụ khác tương tự, hay kể thêm câu chuyện vui khác. Nhưng như vậy, người thuyết trình đã sa đà, lạc đề.


Các luận điểm phải có đủ cơ sở


Tất cả các nhận định đưa ra trong bài thuyết trình đều phải được chứng minh, giải thích đầy đủ. Chẳng hạn, khi khẳng định rằng hiện nay, việc đầu tư cho thương hiệu đóng một vai trò quan trọng trong kinh doanh, người thuyết trình phải làm hai việc: Thứ nhất, phải giải thích lý do tại sao lại như vậy, và thứ hai, dẫn ra một số ví dụ cụ thể doanh nghiệp gặp bất lợi khi không đầu tư thỏa đáng cho thương hiệu của mình. Việc đưa ra chứng cứ, chứng minh, giải thích như vậy làm cho điều khẳng định có tính cơ sở, đáng tin cậy hơn, và vì thế, có tính thuyết phục cao hơn.

Có một đặc điểm tư duy của người Việt Nam mà chúng ta nên lưu ý khi thuyết trình. Đó là sự đề cao kinh nghiệm hơn lý luận, đề cao “cái tình” hơn “cái lý”. Vì thế khi chuẩn bị ví dụ cho thuyết trình ta không nên chỉ dừng lại ở các con số thống kê, không chỉ dừng lại ở các suy luận diễn dịch,dù xét về mặt logic chúng hoàn toàn đủ cho lập luận. Ta nên nêu thêm các ví dụ cụ thể từ thực tế, nên dùng thêm suy luận tương tự.  


Nội dung thuyết trình phải phù hợp với người nghe


Ở phần xác định đối tượng nghe thuyết trình chúng ta đã biết rằng cần thuyết trình sao cho phù hợp với người nghe, phải nói những điều họ quan tâm và phù hợp với tâm lý của họ thì mới mong thành công được. “Các giáo viên thích những bản đề cương rõ ràng, trong khi các nhân viên bán hàng có khuynh hướng thích sự tân thời và mang tính ngẫu hứng nhiều hơn”
. “Các chính trị gia muốn nghe về các con số, các nhà khoa học muốn nghe về các lập luận đã được chứng minh, các thành viên của một cộng đồng muốn nghe về vai trò và trách nhiệm và mức độ tham gia của họ vào một dự án, v.v…”
. Nếu là người trẻ tuổi thì thông tin vui nhộn, ví dụ hài hước rất dễ được chấp nhận. Nếu là người nhiều tuổi, người già thì thông tin phải trầm hơn, hạn chế các ví dụ hài hước, hình ảnh ít màu sắc, không nên đưa nhiều hiệu ứng hoạt hình.


Phần kết luận 


Trong phần này nên tóm gọn lại những nội dung đã nói. Điều này giúp cho người nghe dễ nhớ các nội dung đó. Chỉ cần nói đơn giản, ngắn gọn, rõ ràng. Nếu được, nên đánh số những điều tóm tắt.


Ví dụ sau đây lấy từ bài học thuyết trình trong chương trình tiếng Anh thương mại của Radio Australia. “Qua mặt hàng tiêu biểu là đậu phụ Suki, chúng tôi đã trình bày với quý vị về hoạt động tiếp thị và doanh số bán của Công ty Hale and Hearty Foods. Và bây giờ quý vị đã biết Công ty Hale and Hearty và đối tác sẽ phải làm ăn như thế nào rồi.”


Một ví dụ khác: “Tóm lại, hãy nhớ rằng có năm cách chính để cải thiện điểm số của bạn. Đầu tiên, hãy đến lớp. Thứ nhì, ghi chép có hiệu quả. Thứ ba, hãy xem lại mỗi ngày. Thứ tư, lên kế hoạch cho thời gian của bạn. Và cuối cùng, hãy ngủ thật đầy đủ trước một kì thi.”


Một số điều lưu ý khi chuẩn bị nội dung thuyết trình về một đề tài khoa học


Sau khi thực hiện xong một đề tài khoa học, người ta cần phải thuyết trình về đề tài ấy trước một hội đồng nghiệm thu, hoặc một hội thảo khoa học. Trong trường hợp này cần chuẩn bị nội dung thuyết trình (tức là nội dung bài báo cáo) như thế nào? Nội dung bài thuyết trình khoa học này chủ yếu được lấy từ phần mở đầu và phần kết luận của công trình nghiên cứu đã thực hiện.


Trong báo cáo này cần nêu rõ những nội dung sau đây:


· Công trình nghiên cứu đề tài nào? Tại sao lại nghiên cứu đề tài đó? Nếu có giới hạn phạm vi nghiên cứu thì cũng cần nêu rõ.


· Phương pháp mà tác giả đã nghiên cứu là gì? Cần trình bày rõ điểm này để người nghe có cơ sở xét đoán về độ tin cậy của các kết luận bạn đưa ra.


· Đề tài khai thác dữ liệu từ nguồn nào?


· Công trình đã có được những kết luận nào? Khi trình bày các kết luận, cũng nên trình bày vắn tắt các bước đi đến kết luận đó, các dữ liệu, tính toán tương ứng.


· Những kiến nghị, giải pháp cho các vấn đề nêu trong đề tài.


Thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học là một  việc lớn, khó khăn. Chính vì thế, khi báo cáo về công trình của mình, nhiều tác giả có xu hướng đưa ra rất nhiều thông tin, vì sợ người nghe không hiểu hết công trình của mình. Thực ra, với khoảng thời gian rất ngắn (thường là 10 phút) dành cho báo cáo (các luận văn thạc sĩ thường được dành cho 15 phút, bảo vệ luận án tiến sĩ thường được nói trong 30 phút), các tác giả không thể báo cáo chi tiết tất cả nội dung công trình của mình được. Vì vậy cần nêu khái quát về công trình và các kết quả chủ yếu của nó. Những nội dung chúng ta đề cập trên đây đáp ứng yêu cầu đó.


Lường trước các câu hỏi của người nghe và chuẩn bị câu trả lời


Phần chuẩn bị nội dung thuyết trình còn bao hàm việc chuẩn bị các câu trả lời cho các câu hỏi của khán giả trong và sau khi thuyết trình. 

Thông thường khán giả đưa ra câu hỏi cho những trường hợp sau đây: 

· Thứ nhất là muốn hiểu rõ hơn phần nào đó mà người thuyết trình lướt qua. Trả lời các câu hỏi loại này tương đối đơn giản, chỉ cần trình bày kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn phần nội dung tương ứng. 

· Thứ hai là loại câu hỏi để mở rộng nội dung được nghe. Để trả lời loại câu hỏi này, người thuyết trình phải hiểu rõ điều mình nói. Ở đây, nguyên tắc biết mười nói một phát huy tác dụng. Chín phần chưa dùng trong thuyết trình sẽ giúp trả lời loại câu hỏi này. Tuy vậy cũng có trường hợp người nghe đặt ra vấn đề mà người thuyết trình chưa nghiên cứu kỹ. Trong trường hợp đó, bạn hãy mạnh dạn thừa nhận là bạn chưa giải quyết được vấn đề đó, không được đánh lạc hướng hay trả lời lan man không đúng câu hỏi.


· Thứ ba là người đặt câu hỏi muốn tranh luận về những nội dung được trình bày. Việc chuẩn bị kỹ của người thuyết trình – nắm được các ý kiến khác nhau về vấn đề, suy nghĩ kỹ lưỡng các khả năng giải quyết vấn đề - sẽ giúp trả lời câu hỏi loại này. Ở đây cần đặc biệt lưu ý là bạn không nhất thiết phải bác bỏ hoàn toàn ý kiến phản biện của người khác. Một vấn đề có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau. Có thể bạn đã nêu một số cách giải quyết, người nghe nêu thêm cách giải quyết khác. Khi đó, thay vì phản bác, bạn hãy thừa nhận cách giải quyết của khán giả, và giải thích rõ rằng nó không loại bỏ cách giải quyết của bạn. 

Văn phong thuyết trình

Văn phong của bài thuyết trình phải đơn giản, rõ ràng. Đừng cố gắng dùng những từ phức tạp, nếu có thể dùng từ đơn giản để trình bày vấn đề thì hãy dùng nó. Là văn nói, vì thế không nên sử dụng câu dài, câu có nhiều thành phần phụ trong bài thuyết trình. Các câu nên có nhiều hình ảnh, âm thanh để sống động, lôi cuốn người nghe. Nếu cần nhấn mạnh có thể lặp từ, câu nhiều lần (như câu nói của cựu thủ tướng Anh mà chúng tôi dẫn trên kia). Nên dùng động từ ở dạng chủ động, hạn chế dùng ở dạng thụ động.


Khi thuyết trình, cũng như khi viết, nên dùng từ ngữ chính xác, dễ hiểu, rõ ràng. Để chính xác, nếu có thể được thì hãy dùng các từ chỉ số lượng, mức độ, tốc độ,… khi có thể thay thế những từ ước lượng về chất chung chung.


Ví dụ:


		Đừng nói

		Hãy nói



		1. Xuất khẩu của Việt Nam tăng rất nhanh trong giai đoạn 2000-2008.

		Xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2000-2008 tăng đến hơn 5.17 lần
.



		2. Năm 2008 số người làm việc trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp vẫn còn rất lớn, vượt xa các ngành khác.

		Năm 2008 số người làm việc trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp chiếm đến 38.87% tổng số lao động cả nước, trong khi ngành chiếm nhiểu lao động thứ hai là công nghiệp chế biến chỉ có 14.04%
.



		3. Rất nhiều sinh viên nhận thức được sự cần thiết học các kỹ năng mềm

		70% sinh viên nhận thức được sự cần thiết học các kỹ năng mềm.





Nguồn: Niên giám thống kê (tóm tắt) 2008, tr.138, tr.23.


Khi dùng các con số cần lưu ý rằng tự thân các con số có thể không cho người nghe biết nhiều, vì vậy nên thêm, nếu có thể, so sánh với các đối tượng khác để làm rõ hơn ý nghĩa của con số.


Chẳng hạn, nếu chỉ nói: “Năm 2007 tỉ lệ thất nghiệp của Việt Nam là 4.6%” thì người nghe chưa hiểu hết ý nghĩa của con số đó. Còn nếu nói thêm rằng: “Con số tương ứng trung bình chung của khu vực ASEAN là 4.5%” thì người nghe hiểu rõ hơn.


Hãy dùng từ dễ hiểu hơn. Chẳng hạn, câu “tác giả đã dùng nhiều biện pháp tu từ làm cho câu văn đọc rất thú vị” nên thay bằng “tác giả đã dùng từ láy, lặp từ, so sánh, đối, ... làm cho câu văn đọc rất thú vị”.


Hãy cụ thể hơn. Bài thuyết trình là thể văn nói, có một số khác biệt so với văn viết. Văn viết cho phép người ta đọc đi đọc lại, còn văn nói chỉ được nghe một lần. Đưa ra thông tin khái quát, chung chung thì người nghe không kịp tưởng tượng được điều người nói muốn truyền đạt. Vì thế nên trình bày cụ thể, nếu cần thì hãy thêm chi tiết. 

Ví dụ: đừng nói “Thành phố phải xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng nông thôn”, hãy nói “Thành phố phải xây dựng đường giao thông nông thôn, các đường ống cấp nước, đường điện, trạm y tế, trường học cho các vùng nông thôn”. 

Ví dụ khác: Đừng nói: “Nhà trường cần có các biện pháp khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học”. Hãy thêm chi tiết vào, và nói “Nhà trường cần tuyên truyền về lợi ích của nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Mặt khác, nhà trường cũng cần tính điểm rèn luyện cho những sinh viên nghiên cứu khoa học, đồng thời hỗ trợ các em này tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.”


Nói chung, khi thuyết trình nếu có thể đưa vào những câu ca dao, tục ngữ, những câu thơ hay hoặc danh ngôn thì bài thuyết trình sẽ có sức lôi cuốn hơn.  Chẳng hạn, khi nói về vấn đề trẻ em dễ bị bạn bè xấu lôi kéo vào những việc làm sai trái, ta có thể dẫn câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”; nói về vẻ đẹp của một thành phố có thể dùng câu Kiều “long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng”; thuyết trình về sự cần thiết phải học hành, có thể dẫn câu của Khổng Tử: “Nhân bất học bất tri lý”. Đọc văn thơ, đọc các câu danh ngôn, vì vậy, rất có ích cho việc thuyết trình.


Để gợi hứng cho người nghe, đôi khi ta còn dùng các câu chuyện vui, hài hước. Tuy nhiên có một điều cần nhớ là: “hài hước như muối, dùng phải cẩn thận”. Nếu dùng quá nhiều thì chính người thuyết trình trở thành sự khôi hài.


Tóm lại là người thuyết trình nên luôn luôn “lận lưng” một số câu tục ngữ, thơ ca, danh ngôn, câu chuyện hài hước, để có thể sử dụng khi cần.


Tuy nhiên, cần lưu ý là khi thuyết trình các vấn đề khoa học thì các câu văn, câu thơ, danh ngôn nói trên lại ít khi dùng được. Khoa học đòi hỏi phải được trình bày ngắn gọn, cô đọng, không phải đánh vào tình cảm, mà cần đánh vào lý trí. Các câu thơ, tục ngữ,… ở đây sẽ lạc lõng, không được đón chào.


Diễn đạt các dữ liệu số


Các dữ liệu số không nên diễn đạt bằng câu văn, vì vừa dài dòng vừa khó nắm bắt. Nên diễn đạt nó bằng bảng biểu, và tốt nhất là bằng đồ thị.


Chẳng hạn, hãy so sánh các cách diễn đạt cùng một thông tin về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế sau đây để thấy được ưu điểm của cách biểu diễn bằng đồ thị.


Cách 1: cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế trong các năm từ 2004 đến 2007 như sau: Năm 2004 khối nhà nước chiếm 27.4%, khối ngoài nhà nước chiếm 28.9%, khối đầu tư nước ngoài chiếm 43.7%; Năm 2005 khối nhà nước chiếm 25.1%, khối ngoài nhà nước chiếm 31.2%, khối đầu tư nước ngoài chiếm 43.7%; Năm 2006 khối nhà nước chiếm 22.4%, khối ngoài nhà nước chiếm 33.4%, khối đầu tư nước ngoài chiếm 44.2%; Năm 2007 khối nhà nước chiếm 20.0%, khối ngoài nhà nước chiếm 35.4%, khối đầu tư nước ngoài chiếm 44.6%.


Cách 2 (dùng bảng số liệu).



CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ

PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (%)

		NĂM

THÀNH PHẦN

		2004

		2005

		2006

		2007



		NHÀ NƯỚC

		27.4

		25.1

		22.4

		20



		NGOÀI NHÀ NƯỚC

		28.9

		31.2

		33.4

		35.4



		ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

		43.7

		43.7

		44.2

		44.6





Cách 3 (dùng nhiều đồ thị độc lập)


CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ


PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (%)





Cách 4 (Dùng một đồ thị chung cho tất cả số liệu)

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 


THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO THÀNH 


PHẦN KINH TẾ (%)
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Nguồn: Niên giám thống kê 2008 (bản tóm tắt)


So sánh các cách trình bày dữ liệu số đã dẫn trên đây, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng dùng đồ thị có tính trực quan cao hơn hẳn, nó còn giúp người xem so sánh các dữ liệu với nhau và qua đó dễ rút ra các kết luận cần thiết hơn.

6.2.5. Chuẩn bị phương tiện, máy móc, địa điểm, …


Để buổi thuyết trình thành công, người thuyết trình cần phải nghĩ đến nhiều vấn đề khác. Người thuyết trình phải xem xét kỹ các phương tiện hỗ trợ, đồ dùng mà mình cần cho thuyết trình như máy tính, máy chiếu, micro, bàn ghế….


Người thuyết trình phải thành thạo trong việc đấu nối máy móc, khởi động máy. Nhiều người thiếu kinh nghiệm rất lúng túng với vấn đề gửi tín hiệu từ máy tính sang máy chiếu để làm màn hình. Điều này gây ra một số bất lợi. Thứ nhất là nói làm cho buổi thuyết trình chậm lại, khiến cho người nghe phải chờ đợi. Thứ hai là làm cho người thuyết trình thêm lo lắng, mất bình tĩnh. Vì thế, nếu không tự tin khi thao tác với máy móc thì chúng ta nên nhờ người thao tác giúp. Nhờ người giúp chạy máy tính, máy chiếu trong thời gian thuyết trình còn rất có ích ở một mặt khác. Khi đó người thuyết trình tự do, thoải mái hơn trong di chuyển và giao tiếp với khán giả. Người thuyết trình khi đó sẽ không cần phải liên tục nhìn lên màn hình hoặc máy tính để biết đang dừng ở slide nào.


Người tổ chức thuyết trình còn phải bố trí bàn ghế, người phục vụ, v.v…. 


6.3. Thực hiện thuyết trình

6.3.1. Vượt qua nỗi sợ


Rất nhiều người e ngại, thậm chí sợ hãi khi phải thuyết trình trước đông người. Nỗi sợ này làm cho người nói bị lạc giọng (thông thường là giọng trở nên cao hơn bình thường), cử chỉ mất tự nhiên, và đôi khi còn bị líu lưỡi không nói lên lời. Sự sợ hãi cũng có thể làm cho người thuyết trình quên mất những nội dung đã được chuẩn bị kỹ, có thể làm cho họ lúng túng, trình bày vấn đề lộn xộn, không theo trình tự định trước. Tóm lại, nỗi sợ hãi khi thuyết trình là một trong những kẻ thù tệ hại nhất của người thuyết trình. Để vượt qua nỗi sợ hãi này cần làm gì? Sau đây là một số cách. 


Phải nhận thức rằng sợ thuyết trình là điều bình thường. Bạn không phải là người đầu tiên, và cũng không phải là người cuối cùng sợ như vậy. 


Phải chuẩn bị thật kỹ trước khi thuyết trình. Chuẩn bị càng kỹ lưỡng, bạn càng tự tin và càng đỡ sợ hãi, lo lắng khi thuyết trình. Tập nói trước các cử tọa khác nhau trước khi thực sự thuyết trình là cách vượt qua nỗi sợ rất tốt. Trước hết hãy thuyết trình một mình (sẽ rất tốt nếu nói trước gương). Sau đó nói trước bạn bè, người thân. Tập như vậy sẽ quen dần, và những người tham dự còn chỉ giúp các thiếu sót để khắc phục. Khi tập thuyết trình cần đặt mình vào trạng thái càng giống thuyết trình thật sự càng tốt. Khi tập cần quan tâm đến cả nội dung, cả cách thức nói, cách di chuyển, cách giao tiếp với người nghe.


Tìm kiếm trong số thính giả những ánh mắt, cử chỉ khuyến khích. Trong số các thính giả thường có những người bạn, người thân, thầy cô giáo, và có thể là những người khác mong muốn bạn thuyết trình tốt. Ánh mắt, cử chỉ của họ lúc đó có tác dụng trấn an đối với người thuyết trình.


Thở vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hoặc dừng lại uống vài ngụm nước.


Trang web nwlink.com đưa ra hai cách thả lỏng trước buổi thuyết trình để giảm căng thẳng rất hiệu quả: 


“- Nằm ngửa trên sàn nhà, co đầu gối lại và thư giãn. Nhắm mắt để cảm nhận toàn bộ trọng lượng cơ thể trải đều lên lưng và cổ được duỗi ra. Hãy để cơ thể thư giãn đến từng ngón tay, bàn chân, cánh tay... Sau đó từ từ đứng dậy và cố gắng duy trì trạng thái thư giãn kể cả khi đã đứng lên”.


”- Đứng thẳng, hai chân choãi ra, thả lỏng cánh tay và các ngón tay. Khẽ lắc người, bàn tay, rồi cánh tay, vai, thân người và chân. Sau đó từ từ xoay vai sang hai bên. Khẽ xoay cổ theo chiều kim đồng hồ rồi ngược lại. Nằm xuống sàn, co đầu gối lên, thả lỏng toàn bộ cơ thể.”


6.3.2. Cách nói


Nói với tốc độ bình thường, không nhanh quá cũng không chậm quá. 

Rất nhiều nhóm sinh viên khi thuyết trình hay tranh luận kiểm soát thời gian không tốt nên những phần trình bày trước bị vượt thời gian dự định. Cố rút ngắn thời gian cho các phần còn lại, họ bèn nói rất nhanh. Kết quả là tình hình càng tồi tệ hơn, vì người nghe không kịp hiểu những phần trình bày vội vàng đó của họ. Nếu rơi vào trường hợp “cháy bài” như vậy bạn hãy bình tĩnh nghĩ cách lược bớt đi một số nội dung không quan trọng lắm trong các phần còn lại và trình bày phần còn lại đó với tốc độ vừa phải.


Nên nói một cách sôi nổi, hào hứng (trong phần chọn đề tài ta đã biết chỉ nên chọn đề tài mình say mê mà thôi). 

Hai nhóm sinh viên Đại học Hoa sen tranh luận với nhau về việc siêu thị liệu có thay thế chợ ở nước ta hay không. Nhóm bảo vệ quan điểm siêu thị sẽ thay thế chợ đã đưa ra rất nhiều luận điểm sắc bén, với nhiều con số chứng minh cho ưu điểm của siêu thị và từ đó rút ra các kết luận có sức nặng chứng minh cho quan điểm của mình. Lúc bấy giờ những người nghe đã nghĩ rằng nhóm phản biện khó mà có thể thắng thế được. Tuy nhiên, thực tế là nhóm phản biện đã thuyết phục được người nghe tốt hơn, và đã thắng trong cuộc tranh luận này. Các luận điểm của họ không tỏ ra sắc bén hơn, ý kiến của họ cũng không độc đáo hơn của đối phương. Nhưng cái hơn hẳn của họ là sự đam mê, niềm hứng khởi thể hiện trong giọng nói, trong cử chỉ của họ.


Một trong những điều cần tránh nhất lúc thuyết trình là người thuyết trình không nói, mà đọc văn bản có sẵn, hoặc đọc những dòng chữ trên màn hình. 

Nên mang theo bài viết sẵn để tự tin hơn, và để thỉnh thoảng nhìn vào để kiểm soát thời gian thuyết trình cũng như tránh đi quá xa đề tài do quá say sưa với việc phát triển một luận điểm nào đó không chuẩn bị trước mà vừa nảy sinh trong khi nói. Nhưng không được nhìn vào văn bản chuẩn bị sẵn đó mà đọc. Bởi khi đó người nghe sẽ nhận thấy rằng người thuyết trình chuẩn bị không kỹ. Và việc đọc như vậy nghe rất nhàm chán, vì trong đó không có tình cảm, không chứa đựng sự đam mê của người thuyết trình. Cũng đừng đọc những điều viết trên slides. Những dòng đó tự người nghe thuyết trình đọc được, họ chờ nghe thứ khác, nghe những diễn giải các hình ảnh, các từ khoá trên các slides đó.


Không được nói giọng đều đều. 

Việc này sẽ ru người nghe ngủ. Cần nói lúc lên giọng lúc xuống giọng, khi hơi nhanh, khi chậm rãi. Nếu thấy người nghe mất tập trung, nên nói lớn hơn một chút, cao giọng hơn một chút. Điều đó sẽ giúp làm cho người nghe tập trung trở lại.


6.3.3. Cử chỉ

Khi thuyết trình cần có cử chỉ tự nhiên, không cường điệu, giả tạo. Cử chỉ, động tác phải phù hợp với nội dung đang nói. Khi nói về những vấn đề buồn nên tỏ ra trầm tĩnh, khi nói vấn đề vui thì nên có cử chỉ sôi nổi, hoạt bát. Những người “nói” được bằng cả cơ thể của mình là những người rất thành công khi thuyết trình. 


Người nghe không chỉ nghe điều bạn nói, mà còn quan sát bạn. Bạn không nên đứng yên một chỗ, hoặc dựa vào bục phát biểu, vì như thế dễ làm người nghe chán. Nên đi lại khi nói, việc tiến đến gần người nghe làm cho họ chú ý hơn. Khi đứng, hãy đứng vững chắc, chân mở rộng bằng vai.


Động tác tay khi nói rất quan trọng. Đừng buông thõng tay khi nói. Cũng đừng đút hai tay vào túi hay bắt tay sau lưng. Cũng cần hạn chế động tác khoanh hai tay trước ngực. Nên dùng các động tác tay để tăng thêm hiệu quả của lời nói và gây ấn tượng, làm cho người nghe dễ nhớ hơn. Chẳng hạn, chém bàn tay vào không khí để tỏ rõ sự dứt khoát, giơ nắm đấm lên trước mặt để tỏ rõ quyết tâm, giơ hai tay lên trời để biểu thị sự thua cuộc. Hay khi nói về sự lên xuống thất thường của thị trường chứng khoán có thể đưa tay biểu diễn đường lượn sóng của nó,… 


6.3.4. Giao tiếp với người nghe

Trong lúc đang đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 02/09/1945, Hồ Chủ tịch bỗng dừng lại và hỏi: “Đồng bào nghe rõ tiếng tôi không?”
 Và câu trả lời: “Có...” như tiếng sấm rền vang. Với câu hỏi đó, Bác Hồ đã trở nên gần gũi hơn hẳn với người nghe, tạo nên được sự đồng cảm lớn.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ có 7% thông tin được chuyển đến cho người nghe qua nội dung các từ ngữ mà bạn nói, 38% nhờ âm thanh (luyến láy, nhanh chậm, lên bổng xuống trầm…). Vậy phần lớn còn lại nhờ vào cái gì? Nhờ vào hình ảnh trực quan (tức là ngôn ngữ cơ thể, nét mặt, điệu bộ, cách đi, cách đứng, động tác tay, việc tiếp xúc với khán giả bằng mắt, ...)


Trong rất nhiều cuộc tranh luận mà các nhóm sinh viên thực hiện tại các lớp học, nhóm thua cuộc (thu được ít phiếu ủng hộ của các bạn trong lớp hơn) lại là nhóm lập luận chặt chẽ, nêu được nhiều chứng cứ hơn. Nhóm thắng đã nhờ vào cái gì để thắng? Mặc dù họ lập luận không bằng nhóm kia, nhưng cách thể hiện của họ sinh động hơn, để ý đến khán giả, giao tiếp với họ bằng mắt. Chẳng hạn như trong khi thuyết trình, trả lời câu hỏi, họ lại hướng đến khán giả mà hỏi “phải không các bạn?” và có những động tác tương tự khác, làm cho bạn bè trong lớp thấy mình được tham gia tranh luận cùng họ, chứ không đơn thuần là người nghe. Trong khi đó rất nhiều sinh viên khi đứng thuyết trình trước lớp thì chỉ chăm chú đọc bài viết chuẩn bị sẵn, hoặc đọc lại những điều đang chiếu trên các slide.

Một nhược điểm lớn thường gặp ở những người thuyết trình ít kinh nghiệm là họ không quan sát người nghe. Việc quan sát người nghe giúp người thuyết trình có được thông tin phản hồi (từ ánh mắt, điệu bộ của người nghe), và nhờ đó có thể điều chỉnh bài nói của mình. Chẳng hạn, khi nói, bạn thấy nhiều người nghe nhíu trán, hoặc có ánh mắt ngơ ngác, nhìn nhau không hiểu,… thì bạn có thể dừng lại bổ sung thông tin, hoặc giải thích cụ thể hơn. Trong khi thuyết trình nên nhìn bao quát khán phòng, không nên nhìn chằm chằm vào một hoặc một vài người nghe nào đó, và cũng không được nhìn lên trần nhà hay nhìn ra cửa sổ, hay quay lưng lại với người nghe.


Giao tiếp với người nghe còn thể hiện qua việc dành thời gian tranh luận với họ hoặc trả lời các câu hỏi của họ. Có ý kiến cho rằng nên chia tổng thời gian thuyết trình ra làm bốn phần. Một phần trong số đó dành cho dự trữ. Một phần để thuyết trình. Hai phần còn lại để trao đổi với người nghe. Lượng thời gian cụ thể của các phần ở đây có lẽ cần được xác định dựa vào các điều kiện thuyết trình cụ thể, nhưng ý tưởng chia thời gian thành ba phần lớn: dự trữ, thuyết trình và tranh luận, trả lời câu hỏi theo chúng tôi là rất đúng.


6.3.5. Thu hút sự chú ý


Nội dung được chuẩn bị tốt, phù hợp với người nghe, cách thuyết trình sinh động, đầy sự say mê là những điều thu hút người nghe. Thế nhưng vẫn có khi một số người nghe quay sang nói chuyện, làm việc riêng, không chú ý đến nội dung thuyết trình. Trong những trường hợp đó người thuyết trình phải cố gắng thu hút trở lại sự chú ý của người nghe. Có thể làm điều đó bằng nhiều cách. Có thể thay đổi ngữ điệu, có thể cao giọng, nói to hơn. Có thể thay đổi trật tự nội dung trình bày (nhưng lưu ý để không lẫn lộn, đánh mất logic của bài nói). Có thể kể chêm vào một câu chuyện có tính hài hước (nhưng phải liên quan đến nội dung trình bày), hoặc đưa ra vài câu bông đùa nhẹ nhàng.


6.3.6. Thuyết phục người trái quan điểm

Một cái khó thường xảy ra với người thuyết trình là ý kiến ban đầu của người nghe đã khác, thậm chí mâu thuẫn với điều người thuyết trình định nói. Bạn đi chào hàng, nhưng khách hàng đã chọn hàng của đối thủ cạnh tranh của bạn, hoặc tệ hơn, đã từng dùng thử hàng của bạn và có ác cảm với nó. Bạn muốn thuyết trình để người nghe từ bỏ một định kiến, thói quen, truyền thống nào đó v.v… là những trường hợp như vậy. Einstein đã từng phải thốt lên rằng phá bỏ một thói quen còn khó hơn cả phá vỡ nguyên tử!


Làm thế nào trong những trường hợp này? Canergie là một nhà giáo nổi tiếng tại Mỹ. Ông thường tổ chức những buổi thuyết trình thu hút rất nhiều nhà quản lý đến nghe. Có lần, sắp đến ngày thuyết trình, khi mọi công việc đã chuẩn bị xong, giấy mời đã được gửi đi hết, thì giám đốc khách sạn nơi buổi thuyết trình dự kiến diễn ra thông báo tăng mức phí thuê phòng thuyết trình. Canergie cho nhân viên đến thuyết phục ông giám đốc nọ, nhưng không đạt kết quả. Thế là ông tự mình đến gặp giám đốc khách sạn. 

Sau đây là cuộc nói chuyện giữa họ:

“Canergie: - Nhận được thông báo của ngài, tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng không thể trách ngài. Nếu tôi ở địa vị ngài, có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy. Là giám đốc của khách sạn, trách nhiệm của ngài là ra sức đem về nhiều lợi nhuận cho khách sạn. Ngài không thế, chức giám đốc của ngài cũng khó mà giữ vững, và cũng không nên níu giữ nó. Đúng vậy không nào?


Giám đốc: - Đúng vậy.


Canergie: - Giả sử ngài đòi tăng tiền thuê, chúng ta hãy cùng tính thử xem, ngài có lợi hay không có lợi. Xin nói về mặt lợi trước: Nếu hội trường không cho chúng tôi thuê để giảng bài, mà cho người khác thuê để tổ chức khiêu vũ, ngài có thể thu được nhiều tiền hơn. Vì thời gian tổ chức các hoạt động đó không dài lắm, họ có thể thuê với giá rất cao cho một lần, hơn rất nhiều tiền thuê của chúng tôi. Cho chúng tôi thuê, rõ ràng là chịu thiệt. Bây giờ ta hãy phân tích mặt không lợi: Trước tiên ngài tăng tiền cho thuê đối với chúng tôi, nhìn lâu dài, đó quả là giảm bớt thu nhập, bởi vì thực tế ngài đã đuổi chúng tôi. Tôi không đủ tiền thuê trả cho ngài, tất phải đi tìm nơi khác. Còn một điều bất lợi nữa đối với ngài, lớp huấn luyện này thu hút cả ngàn cán bộ quản lý trung cao cấp đến nghe giảng bài tại khách sạn của ngài, đối với ngài mà nói, đó chẳng phải là một cách quảng cáo sống động không mất tiền ư? Thực tế, nếu ngài bỏ ra năm nghìn đô-la quảng cáo trên báo chí, chắc gì mời được nhiều người như thế tới tham quan khách sạn của ngài, lớp huấn luyện của tôi đã giúp ngài mời họ đến, lẽ nào không có lợi?  


Giám đốc: - Đúng như vậy. Nhưng mà …


Canergie: - Xin suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi sau, được không?


(Kết quả giám đốc đồng ý không tăng tiền thuê)”


Trong câu chuyện trên chúng ta thấy rằng có thể thay đổi quan điểm, quyết định của người nghe bằng cách hiểu lợi ích của họ và tiến hành phân tích vấn đề từ quan điểm lợi ích đó, để rồi vạch ra cho họ thấy là họ có lợi hơn nếu nghe theo chúng ta.


Khi ta đỡ một vật rơi từ trên cao xuống, chẳng hạn một quả bóng nhỏ, thì việc đưa tay từ dưới lên, ngược chiều rơi của nó để đón nó có thể cho kết quả rất xấu – quả bóng sẽ nẩy ra xa. Người ta thường để quả bóng xuống gần tay mình rồi đưa tay xuống dưới, cùng chiều rơi với nó, nhưng hơi chậm hơn một chút, rồi mới bắt được quả bóng. 

Thuyết trình cho người có ý kiến đối lập cũng nên làm theo cách đó.  Vào đầu, chúng ta không nên “tấn công phủ đầu” người nghe, mà nên sánh bước cùng họ một đoạn đường, sau đó mới tiến hành phân tích cho họ thấy cái sai, cái dở trong quan điểm của họ. 

6.3.7. Các công cụ trợ giúp


Trong thời đại ngày nay, trừ những trường hợp không có điều kiện, còn bình thường người thuyết trình không chỉ nói, mà còn dùng nhiều công cụ hỗ trợ để tăng thêm hiệu quả thuyết trình. Các công cụ hỗ trợ phổ biến nhất là các video clip và các chương trình trình chiếu như powerpoint, sơ đồ tư duy. Trong phần này chúng tôi trình bày về việc sử dụng sơ đồ tư duy và chương trình PowerPoint để thuyết trình.


Sơ đồ tư duy (Mindmap)

Đây là một công cụ tư duy được Tony Buzan đề xuất. Phương tiện này giúp chúng ta phát huy khả năng của cả hai bán cầu đại não, đồng thời phát huy khả năng tư duy trừu tượng, suy luận logic, và khả năng tưởng tượng, cảm nhận, trí nhớ hình ảnh. Công cụ này giúp thuyết trình rất tốt, vì các thông tin được trình bày dưới dạng hình vẽ nên rất trực quan, sinh động. Sơ đồ tư duy nhiều màu sắc nên cũng cuốn hút người nghe, người xem. Thêm vào đó, việc dùng các từ khoá giúp biểu đạt thông tin ngắn gọn, cô đọng. Sơ đồ tư duy giúp người nghe, người xem nắm bắt dễ dàng các  chính, và ghi nhớ chúng dễ dàng. 


Thực hiện sơ đồ tư duy như sau:


Lấy giấy trắng, đặt nằm ngang, vẽ một hình vẽ hay biểu tượng nào đó thể hiện đề tài vào trung tâm tờ giấy. Mỗi nội dung chính của đề tài sẽ được biểu diễn bằng một nhánh bắt đầu từ hình vẽ trung tâm đó. Các nhánh đó được vẽ bằng các màu khác nhau. Trên nhánh ghi từ khóa, hoặc vẽ biểu tượng hình ảnh tương ứng với nội dung mà nó biểu đạt. Cuối các nhánh lớn, bắt đầu vẽ các nhánh con, biểu diễn các nội dung nhỏ của nội dung lớn tương ứng. Ưu tiên dùng hình vẽ thay cho từ ngữ để biểu đạt vấn đề. 


Khi vẽ sơ đồ tư duy cần lưu ý những điều sau đây:


· Cấu trúc sơ đồ phải rõ ràng, có thể đánh số thứ tự để biết nội dung nào sẽ thuyết trình trước, nội dung nào sau. Các nhánh không lồng vào nhau. Nhánh và chữ ở trung tâm vẽ to, đậm, càng ra xa trung tâm càng nhỏ hơn, nhạt hơn.


· Độ dài các nhánh và độ dài từ khóa hoặc hình vẽ trên nhánh phải gần bằng nhau để tạo sự liên tưởng. 


· Các nhánh nên vẽ cong tự nhiên, chữ trên nhánh không nghiêng quá 450 vì như thế khó đọc. Chữ viết nên rõ ràng, tốt nhất là viết chữ in hoa. 


· Mỗi nhánh từ hình vẽ trung tâm đến ngọn nhánh con cuối cùng phải được vẽ cùng một màu. Như vậy mỗi nội dung chính được mã hóa bằng một màu giúp cho người xem dễ theo dõi
.

Sơ đồ tư duy không chỉ dùng để chuẩn bị nội dung thuyết trình. Nó còn được dùng để thuyết trình. Một sơ đồ tư duy đẹp, rõ ràng, đầy màu sắc sẽ làm cho người nghe bị thu hút vào nội dung thuyết trình. Nó giúp người nghe chẳng những nghe, mà còn “thấy” các ý tưởng, dễ nắm bắt logic của buổi thuyết trình. Hình ảnh và màu sắc của sơ đồ tư duy làm cho người nghe dễ nhớ, dễ cảm nội dung thuyết trình hơn. Sơ đồ tư duy giúp người thuyết trình rất nhiều. Với sơ đồ tư duy, người thuyết trình có cả một kịch bản trước mặt. Người thuyết trình sẽ không lẫn lộn thứ tự hay nội dung trình bày, cũng sẽ thấy tự tin hơn, vì thế nói năng lưu loát, cử chỉ hoạt bát hơn. Những ưu điểm đã nêu cho thấy chúng ta rất nên vẽ sơ đồ tư duy để thuyết trình.


Nhiều người gặp phải khó khăn khi vẽ sơ đồ tư duy vì không có năng khiếu vẽ. Khi đó chúng ta có thể sử dụng các phần mềm chuyên dụng để vẽ sơ đồ tư duy. Các phần mềm này, ngoài các chức năng vẽ nhánh, viết chữ, vẽ đường bao, tô màu, còn cung cấp thêm rất nhiều biểu tượng, hình ảnh có sẵn. Các phần mềm hay được sử dụng hiện nay là FreeMindmap, Mind Manager, ConceptDraw MINDMAP.

Hình 6.1. sau đây là sơ đồ tư duy về việc vẽ sơ đồ tư duy của Tony Buzan





Hình 6.2. là sơ đồ tư duy phân tích bài thơ Quê Hương của tác giả Đỗ Trung Quân, do một nhóm sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Luật, thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM, vẽ.





Khi dùng sơ đồ tư duy để thuyết trình bạn có thể dùng bản vẽ trên giấy, cũng có thể dùng bản điện tử (scan lại bản vẽ trên giấy, hoặc file bản vẽ nếu dùng các chương trình vẽ sơ đồ tư duy). Bản điện tử thường được phóng lên kích thước to hơn, sử dụng được cho cả các buổi thuyết trình đông người tham dự, và không đòi hỏi phải treo, dán trước nên dùng thuận tiện hơn.


Dùng sơ đồ tư duy, bạn chỉ cần trình bày theo logic thiết kế sơ đồ đó là đảm bảo trình tự và nội dung thuyết trình hợp lý.

PowerPoint

Powerpoint là một chương trình tiện ích trong bộ office của công ty Microsoft, vì thế nó có mặt trong mọi máy tính có dùng hệ điều hành windows. Hiện nay hầu như người thuyết trình nào cũng sử dụng chương trình này để thiết kế và chiếu các phiên trình chiếu (presentation) gồm nhiều slides giúp thuyết trình.


Để thiết kế presentation, bạn hãy căn cứ vào nội dung bài thuyết trình đã được chuẩn bị sẵn để đưa ra các ý tưởng chuyển tải nội dung đó bằng các slides. Tuy các slide được thiết kế căn cứ vào các nội dung đã chuẩn bị, nhưng lưu ý rằng văn bản viết và slide là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Không bao giờ được chép nguyên văn văn bản viết để dán vào slide. Cần tìm kiếm thêm các hình ảnh thích hợp để thay thế hoặc bổ sung thêm cho nội dung từ ngữ. Hình ảnh rất quan trọng, vì mỗi hình chuyển tải thông tin bằng 10.000 từ. Cũng cần tìm ra các từ khoá để thay thế cho các câu, các đoạn văn dài. 


Các slide chỉ dùng ít từ. Mỗi slide nên có không quá 6 dòng. Theo Richard Hal thì các giám đốc sáng tạo nhất trong lĩnh vực quảng cáo từng khẳng định rằng những tấm áp phích quảng cáo không nên có quá mười từ. Chẳng hạn, slide trong hình 6.3. sau đây chứa quá nhiều chữ: 




I.2. LỊCH SỬNGHIÊN CỨU


-Những phát hiện đầu tiên vào những năm 20 của thếkỉX –


những công cụ đá được đăng trong cuốn Ecole Francaise 


d’Extreme Orienttập XXX xuất bản năm 1930.


- Đến năm 1958, L. Malleret công bốthông tin về“Những công 


trình đất đắp hình tròn ở Nam Đông Dương”(tạp chíBEFFEO-


59).


-Những năm 80 của thếkỉXX, nhiều nhànghiên cứu đã có


những chương trình tại vùng này.,


- Năm 1999 –2000, Trung tâm Nghiên c ứu Khảo cổhọc tại 


Tp. HồChíMinh vàBảo tàng Bình Phước đã tiến hành nhiều đợt 


điều tra nghiên cứu cóquy mô lớn nhất từ trước đến nay. 


-Kết hợp với những kết quảnghiên cứu gần đây, đặc biệt là


khai quật di tích An Khương vàLộc Tấn II đã đem lại nhiều thông 


tin cógiátrịgóp phần làm sáng tỏmột sốvấn đề cơ bản nhất liên 


quan đến loại hình di tích này. 




Hình 6.3. Slide giới thiệu di tích đất đắp hình tròn Bình Phước của sinh viên ngành lịch sử


Hãy cố gắng rút gọn số từ xuống. Trong slide không cần viết đủ câu văn, những từ nối có thể loại bỏ, thay bằng cách trình bày hoặc ký hiệu.


Ví dụ

		Câu ban đầu

		Câu đổi lại



		Thuyết trình là sân khấu… có những quãng ngắt…. Có đoạn thấp và đoạn cao, có đoạn nhanh và đoạn chậm.

		Thuyết trình = sân khấu



		

		Có:

		quãng ngắt



		

		

		Đoạn thấp



		

		

		Đoạn cao



		

		

		Đoạn nhanh



		

		

		Đoạn chậm



		Khi bạn thuyết trình, tác động trực quan có thể đưa bạn lên những tầm cao và nếu buồn tẻ, nó sẽ giống như sức cản của mỏ neo trên biển.

		Thuyết trình:


Trực quan ( tầm cao


Buồn tẻ ( mỏ neo = trì trệ



		Những người bộc trực, thẳng thắn thường được nhiều người yêu mến

		Bộc trực, thẳng thắn ( được yêu mến





(Lưu ý: các ví dụ trên mới chỉ nói đến khả năng rút gọn từ, chưa phải là hình mẫu các slide. Các slide còn có thể dùng hình ảnh và sẽ có tính trực quan tốt hơn).


Màu sắc và hình ảnh trên các slide nên chọn phù hợp với người nghe. Nếu người nghe là người trẻ tuổi thì hình ảnh có thể nhiều màu sắc, có thể vui nhộn, nhưng phải gắn với nội dung, nên dùng hiệu ứng hoạt hình. Nếu người nghe nhiều tuổi thì hình ảnh và màu sắc phải chuẩn mực, trang trọng, rõ ràng, ngay ngắn, không lòe loẹt, không cần nhiều hiệu ứng hoạt hình.


Trình bày các đề tài khoa học cũng nên dùng hình ảnh theo kiểu chuẩn mực, nghiêm túc, không vui nhộn, không quá nhiều màu. Các slide nên dùng một màu nền, hơi tối (tốt nhất là xanh đậm), chữ viết màu sáng để có độ tương phản tốt.


Các slides trong cùng một presentation nên có chung một màu nền. Trừ trường hợp thời gian thuyết trình nội dung tương ứng với các slide dài bằng nhau và người thuyết trình đã nhiều lần tập dượt thuyết trình với các slide, còn các trường hợp khác không nên để presentation chạy tự động, mà nên để người điều khiển việc chuyển slide bằng bàn phím hoặc/và chuột máy tính. 


Hai hình 6.4, 6.5 sau đây là các slide của Steve Jobs và Bill Gates. 

Slide của Steve Jobs đơn giản hơn, ít chữ hơn, nhưng được đánh giá cao hơn.




Hình 6.4. Một trong những slide của Steve Jobs 



Hình 6.5. Một trong những slide của Bill Gates


Tóm lại, khi sử dụng powerpoint để làm bài thuyết trình cần lưu ý một số điều sau đây:


- Các slide không được làm ra để đọc, vì thế nên dùng hình ảnh, đồ thị, bảng biểu, mà ít dùng từ ngữ.


- Các slide không thay thế cho lời thuyết trình, vì thế đừng cố gắng đưa tất cả, hay hầu như tất cả nội dung thuyết trình vào các slide. Chỉ nên chọn những nội dung cần thiết nhất, viết lại chúng thật ngắn gọn để đưa vào các slide.


- Chỉ nên sử dụng các kiểu (font) chữ quen thuộc như TimeNewRoman, Arial,… để trình bày trong các slide. Dùng các font chữ lạ có thể tạo ra hiệu ứng đẹp, tuy nhiên bạn có nguy cơ gặp khó khăn vì máy tính nơi bạn trình chiếu có thể không có font chữ đó.


- Nếu báo cáo về các vấn đề khoa học thì không nên dùng nhiều hiệu ứng hoạt hình, nhiều màu sắc, mà nên trình bày giản dị, cô đọng.


- Cần chọn cỡ chứ (size) đủ lớn để khán giả dễ theo dõi, nói chung không dùng các cỡ chữ nhỏ hơn 28 (trừ chữ trong các bảng dữ liệu). Cỡ chữ to dùng cho các ý chính, các tiêu đề. Các phần khác dùng chữ nhỏ hơn. Nên sử dụng màu sắc để nhấn mạnh thay cho các dấu gạch chân hay in nghiêng.


- Tập nói trước nhiều lần để đảm bảo nội dung nói và phần trình chiếu bằng PowerPoint phù hợp với nhau.


6.4. Hậu thuyết trình

Sau khi kết thúc bài thuyết trình cần cung cấp cho người nghe địa chỉ email, số điện thoại liên lạc, và ghi lại địa chỉ email và số điện thoại của họ (nếu có thể). Người thuyết trình cũng cần trả lời các câu hỏi đã hứa với người nghe cũng như các câu hỏi khác của họ, nếu có. Các cuộc gặp gỡ bàn luận về đề tài với người nghe sẽ rất có ích. Những buổi trao đổi như vậy tạo cơ hội làm rõ thêm các ý chưa kịp trình bày trong buổi thuyết trình, giải tỏa các thắc mắc của người nghe và giúp thắt chặt quan hệ.  


Công việc còn lại là rút kinh nghiệm từ buổi thuyết trình đã thực hiện. Việc rút kinh nghiệm như vậy thực hiện theo nhóm sẽ có kết quả hơn làm một mình, và làm càng sớm sau buổi thuyết trình thì càng tốt, vì lúc đó còn nhớ được nhiều diễn biến và cảm xúc. 


Cần kiểm điểm cụ thể những vấn đề sau:


1. Buổi thuyết trình có diễn ra theo kế hoạch không (về địa điểm, thời gian, người tham dự, phương tiện sử dụng)?


2. Người nghe tiếp nhận bài thuyết trình như thế nào? 


3. Cử chỉ, điệu bộ của người thuyết trình như thế nào? Gây được thiện cảm, hứng thú nơi người nghe không?


4. Có nói được đúng nội dung đã định không? Thời gian thuyết trình có theo đúng dự tính không?


5. Những diễn biến nào bất ngờ? 


Dựa vào việc kiểm điểm như vậy ta sẽ tìm cách phát huy những điểm tốt và khắc phục các thiếu sót để lần sau làm tốt hơn. 


Câu hỏi và bài tập chương 6

1. Hãy lựa chọn một đề tài thuyết trình cho các bạn trong lớp và nói rõ tại sao lại chọn đề tài đó.


2. Hãy lập kế hoạch thuyết trình đề tài đã chọn ở bài tập 1 hoặc một đề tài khác tùy chọn.


3. Hãy phân tích kỹ lưỡng hơn và hoàn thiện bản kế hoạch thuyết trình về đề tài ngụy biện đã dẫn trong chương này.


4. (Theo nhóm) Lựa chọn một đề tài và chuẩn bị thuyết trình trong thời gian 10 phút trước lớp.


Tài liệu tham khảo chương 6


1. Angela Murray.
Thuyết trình chuyên nghiệp trong kinh doanh. NXB Thanh Hoá, 2007.


2. Hồ Vệ Hồng. Những cuộc đối thoại tinh tế phương Tây và lời bình. NXB Lao Động 2004.


3. Phong Liễu. Diễn thuyết trước công chúng. NXB Thanh Hoá, 2007


4. Richard Hal. Thuyết trình thật đơn giản. NXB Lao Động, 2009.


5. Tony & barry Buzan. Sơ đồ tư duy. NXB Tổng hợp TP.HCM, 2008.


6. Microsoft Việt Nam. Giáo Trình E-learning PowerPoint 2007 Tiếng Việt.


7. http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang dien dat thuyet trinh

8. Ebook Kỹ năng thuyết trình
 http://www.ebook.edu.vn

Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn 





b) Hệ thống hình sao





Mục đích nghiên cứu





Đặt vấn đề





Sự chín muồi của nhóm





b) Quan hệ song song
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a) Quan hệ nối tiếp
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a) Hệ thống hình cây
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c) Hệ thống hình Bus





Hình 5.1: Các dạng hệ thống quan trọng
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d) Quan hệ có phản hồi





Hình 2.2: Sơ đồ quan hệ giữa các thông tin định tính
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c) Quan hệ tác động tương hỗ





Xác định nhân tố ảnh hưởng, cấu trúc, đặc điểm 





Thu thập và xử lý thông tin sơ cấp (định lượng – định tính)





Nhận xét, đánh giá thực trạng 





Tổng kết những vấn đề đặt ra cần giải quyết





Đề xuất giải pháp / kiến nghị
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� EMBED Excel.Chart.8 \s ���
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� � HYPERLINK "http://eva.vn/oai" ��http://eva.vn/oai� oam/teamwork sinh vien lam noi oai oam.html


� Theo ViệtNamNet


� Vấn đề làm việc nhóm của sinh viên khoa Kinh tế - Luật (Tiểu luận môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học)/ Lê Ngọc Hạnh, Đoàn Quốc Huy và những người khác….-TP HCM, 2009.- tr  45.


� Theo ViệtNamNet.


� � HYPERLINK "http://ittip.co.cc/teamwork" ��http://ittip.co.cc/teamwork� quy tac hourensou trong lam viec nhom


� Xem Hành vi tổ chức/Nguyễn Hữu Lam. H.: NXB Thống Kê, 2007, tr. 210-211.


� � HYPERLINK "http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu ly mau thuan trong nhom.html" ��http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu ly mau thuan trong nhom.html�


� � HYPERLINK "http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu ly mau thuan trong nhom.html" ��http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu ly mau thuan trong nhom.html�





� Xem nghiên cứu của nhóm KT28 đã nêu.


� � HYPERLINK "http://vietlion.com/ebk/download" ��http://vietlion.com/ebk/download� ebook sau chiec mu tu duy.html


� Bài tập này rút từ chương trình Chìa khóa thành công được phát trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam lúc 21h15’ tối thứ Tư hàng tuần, có thể xem từ trang web  � HYPERLINK "http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu ly mau thuan trong nhom.html" ��http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu ly mau thuan trong nhom.html�.


� CERIAS, Purdue University / Recitation Building/656 Oval Drive/West Lafayette IN 47907-2086. Bản dịch từ tiếng Anh của Nguyễn Thị Hoàng Trâm, sinh viên Đại học Kinh Tế - Luật thuộc ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.


� � HYPERLINK "http://dotchuoinon.com/2010/01/19/teamwork" ��http://dotchuoinon.com/2010/01/19/teamwork�





� Có rất nhiều phát biểu khác nhau về tư duy phản biện. M. Lipman (2003) tóm lược một số phát biểu của các tác giả khác về tư duy phản biện như sau:


- Tư duy để giải quyết vấn đề và ra quyết định (Sternberg).


- Tư duy nỗ lực để đưa ra một phán đoán sau khi đã tìm cách thức đáng tin cậy để đánh giá thực chất về mọi phương diện của các bằng chứng và các luận cứ (Hatcher).


- Là khả năng của người tư duy phát triển các tiêu chuẩn năng lực hoạt động trí tuệ và vận dụng vào quá trình tư duy của chính họ (Paul).


- Sự nỗ lực tìm kiếm một cách có hệ thống những nguyên nhân và lý lẽ giải thích những điều mà có thể đã được người khác cho là đúng. 


- Là loại tư duy bảo vệ chúng ta không bị người khác lừa phỉnh và không tự lừa phỉnh chính mình (Paul).


- Là sự đánh giá đúng các phát biểu (Ennis).


- Là sự vận dụng các lý thuyết về tư duy vào thực tiễn và các tình huống có vấn đề.


- Hiểu được nguyên nhân và tiến trình của các sự kiện.


- Xem xét các cách giải thích khác nhau về kết quả khảo sát từ các tình huống, lý thuyết, và quan điểm khác nhau.


(dẫn theo Lê Tấn Huỳnh Cẩm Giang “Hiểu biết về tư duy phản biện”, � HYPERLINK "http://cher.ier.edu.vn/tin" ��http://cher.ier.edu.vn/tin� tuc)


� Xem, Báo Thanh Niên, từ ngày 26/2/2008 đến 5/3/2008.


� Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử gây chấn động/ Hoàng Hải Vân.- Báo Thanh Niên, số ra ngày 26/02/2008.


� Xem các bài tranh luận về các bài báo của Hoàng Hải Vân đã nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên Internet.


� Có trường hợp bị bắt buộc tuân thủ, ví dụ như nhân viên phải chấp hành sự phân công của nhà quản trị, binh lính phải theo lệnh của chỉ huy, …


� Thiền sư Lê Mạnh Thát cho rằng không phải nước ta chịu ách thống trị của phong kiến Phương Bắc hơn 1000 năm. Ông cũng cho rằng không có An Dương Vương trên thực tế.


� Theo BBC, dẫn lại từ http://vietbao.vn, Tháng 8/2005 Tổng Thống Mỹ hồi bấy giờ là G. Bush nói lý thuyết có tên “Khả năng sáng tạo thông minh” cần được giảng dạy.


� Người Maya - một dân tộc từng sống ở Mexico thời cổ đại, nổi tiếng về sự thông thái trong các lĩnh vực toán học và thiên văn học. Dựa theo chiếc cột vốn là lịch của người Maya, được các nhà khảo cổ tìm thấy tại Mexico, thì người Maya đã tính toán và xây dựng lịch cho tổng cộng… 5126 năm. Điều đặc biệt ở chỗ: ngày cuối cùng của bộ lịch cổ này chính là ngày 21-12-2012. Vào đúng ngày này thì phần trung tâm của dải Ngân Hà chứa Trái Đất của chúng ta sẽ tạo với Mặt Trời một đường thẳng lần đầu tiên trong 26 nghìn năm. Điều này sẽ làm xáo trộn nguồn năng lượng từ Mặt Trời chuyển đến Trái Đất. Nguồn nhiệt của Mặt Trời vào thời điểm như vậy sẽ phóng ra cao hơn bình thường, có thể ảnh hưởng mạnh đến môi trường sống trên Trái Đất. (Theo � HYPERLINK "http://my.opera.com/sanyasins/blog/ngay" ��http://my.opera.com/sanyasins/blog/ngay� tan the theo lich co cua nguoi maya).





� Vinfor 19/08/2008.


� Giai thoại toán học. T.1 / Phan Thanh Quang .-H.: NXB Giáo dục, 1995, tr. 7


� Một trong bảy nước tranh hùng thời Đông Chu ở Trung Quốc.


� Mỗi bang của Mỹ được 2 ghế đại diện tại Thượng viện toàn nước Mỹ.


�10 bí quyết thành công của những diễn giả, MC tài năng nhất thế giới/ Carmine Gallo.- TP HCM, NXB Trẻ, 2008.- tr.9.


� Mới hiểu được ở mức khái quát, chưa phải là cụ thể.


� Gồm Lê Thị Hoài hương, Đỗ Thị Phương Thủy, Huỳnh Yến Nhi, Ngụy Văn Tâm.


� …, nước Triệu toan đánh nước Yên. Tô Tần vì nước Yên, sang nói với vua nước Triệu là Huệ Vương, rằng: �- Vừa rồi qua sông Dịch Thuỷ, tôi thấy trên bờ một con trai đang há miệng phơi mình trên cát. Chợt một con cò bay đến, mổ vào thịt con trai. Trai liền ngậm miệng kẹp lấy mỏ cò. Cò giãy không ra, liền nghĩ bụng : " Hôm nay nắng, ngày mai nắng, thế nào trai cũng chết khô" . Trai cũng nghĩ : " Hôm nay không rút mỏ được, ngày mai không rút mỏ được, thế nào rồi cò cũng chết đói " . Hai bên găng nhau, không bên nào chịu nhịn. Bỗng đâu có người đánh cá đi qua, trông thấy, bắt được cả đôi , thích chí cười ha hả ...Nay nước Triệu đem quân sang đánh nước Yên, nước Yên tất phải chống lại. Hai bên tranh đấu với nhau lâu ngày, người tất bị hại, của tất bị tốn. Cả hai đều phải nghèo yếu. Tôi e nước Tần thừa cơ, đem quân chụp cả hai nước như người đánh cá chụp cả trai cò, thì lúc bấy giờ có hối cũng không kịp. Dám xin nhà vua thử nghĩ lại xem.


 Vua Huệ Vương cho là nói phải, bèn đình việc đánh Yên.


� Xem Randy Pausch và Jeffrey Zaslow Bài giảng cuối cùng, NXB Trẻ, 2009.


� http://www.suctrevietnam.com/Web/TinTuc


� Kim Dower, tác giả cuốn Life Is a Series of Presentations (Cuộc sống là một chuỗi các bài diễn thuyết) và là chủ sở hữu hãng dịch vụ truyền thông Kim-From-L.A


� Trường Đại học Quản lý Hanley và Viện công nghệ Masscachussets, dẫn lại qua tài liệu phổ biến tri thức của Dự án phát triển đô thị Đồng Hới.


� Efb_toanvan_16


� � HYPERLINK "http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang dien dat thuyet trinh " ��http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang dien dat thuyet trinh �


� Tính theo số liệu của Niên giám thống kê (tóm tắt) 2008, tr.138.


� Nguồn: Niên giám thống kê (tóm tắt) 2008, tr.23.





� Theo Niên giám thống kê 2008 (Bản tóm tắt).


� Câu này thường được dẫn là: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Chúng tôi lấy bản sửa đổi của đồng chí Vũ Kỳ, nguyên thư ký riêng của Hồ Chủ tịch, đăng trong Báo Thể thao Việt Nam, số 103, ngày 31/08/2002. 





� Những cuộc đối thoại tinh tế phương Tây và lời bình/ Hồ Vệ Hồng.-H.: NXB Lao Động, 2004, tr.24-25.


� Một số người vẽ các nhánh chính cùng một màu, các nhánh con cùng cấp cùng màu. Cách vẽ này cho thấy rõ cấp độ của ý tưởng, nhưng không cho thấy sự liên tục trong phát triển ý tưởng, khó tách các nội dung.
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