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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC 

BÀI 1 

TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Xác định tâm lý học là một khoa học: chỉ ra đối tượng của tâm lý học, 

các nhiệm vụ của tâm lý học, vị trí, ý nghĩa của khoa học tâm lý trong 

giáo dục và trong cuộc sống của con người. 

- Trình bày được hệ thống các phương pháp nghiên cứu tâm lý con 

người. 

- Vận dụng các hiểu biết về khoa học tâm lý với tư cách là một khoa học 

vào việc phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lý theo quan điểm 

khoa học. 

 

 



 

Tài liệu giảng dạy Môn Tâm lý học đại cương 
 2 

I. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, VỊ TRÍ, Ý NGHĨA CỦA TÂM LÝ HỌC 

Để xác định một khoa học cần chỉ ra được đối tượng, nhiệm vụ, vị trí, ý 

nghĩa và phương pháp nghiên cứu khoa học đó. 

1.1. Đối tượng của tâm lý học  

- Trong tác phẩm “Phép biện chứng của tự nhiên”, Ph. Ăngghen đã chỉ rõ: 

thế giới luôn luôn vận động, mỗi một khoa học nghiên cứu một dạng vận động 

của thế giới. Các khoa học phân tích các dạng vận động của xã hội thuộc nhóm 

các khoa học xã hội. Các khoa học nghiên cứu các dạng vận động chuyển tiếp 

trung gian từ dạng vận động này sang dạng vận động kia được gọi là các khoa 

học trung gian, chẳng hạn: lí sinh học, hóa sinh học, tâm lý học, … 

- Tâm lý học nghiên cứu dạng vận động chuyển tiếp từ vận động sinh vật 

này sang vân động xã hội, từ thế giới khách quan vào mỗi con người sinh ra 

hiện tượng tâm lý – với tư cách là một hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tâm lý 

được nảy sinh trên não bộ do thế giới khách quan tác động vào con người và 

cuối cùng thể hiện ra bằng cử chỉ, hành vi, hoạt động của con người. Hiện tượng 

tâm lý này khác với các hiện tượng sinh lý, vật lý, … 

- Trong tác phẩm “Phép biện chứng của tự nhiên”, Ph. Ăngghen đã chỉ rõ: 

thế giới luôn luôn vận động, mỗi một khoa học nghiên cứu một dạng vận động 

của thế giới. Các khoa học phân tích các dạng vận động của xã hội thuộc nhóm 

các khoa học xã hội. Các khoa học nghiên cứu các dạng vận động chuyển tiếp 

trung gian từ dạng vận động này sang dạng vận động kia được gọi là các khoa 

học trung gian, chẳng hạn: lí sinh học, hóa sinh học, tâm lý học, … 

Như vậy, đối tượng của tâm lý học là các hiện tượng tâm lý với tư cách là 

hiện tượng tinh thần do thế giới khách quan tác động vào não con người sinh ra, 

gọi chung là các hoạt động tâm lý. 

1.2.  Nhiệm vụ của tâm lý học 

- Nhiệm vụ cơ bản của tâm lý học là nghiên cứu bản chất hoạt động tâm lý, 

các quy luật nảy sinh và phát triển tâm lý, cơ chế diễn biến và thể hiện tâm lý, 



 

Tài liệu giảng dạy Môn Tâm lý học đại cương 
 3 

quy luật về mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý, cụ thể là nghiên cứu: 

+ Những yếu tố khách quan, chủ quan đã tạo ra tâm lý người. 

+ Cơ chế hình thành, biểu hiện của hoạt đông tâm lý. 

+ Tâm lý của con người hoạt động như thế nào? 

+ Chức năng, vai trò của tâm lý đối với hoạt động của con người. 

-    Có thể nêu lên các nhiệm vụ cụ thể của tâm lý học như sau: 

+ Nghiên cứu bản chất của hoạt động tâm lý cả về mặt số lượng và chất 

lượng. 

+ Phát hiện các quy luật hình thành phát triển của tâm lý. 

+ Tìm ra cơ chế của các hiện tượng tâm lý. 

Trên cơ sở các thành tựu, tâm lý học đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho 

việc hình thành, phát triển tâm lý, sử dụng tâm lý trong nhân tố con người có 

hiệu quả nhất. Để thực hiện các nhiệm vụ nói trên, tâm lý học phải liên kết, phối 

hợp chặt chẽ với nhiều khoa học khác. 

1.3. Vị trí của tâm lý học 

- Con người là đối tượng nghiên cứu của nhiều khoa học. Mỗi bộ môn 

khoa học nghiên cứu một mặt nào đó của con người. Trong các khoa học nghiên 

cứu về con người thì tâm lý học chiếm một vị trí đặt biệt. 

- Tâm lý học nằm trong quan hệ với nhiều khoa học, cụ thể là: 

+  Triết học cung cấp cơ sở lý luận và phương pháp luận chỉ đạo cho tâm 

lý học những nguyên tắc và phương hướng chung giải quyết những vấn đề 

cụ thể của mình. Ngược lại, tâm lý học đóng góp nhiều thành tựu quan trọng 

làm cho triết học trở nên phong phú. 

+  Tâm lý học có quan hệ chặt chẽ với khoa học tự nhiên: giải phẩu sinh 

lý người, hoạt động thần kinh cấp cao, đó là cơ sở tự nhiên của các hiện 

tượng tâm lý. Các thành tựu của sinh vật học, di truyền học, tiến hóa luận,… 

góp phần làm sáng tỏ sự hình thành và phát triển của tâm lý. 

+  Tâm lý học có quan hệ gắn bó hữu cơ với các khoa học xã hội – nhân 
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văn và ngược lại nhiều thành tựu của tâm lý học được ứng dụng trong các 

lĩnh vực kinh tế, xã hội, pháp luật, y học, văn hóa nghệ thuật, giáo dục, kinh 

doanh, du lịch, v.v … 

+  Tâm lý học là cơ sở của khoa học giáo dục. Trên cơ sở những thành 

tựu của tâm lý học và việc nghiên cứu các quy luật, cơ chế hình thành và 

phát triển tâm lý con người mà giáo dục học cần vận dụng vào việc xây 

dựng nội dung, phương pháp dạy học và giáo dục. Ngược lại, giáo dục học 

làm hiện thức hóa nội dung tâm lý cần hình thành và phát triển ở con người. 

II. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÂM LÝ 

NGƯỜI  

2.1.  Các nguyên tắc phương pháp luận 

-   Nguyên tắc quyết định duy vật biện chứng 

Nguyên tắc này khẳng định tâm lý có nguồn gốc là thế giới khách quan tác 

động vào bộ não con người, thông qua “lăng kính chủ quan” của con người. 

Tâm lý định hướng, điều khiển, điều chỉnh hoạt động, hành vi của con người tác 

động trở lại thế giới, trong đó cái quyết định xã hội là quan trọng nhất. Do đó 

khi nghiên cứu tâm lý người cần thấm nhuần nguyên tắc quyết định luận duy vật 

biện chứng. 

- Nguyên tắc thống nhất tâm lý, ý thức, nhân cách với hoạt động 

Hoạt động là phương thức hình thành, phát triển và thể hiện tâm lý, ý thức, 

nhân cách. Đồng thời tâm lý, ý thức, nhân cách là cái điều hành hoạt động. Vì 

thế chúng thống nhất với nhau. Nguyên tắc này cũng khẳng định tâm lý luôn 

luôn vận động và phát triển. Cần phải nghiên cứu tâm lý trong sự vận động của 

nó, nghiên cứu tâm lý qua sự diễn biến, cũng như qua sản phẩm của hoạt động. 

- Phải nghiên cứu các hiện tượng tâm lý trong mối liên hệ giữa chúng với 

nhau và trong mối liên hệ giữa chúng với các hiện tượng khác:  

Các hiện tượng tâm lý không tồn tại một cách biệt lập mà chúng có quan hệ 

chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, chuyển hóa cho nhau, đồng thời chúng 
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còn chi phối và chịu sự chi phối của các hiện tượng khác. 

- Phải nghiên cứu tâm lý của một con người cụ thể, của một nhóm người 

cụ thể, chứ không nghiên cứu tâm lý một cách chung chung, nghiên cứu tâm lý 

ở con người trừu tượng, một cộng đồng trừu tượng.  

2.2.   Các phương pháp nghiên cứu tâm lý 

Để tiến hành nghiên cứu tâm lý có hiệu quả, điều quan trọng là xác định 

được một hệ thống các phương pháp nghiên cứu khách quan, phù hợp với đối 

tượng cần nghiên cứu. Thông thường người ta hay nói đến bốn nhóm phương 

pháp sau: 

2.2.1. Phương pháp tổ chức việc nghiên cứu 

Tổ chức việc nghiên cứu tâm lý bao gồm nhiều khâu có quan hệ chặt chẽ, từ 

việc chọn đối tượng nghiên cứu đảm bảo tính khách quan, có ý nghĩa về mặt 

khoa học và có tính chất cấp thiết phải giải quyết cho đến việc xác định mục 

đích việc nghiên cứu, xây dựng giả thiết khoa học, xác định nhiệm vụ nghiên 

cứu, lựa chọn các phương pháp nghiên cứu phù hợp; xây dựng kế hoạch nghiên 

cứu, tổ chứ lực lượng nghiên cứu vấn đề, chuẩn bị địa bàn nghiên cứu và các 

phương tiện, điều kiện cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu có kết quả. 

Việc tổ chức tốt công việc nghiên cứu từ khâu chuẩn bị cho đến khâu triển 

khai nghiên cứu, thu thập số liệu, xử lý số liệu, phân tích, lý giải các kết quả thu 

được và rút ra kết luận phụ thuộc vào mục đích nhu cầu nhiệm vụ nghiên cứu và 

phụ thuộc vào trình độ, năng lực của nhà nghiên cứu. 

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 

Có nhiều phương pháp nghiên cứu tâm lý: quan sát, thực nghiệm, trắc 

nghiệm, trò chuyện, điều tra, nghiên cứu sản phẩm hoạt động, phân tích tiểu 

sử, … 

- Phương pháp quan sát: quan sát được dùng trong nhiều khoa học, 

trong đó có tâm lý học. 

  Quan sát là loại tri giác có chủ định, nhằm xác định các đặc điểm 
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của đối tượng qua những biểu hiện như: hành động, cử chỉ, cách nói năng, 

…. 

  Quan sát có nhiều hình thức: quan sát toàn diện hay quan sát bộ 

phận, quan sát có trọng điểm, quan sát trực tiếp hay gián tiếp,… 

  Phương pháp quan sát cho phép ta thu thập các tài liệu cụ thể, 

khách quan trong các điều kiện tự nhiên của con người, do đó có nhiều ưu 

điểm. Bên cạnh các ưu điểm nó cũng có những hạn chế sau: mất thời gian, 

tốn nhiều công sức, …  

  Trong tâm lý học, cùng với việc quan sát khách quan, có khi cần 

tiến hành tự quan sát (tự thể nghiệm, tự mô tả diễn biến tâm lý của bản thân, 

nhưng phải tuân theo những yêu cầu khách quan, tránh suy diễn chủ quan 

theo kiểu “suy bụng ta ra bụng người”). 

   Muốn quan sát dạt kết quả cao cần chú ý các yêu cầu sau: 

➢ Xác định mục đích, nội dung, kế hoạch quan sát. 

➢ Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. 

➢ Tiến hành quan sát một cách cẩn thận và có hệ thống. 

➢ Ghi chép tài liệu quan sát một cách khách quan, trung thực. 

- Phương pháp thực nghiệm: đây là phương pháp có nhiều hiệu quả 

trong nghiên cứu tâm lý. 

  Thực nghiệm là quá trình tác động vào đối tượng một cách chủ 

động, trong những điều kiện đã được khống chế, để gây ra ở đối tượng 

những biểu hiện về quan hệ nhân quả, tính quy luật, cơ cấu, cơ chế của 

chúng, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần và đo đạc, định lượng, định tính một 

cách khách quan các hiện tượng cần nghiên cứu. 

   Người ta thường nói tới hai loại thực nghiệm cơ bản là thực 

nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực nghiệm tự nhiên: 

➢ Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm: phương pháp thực 

nghiệm trong phòng thí nghiệm được tiến hành dưới điều kiện khống 
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chế một cách nghiêm khắc các ảnh hưởng bên ngoài, người làm thí 

nghiệm tự tạo ra những điều kiện để làm nảy sinh hay phát triển một 

nội dung tâm lý cần nghiên cứu, do đó có thể tiến hành nghiên cứu 

tương đối chủ động hơn so với quan sát và thực nghiệm tự nhiên. 

➢ Thực nghiệm tự nhiên được tiến hành trong điều kiện bình 

thường của cuộc sống và hoạt động. Trong quá trình quan sát, nhà 

nghiên cứu chỉ thay đổi những yếu tố riêng rẽ của hoàn cảnh, còn 

trong thực nghiệm tự nhiên nhà nghiên cứu có thể chủ động gây ra 

các biểu hiện và diễn biến tâm lý bằng cách khống chế một số nhân tố 

không cần thiết cho việc nghiên cứu, làm nổi bật những yếu tố cần 

thiết có khả năng giúp cho việc khai thác, tìm hiểu các nội dung cần 

thực nghiệm. Tùy theo mục đích và nhiệm vụ mà người ta phân biệt 

các thực nghiệm tự nhiên nhận định và thực nghiệm hình thành: 

•  Thực nghiệm nhận định: chủ yếu nêu lên thực trạng của vấn 

đề nghiên cứu ở một thời điểm cụ thể. 

•  Thực nghiệm hình thành (còn được gọi là thực nghiệm sử 

dụng): trong đó tiến hành các tác động giáo dục, rèn luyện nhằm 

hình thành một phẩm chất tâm lý nào đó ở thực nghiệm (bị thực 

nghiệm). 

Tuy nhiên, dù thực nghiệm tiến hành trong phòng thí nghiệm hoặc trong 

hoàn cảnh tự nhiên cũng khó có thể khống chế hoàn toàn ảnh hưởng của các yếu 

tố chủ quan của người bị thực nghiệm, vì thế phải tiến hành thực nghiệm một số 

lần và phối hợp đồng bộ với nhiều phương pháp khác. 

- Test (trắc nghiệm): Test là một phép thử để “đo lường” tâm lý đã 

được chuẩn hóa trên một số lượng người tiêu biểu. 

Test trọn bộ thường bao gồm 4 phần: 

 Văn bản test. 

 Hướng dẫn qui trình tiến hành. 
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 Hướng dẫn đánh giá. 

 Bản chuẩn hóa. 

Trong tâm lý học đã có một hệ thống test về nhận thức, năng lực, test nhân 

cách, chẳng hạn: 

Test trí tuệ của Bine – Ximong. 

Test trí tuệ của D. Wechsler (WISC và WAIS). 

Test trí tuệ của Raven. 

Test nhân cách của Ayzen, Rôsát, Muray, … 

 Ưu điểm của test: 

• Có khả năng làm cho hiện tượng tâm lý cần đo được trực tiếp 

bộc lộ qua hành động giải bài tập test. 

• Có khả năng tiến hành nhanh, tương đối đơn giản bằng giấy, 

bút, tranh vẽ, … 

• Có khả năng lượng hóa, chuẩn hóa chỉ tiêu tâm lý cần đo. 

 Tuy nhiên test cũng có những khó khăn, hạn chế: 

• Khó soạn thảo một bộ test đảm bảo tính chuẩn hóa. 

• Test chủ yếu cho ta kết quả, ít bộc lộ quá trình suy nghĩ của 

nghiệm thể để đi đến kết quả. 

Cần sử dụng phương pháp test như là một trong các cách chẩn đoán tâm lý 

của con người ở một thời điểm nhất định. 

- Phương pháp đàm thoại (trò chuyện) 

Đó là cách đặt ra các câu hỏi cho đối tượng và dựa vào trả lời của họ 

để trao đổi, hỏi thêm, nhằm thu thập thông tin về vấn đề cần nghiên cứu. 

Có thể đàm thoại trực tiếp hoặc gián tiếp, tùy sự liên quan của đối 

tượng với điều ta cần biết. 

Có thể nói thẳng hay đi lòng vòng. 

Muốn đàm thoại thu được tài liệu tốt nên: 

 Xác định rõ mục đích, yêu cầu (vần đề cần tìm hiểu). 
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 Tìm hiểu trước thông tin về đối tượng đàm thoại với một số đặc 

điểm của họ. 

 Có một kế hoạch trước để “lái hướng” câu chuyện. 

 Cần linh hoạt trong việc “lái hướng” này để câu chuyện vẫn giữ 

được logic của nó, vừa đáp ứng yêu cầu của người nghiên cứu. 

- Phương pháp điều tra 

Là phương pháp dùng một số câu hỏi nhất loạt đặt ra cho một số lớn 

đối tượng nghiên cứu nhằm thu thập ý kiến chủ quan của họ về một vấn đề 

nào đó. Có thể trả lời viết (thường là như vậy), nhưng cũng có thể trả lời 

miệng và có người ghi lại. 

Có thể điều tra thăm dò chung hoặc điều tra chuyên đề đi sâu vào một 

số khía cạnh. Câu hỏi dùng để điều tra có thể là câu hỏi đóng, tức là có 

nhiều đáp án sẵn để đối tượng chọn một hay hai, cũng có thể là câu hỏi mở, 

để họ tự do trả lời. 

Dùng phương pháp này, có thể trong một thời gian ngắn thu thập 

được một số ý kiến của rất nhiều người nhưng là ý chủ quan. Để có tài liệu 

tương đối chính xác, cần soạn kỹ bản hướng dẫn điều tra viên (người sẽ phổ 

biến bản câu hỏi điều tra cho các đối tượng) vì nếu những người này phổ 

biến một cách tùy tiện thì kết quả sẽ rất sai khác nhau và mất hết giá trị khoa 

học. 

- Phương pháp phân tích sản phẩm của hoạt động 

Đó là phương pháp dựa vào các kết quả, sản phẩm (vật chất, tinh 

thần) của hoạt động do con người làm ra để nghiên cứu các chức năng tâm 

lý của con người. Bởi vì trong sản phẩm do con người làm ra có chứa đựng 

“dấu vết” tâm lý, ý thức, nhân cách của con người. Cần chú ý rằng: các kết 

quả hoạt động phải được xem xét trong mối liên hệ với những điều kiện tiến 

hành hoạt động. Trong tâm lý học có bộ phận chuyên ngành “phát kiến học” 

(Oritxtic) nghiên cứu qui luật về cơ chế tâm lý của tư duy sáng tạo trong 
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khám phá, phát minh. 

- Phương pháp nghiên cứu tiểu sử cá nhân 

Phương pháp này xuất phát từ chỗ, có thể nhận ra các đặc điểm tâm lý 

cá nhân thông qua việc phân tích tiểu sử cuộc sống của cá nhân đó, góp 

phần cung cấp một số tài liệu cho việc chẩn đoán tâm lý. 

Tóm lại, các phương pháp nghiên cứu tâm lý người khá phong phú. Mỗi 

phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Muốn nghiên cứu 

một hiện tượng tâm lý một cách khoa học, khách quan, chính xác cần phải: 

+ Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp với vấn đề nghiên cứu. 

+ Sử dụng phối hợp, đồng bộ các phương pháp nghiên cứu để đem lại kết 

quả khách quan, toàn diện. 

2.2.3. Các phương pháp xử lý số liệu 

Quan sát, điều tra, tiến hành thực nghiệm, trắc nghiệm, … ta thu được 

nhiều tài liệu, số liệu cần phải xử lý để tạo thành các tham số đặc trưng có 

thông tin cơ động. Từ việc lượng hóa các tham số đặc trưng có thể rút ra 

những nhận xét khoa học, những kết luận tương ứng về bản chất, quy luật 

diễn biến của các chức năng tâm lý được nghiên cứu. 

Thông thường người ta dùng các phương pháp xử lý số liệu theo 

phương pháp thống kê toán học để tính các tham số sau: 

1) Phân phối tần số, tần suất. 

2) Giá trị trung bình cộng. 

3) Độ lệch trung bình, độ lệch chuẩn, trung vị, phương sai, hệ số biến thiên. 

4) Tính các hệ số tương quan Pearson, hệ số tương quan thứ bậc Spearman. 

5) Phương pháp biểu thị kết quả nghiên cứu bằng các sơ đồ, biểu đồ, đồ thị, 

… 

2.2.4.  Phương pháp lý giải kết quả và rút ra kết luận 

Trên cơ sở xử lý các số liệu thu được bằng các phương pháp thống kê, 

cần tiến hành phân tích, lý giải các kết quả thu được và rút ra kết luận khoa 
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học. Việc lý giải được tiến hành theo hai khía cạnh trong một chỉnh thể 

thống nhất, có quan hệ chặt chẽ với nhau: 

- Phân tích mô tả, trình bày các số liệu thu được về mặt định lượng. 

- Phân tích lý giải các kết quả về mặt định tính trên cơ sở lý luận đã 

xác định, chỉ rõ những đặc điểm bản chất, những biểu hiện diễn biến có tính 

quy luật của đối tượng nghiên cứu. 

- Khái quát các nhận xét khoa học, rút ra những kết luận mang tính đặc 

trưng, khái quát về vấn đề được nghiên cứu. 

------------------------------------------------------------------------ 

❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: So sánh những lời phát biểu dưới đây về các phương pháp nghiên cứu 

tâm lý con người. Bạn đồng ý với lới phát biểu nào và không đồng ý với lời 

phát biểu nào? Giải thích vì sao đồng ý hay không đồng ý? 

a) “Nguồn gốc duy nhất của sự nhận thức các hiện tượng tâm lý người là tự 

quan sát. Các hiện tượng tâm lý chỉ có thể được chính người đang trải nghiệm 

tâm lý nhận biết mà thôi, người khác không thể nhận thức được tâm lý của họ”. 

b) Hoạt động tâm lý được biểu hiện một cách khách quan qua hoạt động, 

ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ của con người. 

c) “Không được phán đoán về con người chỉ theo điều họ nói mà phải qua 

việc làm của họ”. 

Bài 2: Dấu hiệu nào được nêu dưới đây là dấu hiệu của phương pháp quan sát, 

dấu hiệu nào là của phương pháp thực nghiệm? 

a) Việc nghiên cứu được tiến hành trong những điều kiện tự nhiên. 

b) Nhà nghiên cứu tác động chủ động, tích cực vào hiện tượng mà mình cần 

nghiên cứu. 

c) Nghiệm thể không biết rằng mình trở thành đối tượng nghiên cứu. 

d) Việc nghiên cứu được tiến hành trong các phòng thí nghiệm đặc biệt, có 

sử dụng các công cụ. 
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Bài 3: Trong những luận điểm dưới đây, hãy chọn ra những luận điểm trong đó 

có chứa đựng những yêu cầu sau: 

- Yêu cầu của phương pháp thực nghiệm và phi thực nghiệm. 

- Yêu cầu chỉ dành riêng cho phương pháp thực nghiệm. 

a) Người nghiên cứu không được can thiệp vào diễn biến của quá trình tâm lý. 

b) Bản thân người nghiên cứu phải tạo ra những điều kiện làm nảy sinh các 

hiện tượng tâm lý mà mình muốn nghiên cứu. 

c) Thu nhận tri thức về tâm lý không phụ thuộc vào những phản ánh chủ 

quan của người nghiên cứu. 

d) Nghiên cứu tâm lý căn cứ theo những thể hiện khách quan của nó. 

e) Nghiên cứu tâm lý con người trong hoạt động đích thực của nó. 

f) Nghiên cứu các nguyên nhân và điều kiện khách quan mà hiện tượng tâm 

lý cụ thể phụ thuộc vào chúng. 

g) Bài tập 1: Hai câu thơ sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên nguyên 

tắc cơ bản nào trong tâm lý học duy vật biện chứng? 

h)  “Ngủ thì ai cũng như lương thiện, 

Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền”. 

(Nửa đêm) 
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BÀI 2 

BẢN CHẤT CỦA HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ NGƯỜI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Phân tích được bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý. 

- Vận dụng các hiểu biết về tâm lý vào việc phân tích, giải thích các 

hiện tượng tâm lý theo quan điểm khoa học. 

- Có hứng thú học tập tâm lý học và vận dụng tâm lý học vào việc học 

tập, rèn luyện và trong ứng xử. 
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I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ 

NGƯỜI 

1.1. Khái niệm (hiện tượng) tâm lý 

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người vẫn thường sử dụng từ “tâm lý” để 

nói về lòng người như “ Anh A rất tâm lý”, “Chị B trò chuyện tâm tình cởi 

mở”… Với ý nghĩa là anh A, chị B có hiểu biết về lòng người, về tâm tư, 

nguyện vọng, tính tình… của con người. 

Đó là cách hiểu tâm lý ở cấp độ thông thường. Đời sống tâm lý của con 

người bao hàm nhiều hiện tượng tâm lý phong phú, đa dạng, phức tạp từ cảm 

giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng đến tình cảm, ý chí, tính khí, năng 

lực, lý tưởng, niềm tin… 

 Trong tiếng Việt, thuật ngữ “ tâm lý”, “tâm hồn” đã có từ lâu. 

- Trong Từ điển Phật học của Đoàn Trọng Cô: “Tâm” là lòng cảm động, là 

cái lí, ý thức, trí, cái linh của con người nói chung về vũ trụ. “Lý” được hiểu là 

lí lẻ về “cái tâm” 

- Trong Từ điển tiếng Việt (1988) định nghĩa một cách tổng quát: Tâm lý là 

ý nghĩ, tình cảm… làm thành đời sống nội tâm, thế giới bên trong của con 

người. 

- Theo nghĩa đời thường chữ “tâm” thường được dùng với các cụm từ: 

“tâm tư”, “tâm tình”, “tâm giao”, “tâm can”, “tâm địa”, “nhân tâm”, “thiện 

tâm”, “ác tâm”… có nghĩa như chữ “lòng” thiên về tình cảm, còn chữ “hồn” 

thường để diễn đạt tư tưởng, tinh thần, ý thức, ý chí,… của con người. “Tâm 

hồn”, “tâm lý” luôn gắn liền với thể xác. 

 Nhìn từ góc độ tâm lý học, tâm lý là phản ánh tồn tại khách quan. Tâm lý là 

tổng hòa các hình ảnh chủ quan (hình ảnh tâm lý) về tồn tại khách quan. Đó 

chính là thế giới nội tâm của con người. 

1.2. Phân loại các hiện tượng tâm lý 

Có nhiều cách phân loại hiện tượng tâm lý: 
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- Cách phân loại phổ biến trong các tài liệu tâm lý học là việc phân loại các 

hiện tượng tâm lý theo thời gian tồn tại của chúng và vị trí tương đối của chúng 

trong nhân cách. Theo cách chia này, các hiện tượng tâm lý có 3 loại chính: 

+ Các quá trình tâm lý là những hiện tượng tâm lý diễn ra trong thời gian 

tương đối ngắn, có mở đầu, diễn biến, kết thúc tương đối rõ ràng. Người ta 

thường phân biệt thành 3 quá trình tâm lý: 

 Các quá trình nhận thức bao gồm cảm giác, tri giác, trí nhớ, tưởng 

tượng, tư duy. 

 Các quá trình cảm xúc biểu thị sự vui mừng hay tức giận, dễ chịu, 

khó chịu, nhiệt tình hay thờ ơ, …. 

 Quá trình hành động ý chí. 

+ Các trạng thái tâm lý là những hiện tượng tâm lý diễn ra trong thời gian 

tương đối dài, việc mở đầu và kết thúc không rõ ràng, như: chú ý, tâm trạng, … 

+ Các thuộc tính tâm lý là những hiện tượng tâm lý tương đối ổn định, khó 

hình thành và khó mất đi, tạo thành những nét riêng của nhân cách. Người ta 

thường nói tới bốn nhóm thuộc tính tâm lý cá nhân: xu hướng, tính cách, khí 

chất và năng lực. 

- Cũng có thể phân tâm lý thành: 

+ Các hiện tượng tâm lý có ý thức. 

+ Các hiện tượng tâm lý chưa được ý thức. 

Chúng ta có nhiều nhận biết về các hiện tượng tâm lý có ý thức (được nhận 

thức hay tự giác). Còn những hiện tượng tâm lý chưa được ý thức vẫn luôn diễn 

ra, nhưng ta không ý thức về nó, hoặc dưới ý thức, chưa kịp ý thức, “khó lọt 

vào” lĩnh vực ý thức (một số bản năng vô thức, một số hành động lỡ lời, lỡ chân 

tay, ngủ mơ, mộng du,…) và mức độ “tiềm thức” là những hiện tượng bình 

thường nằm sâu trong ý thức, thỉnh thoảng trong những hoàn cảnh nhất định có 

thể được ý thức “chiếu rọi” tới. 

- Người ta còn phân biệt hiện tượng tâm lý thành: 
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+  Những hiện tượng tâm lý sống động: thể hiện trong hành vi, hoạt động 

 +  Những hiện tượng tâm lý tiềm ẩn: tích đọng trong sản phẩm của hoạt 

động. 

- Cũng có thể phân biệt các hiện tượng tâm lý của cá nhân với hiện tượng 

tâm lý xã hội (phong tục, tập quán, định hình xã hội, tin đồn, dư luận xã hội, 

tâm trạng xã hội, …). 

Như vậy, thế giới tâm lý của con người vô cùng đa dạng và phức tạp. Các 

hiện tượng tâm lý có nhiều mức độ, cấp độ khác nhau, có quan hệ đan xen vào 

nhau, chuyển hóa cho nhau 

1.3. Đặc điểm chung của hiện tượng tâm lý người  

- Các hiện tượng tâm lý quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Hiện tượng này chi 

phối hiện kia. Ví dụ: Yêu nên tốt, ghét nên xấu... 

-  Các hiện tượng tâm lý rất đa dạng, phong phú, phức tạp bí ẩn và trừu 

tượng. 

- Tâm lý là “thế giới bên trong” của con người. Nó rất gần gũi, quen thuộc 

nhưng cũng vô cùng hấp dẫn, kỳ diệu… Nó phức tạp bí ẩn đến mức có thời kỳ 

người ta cho rằng hiện tượng tâm lý là hiện tượng thần linh ta không thể hiểu và 

giải thích được. 

- Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự đóng góp của nhiều nhà tư 

tưởng nhưng hiểu biết về tâm lý ngày càng được bổ sung, các bí ẩn về lĩnh vực 

tinh thần của con người ngày càng được đưa dần ra ánh sáng. Chẳng hạn các 

nhà khoa học đã giải thích những hiện tượng thần giao cách cảm, bí ẩn của giấc 

mơ tiên tri, khả năng thấu thị… 

-  Tâm lý là hiện tượng tinh thần, nó tồn tại trong đầu óc của ta. Nên ta 

không thể nghiên cứu nó một cách trực tiếp như các hiện tượng vật chất được, 

mà ta chỉ có thể nghiên cứu nó một cách gián tiếp thông qua những biểu hiện 

bên ngoài (hành vi, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, ngôn ngữ…). 

-  Tâm lý là một hiện tượng rất quen thuộc, gần gũi gắn bó với con 
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người.Con người trong trạng thái thức tỉnh ở bất cứ thời điểm nào đều có thể 

diễn ra hiện tượng tâm lý này hay hiện tượng tâm lý khác như: nhìn, nghe, suy 

nghĩ, nhớ lại, tưởng tượng… Trong khi co người ngủ cũng có thể diễn ra các 

hiện tượng tâm lý như: mơ ngủ, mộng du, thôi miên… 

-  Các hiện tượng tâm lý có sức mạnh vô cùng to lớn trong đời sống con 

người. Nó có thể làm tăng hay giảm sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần. 

Nó có thể giúp con người làm được những điều phi thường kỳ diệu, nhưng cũng 

có thể làm ch con người đang bình thường khỏe mạnh trở nên yếu đuối, bạc 

nhược. Yếu tố tâm lý bao giờ cũng có tác động hai mặt (vừa tích cực, vừa tiêu 

cực), nên ta cũng cần lưu ý khi sử dụng những tác động tâm lý trong các lĩnh 

vực khác nhau của đời sống. 

Tóm lại: Các hiện tượng tâm lý con người rất đa dạng, phong phú, luôn gần 

gũi gắn bó với con người. Nó vừa cụ thể, vừa trừu tượng đan xen hòa quyện với 

nhau, khó có thể tách bạch một cách rạch ròi. Những hiện tượng tâm lý có vai 

trò và ý nghĩa to lớn đối với đời sống con người. Vì vậy, khi đánh giá sức mạnh 

của một người, ta không chỉ chú ý đến thể lực của người đó, mà cần xem xét 

người đó có khả năng ổn định tâm lý hay không? Bởi vì, chính khả năng ổn 

định tâm lý giúp con người tăng thêm sức mạnh để có thể giải quyết những tình 

huống phức tạp khác nhau. Ngược lại khả năng ổn định tâm lý kém thì khi gặp 

tình huống phức tạp sẽ làm cho con người trở nên yếu đuối… 

II. BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ NGƯỜI 

Tâm lý duy vật biện chứng đã khẳng định: Tâm lý là sự phản ánh của hiện 

thực khách quan vào não người thông qua chủ thể, tâm lý người mang tính chủ 

thể và mang bản chất xã hội lịch sử.  

 2.1. Tâm lý người là chức năng của não 

 Chủ nghĩa DVBC cho rằng: Vật chất có trước, tinh thần có sau, vật chất 

sinh ra tinh thần, sinh ra tâm lý, nhưng không phải bất cứ vật chất nào cũng có 

tâm lý, mà vật chất có tổ chức cao nhất đó là não bộ. Do vậy, sự phát triển tâm 
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lý, ý thức gắn liền với sự nảy sinh và hình thành của hệ thần kinh. Lúc đầu chỉ 

là những tế bào thần kinh đơn giản dần dần hệ thần kinh phát triển thành một tổ 

chức ngày càng cao cuối cùng thành não và vỏ não. 

 Mầm mống tâm lý bắt đầu xuất hiện ở loại động vật có hệ thần kinh mấu 

(hạch). Bởi vì, ở những động vật có hệ thần kinh hình hạch đã có khả năng tiếp 

nhận kích thích, phân tích các kích thích tác động vào cơ thể và truyền đạt mệnh 

lệnh tạo ra các phản ứng đáp lại một cách thích hợp các kích thích. 

Các công trình nghiên cứu đã cho thấy mối quan hệ tương ứng giữa sự tiến 

hóa của hệ thần kinh và khả năng tâm lý trong tiến hóa của giống loài. Từ đó đã 

kết luận: Tâm lý là chức năng của não. Không có não (hay não người không 

bình thường) thì không có tâm lý. Nhưng não không phải là tâm lý, mà não chỉ 

là cơ sở vật chất, là điều kiện cần thiết để cho sự xuất hiện các hiện tượng tâm 

lý và tâm lý là chức năng của não, là thuộc tính đặc biệt của bộ não người hoạt 

động bình thường biểu hiện ở năng lực phản ánh thế giới bên ngoài. 

Hệ thần kinh hoạt động theo những qui luật nhất định và những qui luật đó 

là cơ sở hình thành những qui luật của hoạt động tâm lý. Nhưng hoạt động của 

não bộ chỉ quy định hình thức diễn biến tâm lý (về cường độ, tốc độ…), còn nội 

dung tâm lý là do kinh nghiệm xã hội lịch sử của mỗi người thu được trong 

cuộc sống qui định. Thực tế cho thấy, có nhiều người có bộ não và năng lực làm 

việc như nhau nhưng nội dung tâm lý của họ không giống nhau, thậm chí còn 

đối lập nhau. 

1.2. Tâm lý là sự phản ánh của HTKQ vào não thông qua chủ thể 

Tâm lý người không phải tự nhiên mà có, cũng không phải do thượng đế, do 

trời sinh ra, cũng không phải là do não tiết ra giống như gan tiết ra mật. Mà tâm 

lý là sự phản ánh của hiện thực khách quan vào não người thông qua “lăng kính 

chủ quan” của cá nhân. V.I.Lênin nói Tâm lý là hình ảnh của chủ quan của thế 

giới khách quan”. 

- Hiện thực khách quan: Là tất cả sự vật, hiện tượng tồn tại ngoài ý thức 
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của con người với những thuộc tính không gian, thời gian và luôn vận động. Có 

những cái ta có thể cảm nhận được bằng mắt thường, có những cái thì không 

(sóng siêu âm, tia tử ngoại…). 

-  Phản ánh là thuộc tính chung của tất cả các sự vật, hiện tượng đang hành 

động. Phản ánh là quá trình tác động qua lại giữa hệ thống vật chất này lên hệ 

thống vật chất khác, kết quả là để lại dấu vết (hình ảnh) tác động cả ở hệ thống 

vật chất tác động và hệ thống vật chất chịu sự tác động. (Ví dụ: viên phấn viết 

lên cái bảng…). Phản ánh diễn ra từ đơn giản đến phức tạp và có sự chuyển hóa 

lẫn nhau. 

+ Phản ánh tâm lý là một phản ánh đặc biệt. 

  + Phản ánh tâm lý là sự tác động của hiện thực khách quan vào não người 

(là tổ chức cao nhất của vật chất). Chỉ có hệ thần kinh và bộ não người mới có 

khả năng nhận tác động của hiện thực khách quan tạo ra trên não hiện tượng 

tâm lý với tư cách như là hiện tượng tinh thần. C.Mác nói: Tinh thần, tư tưởng, 

tâm lý... chẳng qua là vật chất được chuyển vào trong đầu óc, trong đó biến đổi 

mà thành. 

 + Phản ánh tâm lý tạo ra “hình ảnh tâm lý” về thế giới, hình ảnh tâm lý 

mang tính sinh động, sáng tạo hơn so với hình ảnh cơ, vật lý, sinh vật.  

  Hình ảnh tâm lý mang tính chủ thể, mang đậm màu sắc cá nhân (hay 

nhóm người) mang hình ảnh tâm lý đó. Bởi vì, trong quá trình tạo ra hình ảnh 

tâm lý mỗi cá nhân phải đưa vào đó vốn sống, vốn kinh nghiệm của mình vào 

trong hình ảnh tâm lý đó làm cho nó mang đậm màu sắc chủ quan. 

   Tính chủ thể trong phản ánh tâm lý được thể hiện: 

• Cùng nhận sự tác động của hiện thực khách quan nhưng ở mỗi 

chủ thể khác nhau sẽ cho ta những hình ảnh tâm lý với những mức 

độ, sắc thái khác nhau. Vì vậy, tâm lý của người này khác với tâm lý 

của người khác. 

• Cùng sự tác động của hiện thực khách quan đến một chủ thể 
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duy nhất nhưng vào thời gian địa điểm, điều kiện hoàn cảnh, trạng 

thái cơ thể, trạng thái tâm lý khác nhau cũng có thể cho ta thấy mức 

độ biểu hiện và các sắc thái tâm lý khác nhau ở chính chủ thể đó. 

Chính chủ thể mang hình ảnh tâm lý là người cảm nhận ra nó một cách rõ 

ràng, đầy đủ và thể hiện rõ nhất. Thông qua các mức độ và sắc thái tâm lý khác 

nhau mà mỗi chủ thể tỏ thái độ và hành vi khác nhau đối với hiện thực. Do đó 

mà tâm lý của người này khác với người kia. 

Tâm lý là sự phản ánh của hiện thực khách quan vào não người thông qua hoạt 

động của chủ thể. Không có hoạt động của chủ thể thì không có hình ảnh tâm lý 

và không thể hình thành tâm lý người. 

1.2. Tâm lý người mang bản chất xã hội lịch sử 

Sự xuất hiện loài người là kết quả của một quá trình phát triển tiến hóa lâu 

dài của giới động vật, tâm lý con người được nảy sinh và phát triển trong quá 

trình hoạt động thực tiễn của họ. Điều này nói lên tâm lý người khác về chất so 

với tâm lý của con vật, bởi vì, tâm lý người mang bản chất xã hội lịch sử. 

Bản chất xã hội - lịch sử của tâm lý người thể hiện: 

+ Tâm lý người có nguồn gốc từ hiện thực khách quan (thế giới tự nhiên và 

xã hội). Trong đó, nguồn gốc xã hội là cái quyết định bản chất tâm lý người thể 

hiện thông qua các mối quan hệ xã hội (quan hệ kinh tế, đạo đức, pháp quyền, 

giáo dục...). Nếu con người thoát li khỏi các mối quan hệ người - người, thì tâm 

lý của con người mất bản tính người (không hơn hẳn tâm lý loài vật). 

+ Tâm lý người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp của con người trong 

các mối quan hệ xã hội. Loài người có lao động và sống thành xã hội. Nhờ có 

lao động mà con người có thể chuyển các hiện tượng tâm lý sống động của cá 

nhân vào những sản phẩm vật chất và tinh thần. Nhờ sự giữa người với người 

mà mỗi hiện tượng tâm lý nảy sinh trong đầu mỗi cá nhân sẽ ảnh hưởng tới 

người khác và được chuyển thành hiện tượng tâm lý chung của xã hội, nó được 

truyền từ đời này qua đời khác. 
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+ Sự phát triển tâm lý con người là quá trình lĩnh hội nền văn hóa xã hội 

thông qua các hoạt động khác nhau. Hoạt động của con người và các mối quan 

hệ của con người trong xã hội có tính quyết định sự phát triển tâm lý người. 

+ Tâm lý của mỗi con người được hình thành, phát triển và biến đổi cùng 

với sự phát triển của lịch sử cá nhân, lịch sử dân tộc. Nó chịu sự chế ước của 

các điều kiện xã hội lịch sử. 

Tóm lại: Tâm lý người về hoạt động mà nói thì là hoạt động của não, là 

phản xạ có điều kiện; về mặt nội dung là sự phản ánh hiện thực khách quan vào 

não con người, nên tâm lý người mang sắc thái riêng của cá nhân, của dân tộc, 

giai cấp... Tâm lý người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp. 

III. CHỨC NĂNG CỦA TÂM LÝ 

Hiện thực khách quan quyết định tâm lý con người, nhưng chính tâm lý con 

người lại tác động trở lại hiện thực bằng tính năng động sáng tạo của nó, thông 

qua hoạt động, hành động, hành vi. Mỗi hành động, hoạt động của con người 

đều do “cái tâm lý” điều hành. Sự điều hành ấy biểu hiện qua các mặt sau: 

- Tâm lý có chức năng chung là định hướng cho hoạt động, ở đây muốn nói 

tới vai trò động cơ, mục đích của hoạt động. Động cơ có thể là một nhu cầu 

được nhận thức, hứng thú, lý tưởng, niềm tin, lương tâm, danh vọng, … 

- Tâm lý là động lực thôi thúc, lôi cuốn con người hoạt động, khắc phục 

mọi khó khăn vươn tới mục đích đã đề ra. 

- Tâm lý điều khiển, kiểm tra quá trình hoạt động bằng chương trình, kế 

hoạch, phương pháp, phương thức tiến hành hoạt động, làm cho hoạt động của 

con người trở nên có ý thức, đem lại hiệu quả nhất định. 

- Cuối cùng tâm lý giúp con người điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với 

mục tiêu đã xác định, đồng thời phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế cho 

phép. Nhờ chức năng điều hành nói trên mà nhân tố tâm lý giữ vai trò cơ bản, 

có tính quyết định trong hoạt động của con người. 

---------------------------------------------------- 
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❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: Trong các hiện tượng dưới đây, những hiện tượng nào là sinh lý? Những 

hiện tượng nào là tâm lý? 

a) Thần kinh căng thẳng như dây đàn sắp đứt. 

b) Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

c) Ăn, ngủ đều kém. 

d) Bồn chồn như có hẹn với ai. 

Bài 2: Hiện tượng nào nói lên tâm lý có ảnh hưởng đến sinh lý? 

a) Thẹn làm đỏ cả mặt. 

b) Giận run người. 

c) Sợ nổi da gà. 

d) Cả ba. 

Bài 3: Hiện tượng nào chứng tỏ sinh lý có ảnh hưởng tới tlý? 

a) Lạnh làm run người. 

b) Buồn rầu làm ngưng hệ tiêu hóa. 

c) Tuyến nội tiết làm thay đổi tâm trạng. 

d) Cả ba. 

Bài 4: Những hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng tâm lý? 

a) Khóc đỏ cả mắt. 

b) Thẹn đỏ cả mặt. 

c) Tập thể dục buổi sáng. 

d) Hồi hộp khi đi thi. 

e) “Giận cá chém thớt”. 

Bài 5: Hãy xác định xem trong các tình huống dưới đây thuộc các hiện tượng 

tâm lý nào? Quá trình tâm lý, thuộc tính tâm lý cá nhân, hay trạng thái tâm lý? 

Tại sao? 

a) Học sinh B luôn cảm thấy hài lòng nếu bạn em trình bày đúng các kiến 

thức trong bài. 
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b) Học sinh C luôn căng thẳn và công khai lên án các bạn có thái độ không 

trung thực trong thi cử. 

c) Khi đọc cuốn sách “Sống như Anh”, bạn K nhớ lại hình ảnh chiếc cầu 

Công lý mà em có dịp đi qua khi vào thành phố Hồ Chí Minh. 

Bài 6: Đâu là quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý, thuộc tính tâm lý trong các tình 

huống sau: 

a) Mình thoáng thấy vật gì đo đỏ lướt qua. 

b) Cô ta do dự trước quyết định học thêm Pháp văn hay không? 

c) Chị ấy luôn thích thú học môn thể dục thẩm mỹ. 

d) Tôi chăm chú nghe giảng bài. 

Bài 7: Hiện tượng nào dưới đây là trạng thái tâm lý? 

a) Lành lạnh. 

b) Căng thẳng. 

c) Nhạy cảm. 

d) Yêu đời. 

Bài 8: Thuộc tính tâm lý mang những đặc điểm nào dưới đây? 

a) Không thay đổi. 

b) Tương đối ổn định, bền vững. 

c) Thay đổi theo thời gian. 

d) Đặc trưng cho mỗi cá thể và có tính độc đáo. 

Bài 9: Phân biệt những hiện tượng dưới đây, hiện tượng nào là một thuộc tính 

tâm lý, trạng thái tâm lý, quá trình tâm lý? 

a) Nghe và nghĩ về những điều thầy giảng. 

b) Chăm chú ghi chép bài. 

c) Trung thực, không quay cóp khi làm bài thi. 

d) Giải bài tập. 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ HÌNH THÀNH TÂM LÝ NGƯỜI 

BÀI 1 

CƠ SỞ SINH LÝ CỦA TÂM LÝ NGƯỜI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Trình bày các quy luật hoạt động thần kinh cấp cao và mối quan hệ 

giữa chúng với hiện tượng tâm lý người. 

- Trình bày được sự hình thành phản xạ có điều kiện, đường liên hệ thần 

kinh tạm thời và đường liên hệ ngược 

- Nhận ra các vùng chức năng cơ bản trên vỏ não 

- Lý giải một cách khoa học về những biểu hiện hành vi có ý nghĩa xã 

hội trong giao tiếp 

- Phản đối những quan điểm sai lầm, lệch lạc, lạc hậu về những cơ sở 

của hiện tượng tâm lý người. 
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Bàn về cơ sở tự nhiên của tâm lý người có nhiều vấn đề cần nghiên cứu, ở 

đây chúng ta chủ yếu chỉ giới hạn ở một số quan hệ giữa di truyền, bộ não, phản 

xạ có điều kiện và có hệ thống tín hiệu thứ hai với tâm lý người. 

I. NÃO VÀ TÂM LÝ:  

Mối quan hệ giữa não và tâm lý là một trong những vấn đề cơ bản trong 

việc lí giải cơ sở tự nhiên, cơ sở vật chất của hiện tượng tâm lý người. 

Song xung quanh mối quan hệ giữa tâm lý và não cũng có nhiều quan điểm 

khác nhau: 

- Quan điểm tâm lý – vật lý song song: Ngay từ thời R.Đêcac với các quan 

điểm nhị nguyên, các đại biểu của tâm lý học kinh nghiệm chủ nghĩa coi các 

quá trình sinh lý và tâm lý thường song song diễn ra trong não người, không 

phụ thuộc vào nhau, trong đó tâm lý được coi là hiện tượng phụ. 

- Quan điểm đồng nhất tâm lý với sinh lý: Đại biểu chủ nghĩa duy vật tầm 

thường Đức (Phortxto, Molesot) cho rằng: Tư tưởng do não tiết ra giống như 

mật do gan tiết ra. 

- Quan điểm duy vật: Coi tâm lý và sinh lý có quan hệ chặt chẽ với nhau, 

tâm lý có cơ sở vật chất là hoạt động của bộ não, nhưng tâm lý không song song 

hay không đồng nhất với sinh lý. 

+ Phobach (1804-1872) – Nhà triết học duy vật trước C.Mac đã khẳng định: 

Tinh thần, ý thức không thể tách rời ra khỏi não người, nó là sản vật của vật chấ 

đã được phát triển đến mức cao nhất là bộ não. V.I.Lenin đã chỉ ra rằng: “ tâm 

lý là cơ năng của cái phần nhỏ đặc biệt phức tạp của vật chất mà ta gọi là bộ não 

của con người”. Tất nhiên tâm lý và sinh lý không đồng nhất với nhau. 

Ph.Angghen cũng đã từng viết: “Chắc hẳn một lúc nào đó qua con đường thực 

nghiệm, chúng ta sẽ quy được tư duy thành những vận động phân tử và hóa học 

ở trong óc, nhưng điều đó liệu có bao quát được tư duy chăng?” 

- Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng, tâm lý là chức năng của não: bộ não 

nhận tác động của thế giới dưới các dạng xung động thần kinh cùng những biến 
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đổi lí hóa ở từng noron, xinap, các trung khu thần kinh ở bộ phận dưới vỏ và vỏ 

não, làm cho não bộ hoạt động theo quy luật, tạo nên những hiện tượng tâm lý 

này hay hiện tượng tâm lý kia theo cơ chế phản xạ (nội dung là tâm lý, nhưng 

có cơ chế phản xạ sinh lý của nó). Như vậy tâm lý là kết quả của hệ thống chức 

năng những hoạt động phản xạ của não. Khi nảy sinh trên bộ não, cùng với quá 

trình sinh lý não, hiện tượng tâm lý thực hiện chức năng định hướng, điều 

chỉnh, điều khiển hành vi của con người. 

 

 

 

Sơ đồ hệ thần kinh của người 
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Các vùng định khu chức năng trên võ não 
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II.  PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ TÂM LÝ 

Toàn bộ hoạt động của não là hoạt động phản xạ. Thế kỉ thứ XVII, R.Đềcác 

là người đầu tiên nêu ra khái niệm “phản xạ” và dùng phản xạ để giải thích hoạt 

động tâm lý. Nhưng Đềcác chỉ mới nói đến hoạt động vô thức gắn với phản xạ. 

I.M.Xetrenov – Nhà sinh lý học Nga đã mở rộng nguyên tắc phản xạ đến 

toàn bộ hoạt động của não. Năm 1863 ông đã viết “Tất cả các hiện tượng tâm 

lý, kể cả có ý thức vẫn vô thức, về nguồn gốc đều là phản xạ”. Theo ông phản 

xạ có 3 khâu chủ yếu: 

+ Khâu đầu tiên là quá trình nhận kích thích bên ngoài, biến thành hưng 

phấn theo đường hướng tâm dẫn truyền vào não. 

+ Khâu giữa là quá trình thần kinh trên não và tạo ra hoạt động tâm lý. 

+ Khâu kết thúc dẫn truyền thần kinh từ trung ương theo đường li tâm (dẫn 

ra) gây nên phản ứng của cơ thể. 

I.P.Pavlov kế tục sự nghiệp của I.M.Xetrenov qua nhiều năm thực nghiệm 

đã sáng lập ra học thuyết phản xạ có điều kiện – cơ sở sinh lý của hiện tượng 

tâm lý. 
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Sơ đồ quá trình hình thành phản xạ tiết dịch vị của chó 

 (Phản xạ có điều kiện - PapLov) 

Đặc điểm của phản xạ có điều kiện: 

a) Phản xạ có điều kiện là phản xạ tự tạo trong đời sống từng các thể để 

thích ứng với môi trường luôn thay đổi, là cơ sở sinh lý của hoạt động tâm lý. 

b) Cơ sở giải phẫu sinh lí của phản xạ có điều kiện là vỏ não và hoạt động 

bình thường của vỏ não. 

c) Quá trình diễn biến của phản xạ có điều kiện là quá trình thành lập đường 

liên hệ thần kinh tạm thời giữa trung khu nhận kích thích có điều kiện và đại 

diện của trung khu trực tiếp thực hiện phàn xạ không điều kiện. 

d) Phản xạ có điều kiện thành lập với kích thích bất kì, đặc biệt ở người, 

tiếng nói là một loại kích thích đặc biệt có thể lập bất cứ một phản xạ có điều 

kiện nào. 

e) Phản xạ có điều kiện báo hiệu gián tiếp kích thích không điều kiện sẽ tác 

động vào cơ thể. 

Tất cả các hiện tượng tâm lý đều có cơ sở sinh lý là phản  xạ có điều kiện. 
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Hoạt động phản xạ có điều kiện giúp cơ thể thích ứng với môi trường luôn thay 

đổi. 

III.  HỆ THỐNG TÍN HIỆU THỨ HAI VÀ TÂM LÝ: 

Học thuyết về hai hệ thống tín hiệu là một bộ phận rất quan trọng trong học 

thuyết về hoạt động thần kinh cấp cao. Ở động vật chỉ có tín hiệu thứ nhất, bao 

gốm những tín hiệu do các sự vật hiện tượng khách quan và các thuộc tính của 

chúng, kể cả các hình ảnh do các tín hiệu đó tác động vào não gây ra. Hệ thống 

tín hiệu này là cơ sở sinh lý của hoạt động cảm tính, trực quan, tư duy cụ thể và 

các xúc cảm cơ thể ở cả động vật và người.  

Hệ thống tín hiệu thứ hai chỉ có ở người, đó là các tín hiệu ngôn ngữ ( tiếng 

nói – chữ viết) – tín hiệu của các tín hiệu. Hệ thống tín hiệu thứ hai là là cơ sở 

sinh lý của tư duy ngôn ngữ, ý thức, tình cảm và các chức năng tâm lý cấp cao 

của con người. 

Hai hệ thống tín hiệu có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hệ thống tín hiệu thứ 

nhất là cơ sở của hệ thống tín hiệu thứ hai và hệ thống tín hiệu thứ hai có tác 

động trở lại, nhiều khi có những tác động rất lớn đến hệ thống tín hiệu thứ nhất. 

IV.  QUY LUẬT HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO VÀ TÂM LÝ:  

Sự hình thành và thể hiện tâm lý chịu sự chi phối và chặt chẽ của các quy 

luật hoạt động thần kinh cấp cao. Dưới đây là một số quy luật cơ bản đó. 

a) Quy luật hoạt động theo hệ thống 

Trong điều kiện tự nhiên của đời sống, các kích thích không tác động một 

cách riêng lẻ, chúng thường tạo thành một tổ hợp kích thích đồng thời hoặc tiếp 

nối đến cơ thể. Mặt khác cơ thể cũng không phản ứng một cách riêng lẻ mà 

phản ứng một cách tổ hợp với các kích thích đó. Hoạt động tổng  hợp của vỏ 

não cho phép hợp nhất những kích thích riêng lẻ hay không riêng lẻ thành một 

hệ thống. Đó là quy luật hoạt động theo hệ thống của vỏ não. Các hoạt động 

phản xạ có điều kiện kế tiếp nhau theo một thứ tự nhất định, tạo nên một hệ 

thống định hình động lực của vỏ não, làm cho trong não khi có một phản xạ nào 
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đó xảy ra thì kéo theo các phản xạ khác cũng xảy ra. Đó chính là cơ sở sinh lý 

thần kinh của xúc cảm, tình cảm, thói quen… 

b) Quy luật lan tỏa và tập trung  

Hưng phấn và ức chế là hai trạng thái cơ bản của hệ thần kinh. Khi trên vỏ 

não có một điểm (vùng) hưng phấn hoặc ức chế nào đó, thì quá trình hưng phấn, 

ức chế đó sẽ không dừng lại ở điểm ấy , nó sẽ lan tỏa ra xung quanh. Sau đó 

trong những điều kiện bình thường, chúng tập trung vào một nơi nhất định. Hai 

quá trình lan tỏa và tập trung xảy ra kế tiếp nhau trong một trung khu thần kinh. 

Nhờ đó mà hình thành một hệ thống chức năng các phản xạ có điều kiện – cơ sở 

sinh lý của hiện tượng tâm lý. 

c) Quy luật cảm ứng qua lại  

Khi quá trình thần kinh cơ bản có có ảnh hưởng qua lại, tạo nên quy luật 

cảm ứng quá lại. Có bốn dạng cảm ứng qua lại cơ bản: đồng thời, tiếp diễn, 

dương tính và âm tính 

- Cảm ứng qua lại đồng thời xảy ra giữa nhiều trung khu: hưng phấn ở 

điểm này gây nên ức chế ở phần kia hoặc ngược lại. 

- Cảm ứng qua lại tiếp diễn: ở một trung khu (hay trong một điểm) vừa có 

hưng phấn sau đó có thể chuyển sang ức chế ở chính trung khu ấy 

- Cảm ứng dương tính: đó là hiện tượng hưng phấn làm cho ức chế sâu hơn 

hoặc ngược lại ức chế làm cho hưng phấn mạnh hơn 

- Ngược lại hưng phấn gây nên ức chế hoặc ức chế làm giảm hưng phấn, 

thì đó là cảm ứng âm tính 

d) Quy luật phụ thuộc vào cường độ của kích thích 

Trong trạng thái tỉnh táo, khỏe mạnh, bình thường của vỏ não nói chung thì 

độ lớn của phản ứng tỷ lệ thuận với cường độ kích thích. Ở người sự phụ thuộc 

này mang tính chất tương đối, vì phản ứng của con người không chỉ phụ thuộc 

vào kích thích mà còn phụ thuộc vào chủ thể mỗi người. Mặt khác trong trường 

hợp vỏ não chuyển từ trạng thái hưng phấn sang ức chế thì sự phản ứng này còn 
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tùy thuộc vào mức độ ức chế sâu hay nông của vỏ não. 

Tóm lại, các quy luật cơ bản nói trên của hoạt động thần kinh cấp cao có 

quan hệ với nhau, cùng chi phối sự hình thành, diễn biến và biểu hiện hoạt động 

tâm lý của con người. 

Trên đây là một số vấn đề cơ bản xung quanh vấn đề cơ sở tự nhiên của tâm 

lý con người. Con người cũng như tâm lý con người có bản chất xã hội, lịch sử. 

-------------------------------------------------- 

❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: Hãy liệt kê những phản xạ có điều kiện trong cuộc sống hàng ngày của 

bạn sau đó phân tích, so sánh nó với những phản xạ không điều kiện. Từ đó hãy 

lý giải vì sao nói phản xạ có điều kiện là cơ sở của hiện tượng tâm lý 

Bài 2: Theo nguyên tắc ở nhà trường thì học sinh phải tiếp tục công việc học tập 

cho tới khi nào giáo viên nói: “ Giờ học đã kết thúc. Các em có thể ra chơi”, 

ngay cả nếu trống có đánh sớm đi nữa. Nhưng rất thường là, trống hết giờ vừa 

mới điểm là học sinh đã có ngay hưng phấn vận động, chúng ngừng ngay công 

việc và chạy ngay ra sân. 

Cơ chế sinh lý – thần kinh nào là cơ sở cho hiện tượng trên? 

Bài 3: Chọn câu trả lời bạn cho là đúng nhất  

Theo bạn đâu là phản xạ có điều kiện 

a. Người Ấn độ thường hay ăn trưa vào lúc 13 giờ trong ngày 

b. Cảm giác đói bụng thèm ăn 

c. Khi đi ra đường phụ nữ hay che mặt lại 

d. Khi ăn tất cả động vật đều tiết dịch vị 

e. Khi bị la mắng người ta thường tức giận 
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BÀI 2 

CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA TÂM LÝ NGƯỜI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Trình bày được hai cơ sở xã hội của hiện tượng tâm lý là hoạt động và 

giao tiếp 

- Hiểu được cái quyết định nội dung và tính chất tâm lý của mỗi người 

chính là những hoạt động và những mối quan hệ giao tiếp của họ 

- Vẽ và lý giải được mối quan hệ sáu thành tố trong cấu trúc của hoạt 

động 

- Xác định các chức năng, hình thức và những nguyên tắc trong giao 

tiếp  

- Tin tưởng vào sự quyết định của hai yếu tố hoạt động vào giao tiếp 

trong quá trình thành nhân của bản thân 

- Quyết tâm tích cực trong học tập và tạo lập gìn giữ các mối quan hệ xã 

hội để hoàn thiện bản thân. 
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I. HOẠT ĐỘNG  

Cuộc sống của con người là một chuỗi những hoạt động, giao lưu kế tiếp 

nhau, đan xen vào nhau. Con người muốn sống, muốn tồn tại phải hoạt động. 

Vậy hoạt động là gì? Hoạt động có vai trò như thế nào đối với sự hình thành và 

phát triển tâm lý? 

1.1. Khái niệm chung về hoạt động 

Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về hoạt động 

- Thông thường người ta coi hoạt động là sự tiêu hao năng lượng thần kinh 

và cơ bắp của con người khi tác động vào hiện thực khách quan, nhằm thỏa mãn 

những nhu cầu của mình. 

- Về phương diện triết học, tâm lý học người ta quan niệm hoạt động là 

phương thức tồn tại của con người trong thế giới. 

Hoạt động là mối quan hệ tác động qua lại giữa con người (chủ thể) và thế 

giới (khách thể) để tạo ra sản phẩm cả về phía thế giới, cả về phía con người. 

Trong mối quan hệ đó có hai quá trình diễn ra đồng thời và bổ sung cho 

nhau, thống nhất với nhau. 

+  Quá trình thứ nhất là quá trình đối tượng hóa, trong đó chủ thể chuyển 

năng lực của mình thành sản phẩm của hoạt động, hay nói cách khác đi tâm 

lý của con người (của chủ thể) được bộc lộ, được khách quan hóa trong quá 

trình làm ra sản phẩm. Quá trình đối tượng hóa (khách thể hóa), còn gọi là 

quá trình “xuất tâm”. 

+  Quá trình thứ hai là quá trình chủ thể hóa, có nghĩa là khi hoạt động 

con người chuyển từ phía khách thể vào bản thân mình những quy luật, bản 

chất của thế giới để tạo nên tâm lý, ý thức, nhân cách của bản thân, bằng 

cách chiếm lĩnh (lĩnh hội) thế giới. Quá trình chủ thể hóa còn gọi là quá 

trình “nhập tâm”. 

Như vậy là trong hoạt động, con người vừa tạo ra sản phẩm về phía thế giới, 

vừa tạo ra tâm lý của mình, hay nói khác đi tâm lý, ý thức, nhân cách được bộc 



 

Tài liệu giảng dạy Môn Tâm lý học đại cương 
 35 

lộ và hình thành trong hoạt động. 

1.2. Những đặc điểm của hoạt động 

-  Hoạt động bao giờ cùng là “hoạt động có đối tượng”: đối tượng của hoạt 

động là cái con người cần làm ra, cần chiếm lĩnh. Đó là động cơ. Động cơ luôn 

thúc đẩy con người hoạt động nhằm tác động vào khách thể thay đổi nó biến 

thành sản phẩm, hoặc tiếp nhận nó chuyển vào đầu óc mình tạo nên một cấu tạo 

tâm lý mới, một năng lực mới, … 

-  Hoạt động bao giờ cũng có chủ thể. Hoạt động do chủ thể thực hiện, chủ 

thể hoạt động có thể là một hoặc nhiều người. 

- Hoạt động bao giờ cũng có tính mục đích: mục đích của hoạt động là làm 

biến đổi thế giới (khách thể) và biến đổi bản thân chủ thể. Tính mục đích gắn 

liền với tính đối tượng. Tính mục đích bị chế ước bởi nội dung xã hội. 

-  Hoạt động vận hành theo nguyên tắc gián tiếp. Trong hoạt động, con 

người gián tiếp tác động đến khách thể qua hình ảnh tâm lý ở trong đầu, qua 

việc sử dụng công cụ lao động và sử dụng ngôn ngữ. Như vậy công cụ tâm lý, 

ngôn ngữ và công cụ lao động giữ chức năng trung gian giữa chủ thể và khách 

thể, tạo ra tính gián tiếp của hoạt động. 

1.3. Cấu trúc của hoạt động 

Chủ nghĩa hành vi cho rằng, hoạt động của con người và động vật có cấu 

trúc chung là: kích thích – phản ứng (S – R). 

Trong tâm lý học có lúc người ta chỉ xét cấu trúc hoạt động bao gồm các 

thành tố diễn ra ở phía con người (chủ thể) thuộc các thành tố đơn vị thao tác 

của hoạt động, hoạt động có cấu trúc như sau: hoạt động – hành động – thao tác. 

Quan điểm A. N. Leonchiev về cấu trúc vĩ mô của hoạt động: trên cơ sở 

nghiên cứu thực nghiệm trong nhiều năm, nhà tâm lý học Xô viết nổi tiếng A. 

N. Leonchiev đã nêu lên cấu trúc vĩ mô của hoạt động, bao gồm 6 thành tố và 

mối quan hệ giữa 6 thành tố này. 

Khi tiến hành hoạt động: về phía chủ thể bao gồm 3 thành tố và mối quan hệ 
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giữa 3 thành tố này, đó là: hoạt động – hành động – thao tác. Ba thành tố này 

thuộc vào các đơn vị thao tác (mặt kỹ thuật) của hoạt động, còn về phía khách 

thể (về phía đối tượng hoạt động) bao gồm 3 thành tố và mối quan hệ giữa 

chúng với nhau, đó là: động cơ – mục đích – phương tiện. Ba thành tố này tạo 

nên “nội dung đối tượng” của hoạt động (mặt tâm lý). Cụ thể là: hoạt động hợp 

bởi các hành động. Các hành động diễn ra bằng các thao tác. Hoạt động luôn 

luôn hướng vào động cơ (nằm trong đối tượng), đó là mục đích chung, mục đích 

cuối cùng của hoạt động, mục đích chung này (động cơ) được cụ thể bằng 

những mục đích cụ thể, mục đích bộ phận mà từng hành động hướng vào. Để 

đạt mục đích con người phải sử dụng các phương tiện. Tùy theo các điều kiện, 

phương tiện mà con người thực hiện nhờ các thao tác để tiến hành hành động 

đạt mục đích, hay nói khác đi hành động được thực hiện nhờ các thao tác. Sự 

tác động qua lại giữa chủ thể và khách thể, giữa đơn vị thao tác và nội dung đối 

tượng của hoạt động, tạo ra sản phẩm của hoạt động (cả về phía khách thể, cả về 

phía chủ thể – “ sản phẩm kép”). 

Sơ đồ cấu trúc chung của hoạt động: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng các hoạt động 

Chủ thể 

Hoạt động cụ thể 

Hành động 

Thao tác 

Khách thể 

Động cơ 

Mục đích 

Phương tiện 

Sản phẩm 
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1.4. Các loại hoạt động 

Có nhiều cách phân loại hoạt động: 

- Xét về phương diện cá thể, ta thấy ở con người có bốn loại hoạt động cơ 

bản: vui chơi, học tập, lao động và hoạt động xã hội. 

- Xét về phương diện sản phẩm (vật chất hay tinh thần) người ta chia thành 

2 loại hoạt động lớn: 

+  Hoạt động thực tiễn: hướng vào vật thể hay quan hệ, tạo ra sản phẩm 

vật chất là chủ yếu. 

+  Hoạt động lý luận: diễn ra với hình ảnh, biểu tượng, khái niệm, … 

tạo ra sản phẩm tinh thần. Hai loại hoạt động luôn có tác động qua lại, bổ sung 

cho nhau. 

- Còn có cách phân loại khác, chia hoạt động thành 4 loại: 

+  Hoạt động biến đổi. 

+  Hoạt động nhận thức. 

+  Hoạt động định hướng giá trí. 

+  Hoạt động giao lưu. 

I. GIAO TIẾP 

Sống trong xã hội, con người không chỉ có quan hệ với thế giới sự vật hiện 

tượng bằng hoạt động có đối tượng, mà còn có quan hệ giữa con người với con 

người, giữa con người và xã hội – đó là quan hệ giao tiếp. 

2.1. Giao tiếp là gì? 

Giao tiếp là mối quan hệ qua lại giữa con người với con người, thể hiện sự 

tiếp xúc tâm lý giữa người và người, thông qua đó con người trao đổi với nhau 

về thông tin, về cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau. 

Hay nói khác đi giao tiếp xác lập và vận hành các quan hệ người – người, hiện 

thực hóa các quan hệ xã hội giữa chủ thể này với chủ thể khác. 

Mối quan hệ giao tiếp giữa con người với con người có thể xảy ra với các 

hình thức khác nhau: 
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Giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân. 

Giao tiếp giữa cá nhân với nhóm. 

Giáo tiếp giữa nhóm với nhóm, giữa nhóm với cộng đồng, … 

2.2. Các loại giao tiếp 

Có nhiều cách phân loại giao tiếp 

- Theo phương tiện giao tiếp, có thể có 3 loại giao tiếp: 

+  Giao tiếp vật chất: giao tiếp thông qua hành động với vật thể. 

+  Giao tiếp bằng tín hiệu phi ngôn ngữ như giao tiếp bằng cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt, … 

- Giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết): đây là hình thức giao tiếp 

đặc trưng của con người, xác lập và vận hành mối quan hệ người – người trong 

xã hội. 

- Theo khoảng cách, có thể có hai loại giao tiếp cơ bản: 

+ Giao tiếp trực tiếp: giao tiếp mặt đối mặt, các chủ thể trực tiếp phát và 

nhận tín hiệu với nhau. 

+ Giao tiếp gián tiếp: qua thư từ, có khi qua ngoại cảm, thần giao cách 

cảm, … 

-  Theo quy cách, người ta chia giao tiếp thành 2 loại: 

+ Giao tiếp chính thức: giao tiếp nhằm thực hiện nhiệm vụ chung theo 

chức trách, qui định, thể chế. 

+ Giao tiếp không chính thức: là giao tiếp giữa những người hiểu biết về 

nhau, không câu nệ vào thể thức, mà theo kiểu thân  tình, nhằm mục đích 

chính là thông cảm, đồng cảm với nhau. 

Các loại giao tiếp nói trên luôn tác động qua lại, bổ sung cho nhau, làm cho 

mối quan hệ giao tiếp của con người vô cùng đa dạng và phong phú. 

2.3.   Chức năng của giao tiếp 

Theo Jacobson (1961) nhà ngôn ngữ học cấu trúc, mô hình giao tiếp theo 

cấu trúc có 6 yếu tố: người truyền tin, người nhận tin, bản thông điệp, bộ mã, sự 
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tiếp xúc, bối cảnh giao tiếp. Từ đó, ông nêu lên 6 chức năng của giao tiếp: 

- Chức năng nhận thức (function cognitive): thông tin phải rõ ràng, chính 

xác. 

- Chức năng cảm xúc (function émotive): tạo ra tình cảm tốt đẹp. 

- Chức năng duy trì sự tiếp xúc (function phatique). 

- Chức năng thơ mộng (function poétique): sử dụng cách nói mang chất 

thơ, thú vị, … để tạo ấn tượng khó phai mờ. 

- Chức năng siêu ngữ (function métalingguistique): chọn lọc các cách nói, 

các từ ngữ, các ý hay nhất. 

- Chức năng quy chiếu (function référentielle): đánh trúng tâm lý người 

nghe. 

Hai nhà tâm lý học Xô viết B. Ph. Lomov, A. A. Bodaliov cho rằng giao  

tiếp có 3 chức năng: 

- Chức năng thông tin. 

- Chức năng đánh giá. 

- Chức năng điều khiển, điều chỉnh. 

Các nhà tâm lý học Việt Nam 

PGS. Nguyễn Văn Lê (TP. Hồ Chí Minh), giao tiếp có 3 chức năng: 

 Chức năng thông tin. 

 Chức năng biểu hiện tình cảm. 

 Chức năng liên kết con người, điều khiển, phối hợp hành động. 

PGS. TS. Ngô Công Hoàn cho rằng giao tiếp có các chức năng sau: 

 Chức năng định hướng hoạt động. 

 Chức năng điều khiển, điều chỉnh hành vi. 

PGS. Trần Trọng Thủy, PGS. Nguyễn Sinh Huy trong “Nhập môn khoa học 

giao tiếp” cho rằng giao tiếp có các chức năng sau: 

 Tổ chức hoạt động, phối hợp cùng nhau. 

 Làm cho con người nhận thức được lẫn nhau. 
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 Hình thành và phát triển các mối quan hệ liên nhân cách. 

Theo chúng tôi, giao tiếp có các chức năng sau: 

 Chức năng thông tin hai chiều (chức năng nhận thức) 

 Chức năng thể hiện và đánh giá thái độ cảm xúc. 

 Chức năng liên kết, phối hợp hoạt động. 

   Chức năng đồng nhất hóa: tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau, thông cảm, 

đồng cảm chung giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với nhóm, nhóm 

này với nhóm khác. 

 Chức năng giáo dục. 

----------------------------------------------------------- 

❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: Hãy cho biết những trường hợp nào trong số các trường hợp sau đây là 

sự giao tiếp? 

a) Hai con khỉ đang bắt chấy cho nhau. 

b) Hai em học sinh đang truy bài cho nhau. 

c) Một em bé đang đùa giỡn với con mèo. 

d) Thầy giáo giảng bài trên lớp cho học sinh. 

e) Con khỉ đầu đàn hú gọi các con khác trong bầy của mình. 

f) Người chiến sĩ biên phòng đang điều khiển con chó làm nhiệm vụ tuần 

tra. 

g) Hai vệ tinh nhân tạo đang phát và thu tín hiệu của nhau. 

h) Một em bé đang bấm nút điều chỉnh từ xa với máy vô tuyến truyền hình 

để lựa chọn chương trình ưa thích. 

Bài 2: Dưới góc độ tâm lý học, hoạt động của con người giữ vai trò: 

a) Tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần. 

b) Cải tạo thế giới khách quan. 

c) Làm nảy sinh và phát triển tâm lý. 

d) Cả 3 ý trên. 
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Bài 3: Một học sinh đang chăm chỉ thực hành cắt may với mong muốn biết may 

mặc, xét theo phương diện tâm lý học thì quá trình đó gọi là: 

a) Rèn luyện tính kiên trì nhẫn nại. 

b) Quá trình học tập, rèn luyện. 

c) Quá trình nội tâm hóa các thao tác của hành động cắt may. 

d) Cả 3 ý trên. 

Bài 4: Trong ví dụ dưới đây, cái gì thuộc về cử động, cái gì thuộc về hành 

động? 

a) Để dừng xe lại, người tài xế phải nhả côn và dẫn phanh, để giảm tốc độ 

họ cũng phải nhả côn và dẫn phanh. 

b) Để soạn bài, thầy giáo phải viết. Muốn giảng bài trên lớp thầy giáo cũng 

phải viết. 

Bài 5: Động cơ của hoạt động là: 

a) Khách thể của hoạt động. 

b) Cấu trúc tâm lý của chủ thể, thúc đẩy họ tiến hành hoạt động. 

c) Đối tượng của hoạt động. 

d) Bản thân quá trình hoạt động. 

Bài 6: Hãy sưu tầm những trường hợp cụ thể mà con người thiếu giao tiếp và 

hoạt động, từ đó suy ra chúng ta sẽ như thế nào nếu không có hoạt động và giao 

tiếp? 
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CHƯƠNG 3 

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC 

BÀI 1 

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Hiểu biết về sự nảy sinh và phát triển tâm lý của loài người 

- Phân biệt các cấp độ biểu hiện khác nhau trong phát triển tâm lý các 

loài 

- Trình bày các giai đoạn phát triển tâm lý theo phương diện loài và 

phương diện cá nhân 

- Thành lập sơ đồ phát triển tâm lý theo lứa tuổi 

- Có thái độ đúng đắn trong việc nhìn nhận các biểu hiện tâm lý của 

động vật 

- Tin tưởng việc con người có não bộ, hệ thần kinh trung ương là loài có 

phát triển tâm lý cao nhất hiện nay. 
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Vấn đề nguồn gốc nảy sinh, hình thành, phát triển tâm lý, ý thức xét cả về 

phương diện loài người (phát triển chủng loại) và cả phương diện riêng của từng 

người (phát triển cá thể) là một trong những vấn đề cơ bản của tâm lý học.  

Các nhà Tâm lý học Macxit khẳng định: Tâm lý, ý thức là kết quả của sự 

phát triển lâu dài của vật chất. Sự sống ra đời cách đây khoảng 2500 triệu năm. 

Sự nảy sinh, phát triển tâm lý, ý thức gắn liền với sự sống. Xét về mặt tiến hóa 

chủng loại thì tâm lý, ý thức nảy sinh và phát triển qua ba giai đoạn lớn: 

- Từ vật chất chưa có sự sống (vô sinh) phát triển thành vật chất có sự sống 

(hữu sinh). 

- Từ sinh vật chưa có cảm giác phát triển thành sinh vật có cảm giác và các 

hiện tượng tâm lý khác, không có ý thức. 

- Từ động vật cao cấp không có ý thức phát triển thành người, thành chủ 

thể có ý thức. 

I. TIÊU CHUẨN ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ NẢY SINH TÂM LÝ 

Tiêu chuẩn xác định sự nảy sinh tâm lý, hay nói khác phản ánh tâm lý đầu 

tiên nảy sinh dưới hình thức nhạy cảm (hay còn gọi là tính cảm ứng). 

Trước khi xuất hiện tính năng cảm ứng, ở những loài sinh vật dưới mức côn 

trùng (chẳng hạn loài nguyên sinh, bọt bể), chưa có tế bào thần kinh hoặc mới 

có mạng thần kinh phân tán khắp cơ thể, chỉ mới có tính chịu kích thích. 

- Tính chịu kích thích: là khả năng đáp lại các tác động của ngoại giới có 

ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của cơ thể. Đây là cơ sở đầu tiên 

giúp cho tính cảm ứng, nhạy cảm xuất hiện. 

- Trên cơ sở tính chịu kích thích, ở các loài côn trùng (giun, ong, …) bắt 

đầu xuất hiện hệ thần kinh mấu (hạch), các yếu tố thần kinh đã tập trung thành 

những bộ phận tương đối độc lập giúp cơ thể có khả năng đáp lại những kích 

thích có ảnh hưởng gián tiếp đối với sự tồn tại của cơ thể, tính cảm ứng (nhạy 

cảm) xuất hiện. Tính nhạy cảm được xem là mầm móng đầu tiên của tâm lý, 

xuất hiện cách đây khoảng 600 triệu năm. Hiện tượng tâm lý đơn giản nhất này 
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(cảm giác) dần dần phát triển lên thành các hiện tượng tâm lý khác phức tạp 

hơn. 

II. CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA TÂM LÝ 

Khi nghiên cứu các thời kỳ phát triển tâm lý của loài người có thể xét theo 

hai phương diện: 

- Xét theo mức độ phản ánh thì tâm lý của loài người đã trải qua 3 thời kỳ 

sau: cảm giác, tri giác, tư duy (bằng tay và ngôn ngữ). 

+ Thời kỳ cảm giác: đây là thời kỳ đầu tiên của phản ánh tâm lý có ở động 

vật không xương sống. Ở thời kỳ này con vật chỉ có khả năng trả lời từng kích 

thích riêng lẻ. Các động vật ở các bậc thang tiến hóa cao hơn và ở loài người 

đều có thời kỳ cảm giác, nhưng cảm giác ở con người khác xa về chất so với 

cảm giác của loài vật. Trên cơ sở cảm giác mà xuất hiện các thời kỳ phản ánh 

tâm lý cao hơn là tri giác và tư duy. 

+ Thời kỳ tri giác: thời kỳ tri giác bắt đầu xuất hiện ở loài cá. Hệ thần kinh 

hình ống với tủy sống và vỏ não giúp động vật (từ loài cá trở đi) có khả năng 

đáp lại một tổ hợp các kích thích ngoại giới, chứ không đáp lại từng kích thích 

riêng lẻ. Khả năng phản ánh mới này gọi là tri giác. Từ loại lưỡng cư, bò sát, 

loài chim đến động vật co vú, tri giác đạt tới mức độ khá hoàn chỉnh. Đến mức 

ở cấp độ người thì tri giác hoàn toàn mang một chất lượng mới (con mắt, cái 

mũi, lỗ tai người có “hồn”, có “thần”). 

+ Thời kỳ tư duy: 

 Tư duy bằng tay: ở loài vượn oxtralopitec, cách đây khoảng 10 

triệu năm, vỏ não phát triển trùm lên các phần khác của não, con vật đã biết 

dùng 2 “bàn tay” để sờ mó, lắp ráp, giải quyết các tình huống cụ thể trước 

mặt, có nghĩa là con vật đã có tư duy bằng tay, tư duy cụ thể. 

 Tư duy bằng ngôn ngữ: đây là loại tư duy có một chất lượng hoàn 

toàn mới, nảy sinh khi loài người xuất hiện và chỉ có ở người, giúp con 

người nhận thức được bản chất, quy luật của thế giới. Nhờ tư duy ngôn ngữ 
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mà hoạt động của con người có tính mục đích, tính kế hoạch cao nhất, hoàn 

chỉnh nhất, giúp con người không chỉ nhận thức, cải tảo thế giới mà còn 

nhận thức và sáng tạo ra chính bản thân mình. 

- Xét theo nguồn gốc nảy sinh của hành vi thì tâm lý trải qua 3 thời kỳ: bản 

năng, kỹ xảo, trí tuệ. 

+ Thời kỳ bản năng: 

Từ loài côn trùng trở đi bắt đầu có bản năng. Bản năng là hành vi bẩm sinh, 

mang tính di truyền, có cơ sở là những phản xạ không điều kiện (ví dụ: vịt con 

nở ra đã biết bơi). Bản năng nhằm thỏa mãn các nhu cầu có tính thuần túy cơ 

thể. Ở các động vật có xương sống và người cũng có bản năng: bản năng dinh 

dưỡng, bản năng tự vệ, bản năng sinh dục. Những bản năng con người khác xa 

về chất so với bản năng của con vật: “Bản năng của con người là bản năng có ý 

thức” (C. Mác), bản năng của con người có sự tham gia của tư duy, lý trí, mang 

tính xã hội và mang đặc điểm lịch sử loài người. 

+ Thời kỳ kỹ xảo: 

Xuất hiện sau bản năng, trên cơ sở luyện tập, kỹ xảo là một hành vi mới do 

cá nhân tự tạo. Hành vi kỹ xão được lặp đi lặp lại nhiều lần trở thành định hình 

trong não động vật, nhưng so với bản năng, hành vi kỹ xảo có tính mềm dẻo và 

khả năng biến đổi lớn. 

+ Thời kỳ hành vi trí tuệ: 

Hành vi trí tuệ là kết quả của luyện tập, do cá thể tự tạo trong đời sống của 

nó. Hành vi trí tuệ ở Vượn người chủ yếu nhằm vào giải quyết các tình huống 

cụ thể có liên quan tới việc thỏa mãn các nhu cầu sinh vật của cơ thể. Hành vi 

trí tuệ của con người sinh ra trong hoạt động, nhằm nhận thức bản chất, các mối 

quan hệ có tính quy luật, nhằm thích ứng và cải tạo thực tế khách quan. Hành vi 

trí tuệ của con người gắn liền với ngôn ngữ, là hành vi có ý thức. 

III.  SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ VỀ PHƯƠNG DIỆN CÁ THỂ 

3.1.  Thế nào là phát triển tâm lý về phương diện cá thể của con người? 
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- Tuân theo nguyên lý chung của mọi sự phát triển trong thế giới, sự phát 

triển tâm lý của con người, từ lúc sinh ra đến khi qua đời, trải qua nhiều giai 

đoạn (gọi là những giai đoạn lứa tuổi). Việc xác định chính xác các giai đoạn 

phát triển tâm lý, tìm ra quy luật đặc thù của sự phát triển tâm lý trong từng giai 

đoạn, cũng như quy luật và cơ chế chuyển từ giai đoạn lứa tuổi này sang lứa 

tuổi khác có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn. Sự phát triển tâm lý 

người về phương diện cá thể là quá trình chuyển đổi liên tục từ cấp độ này sang 

cấp độ khác. Ở mỗi cấp độ lứa tuổi, sự phát triển tâm lý đạt tới một chất lượng 

mới và diễn ra theo các quy luật đặc thù. 

- L. X. Vưgôtxki đã căn cứ vào những thời điểm mà sự phát triển của tâm 

lý có những đột biến để xác định thời kỳ phát triển tâm lý. 

- A. N. Lêonchiev chỉ ra rằng sự phát triển tâm lý của con người gắn liền 

với sự phát triển hoạt động của con người trong thực tiễn đời sống của nó, trong 

một số hoạt động đóng vai trò chính (chủ đạo) trong sự phát triển, một số hoạt 

động khác giữ vai trò phụ. Sự phát triển tâm lý của con người phụ thuộc chủ 

yếu vào hoạt động chủ đạo. Các nhà tâm lý đã chỉ rõ: 

+  Hoạt động chủ đạo ở tuổi sơ sinh (từ 0 – 1 tuổi) là hoạt động giao tiếp 

cảm xúc trực tiếp với người lớn, trước hết là với cha mẹ. 

+  Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi mẫu giáo (từ 3 – 6 

tuổi). 

+  Hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi học sinh. 

+  Hoạt động lao động và hoạt động xã hội là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi 

thanh niên và trưởng thành. 

Các hoạt động chủ đạo có tác dụng quyết định chủ yếu nhất đối với sự hình 

thành những nét căn bản và đặc trưng cho các giai đoạn hoặc thời kỳ lứa tuổi, 

đồng thời quy định tính chất của các hoạt động khác. 

Các giai đoạn phát triển tâm lý theo lứa tuổi 

+ Giai đoạn tuổi sơ sinh và hài nhi: 
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  Thời kỳ từ 0 đến 2 tháng đầu (sơ sinh). 

 Thời kỳ từ 2 đến 12 tháng (hài nhi). 

+ Giai đoạn trước tuổi đi học: 

 Thời kỳ vườn trẻ (từ 1 đến 3 tuổi). 

 Thời kỳ mẫu giáo (từ 3 đến 6 tuổi). 

+ Giai đoạn tuổi đi học: 

 Thời kỳ đầu tuổi học (nhi đồng hoặc học sinh Tiểu học, từ 6 – 

11 tuổi). 

 Thời kỳ giữa tuổi học (thiếu niên hoặc Trung học cơ sở, từ 12 

– 15 tuổi). 

 Thời kỳ cuối tuổi học (hay tuổi thanh niên, hoặc học sinh 

Trung học phổ thông, từ 15 – 18 tuổi). 

 Thời kỳ sinh viên: từ 18 đến 23, 24 tuổi. 

+ Giai đoạn tuổi trưởng thành: 24, 25 tuổi trở đi. 

+ Giai đoạn người gia: từ sau tuổi về hưu, 55 – 60 tuổi trở đi 

--------------------------------------------------------- 

❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: Các thời kỳ phát triển tâm lý của con người diễn ra theo trình tự nào? 

a) Thời kỳ kỹ xảo → thời kỳ bản năng → thời kỳ hành vi trí tuệ. 

b) Thời kỳ bản năng → thời kỳ kỹ xảo → thời kỳ hành vi trí tuệ. 

c) Thời kỳ bản năng → thời kỳ hành vi trí tuệ → thời kỳ kỹ xảo. 

Bài 2: Xét về phương diện loài, động vật ở thời kỳ tri giác thì: 

a) Có tri giác nhưng không có cảm giác 

b) Có cảm giác nhưng không có tri giác 

c) Có biểu hiện tâm lý cao nhất là tri giác 

d) Có biểu hiện tâm lý cao nhất là cảm giác 
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BÀI 2 

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ý THỨC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Hiểu biết về sự nảy sinh và phát triển ý thức của loài người 

- Hiểu biết các trình tự nảy sinh và phát triển ý thức 

- Trình bày các cấp độ phát triển ý thức theo phương diện loài và 

phương diện cá nhân 

- Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển ý thức 

- Có thái độ đúng đắn trong việc nhìn nhận các biểu hiện của cấp độ ý 

thức của người lớn và trẻ em 

- Tin tưởng việc con người có não bộ, hệ thần kinh trung ương là loài có 

phát triển tâm lý, ý thức cao nhất hiện nay. 
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I.   KHÁI NIỆM CHUNG VỀ Ý THỨC 

1.1. Ý thức là gì? 

Từ “ý thức” có thể được dùng với nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp. Theo nghĩa 

rộng, ý thức thường được dùng đồng nghĩa với tinh thần, tư tưởng, … (ý thức tổ 

chức, ý thức kỷ luật, …). Theo nghĩa hẹp, khái niệm ý thức được dùng để chỉ 

một cấp độ đặc biệt trong tâm lý con người. 

Vậy ý thức là hình thức phản ánh tâm lý cao nhất chỉ riêng con người mới có, 

phản ánh bằng ngôn ngữ, là khả năng con người hiểu được các tri thức (hiểu 

biết) mà con người đã tiếp thu được. (là tri thức về tri thức, phản ánh của phản 

ánh). 

Có thể ví ý thức như “cặp mắt thứ hai” soi vào kết quả (các hình ảnh tâm lý) 

do “cặp mắt thứ nhất” (cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, cảm xúc,…) mang lại. 

Với ý nghĩa đó ta có thể nói: ý thức là tồn tại được nhận thức. 

Các thuộc tính cơ bản của ý thức: 

- Ý thức thể hiện năng lực nhận thức cao nhất của con người về thế giới. 

+  Nhận thức các bản chất, nhận thức khái quát bằng ngôn ngữ. 

+  Dự kiến trước kế hoạch hành vi, kết quả của nó, làm cho hành vi 

mang tính chủ định. 

- Ý thức thể hiện thái độ của con người đối với thế giới. Ý thức không chỉ 

nhận thức sâu sắc về thế giới mà còn thể hiện thái độ với nó. C. Mác và 

Ăngghen đã viết: “Ý thức tồn tại đối với tôi là tồn tại một thái độ nào đó đối với 

sự vật này hay sự vật khác, động vật không biết “tỏ thái độ” đối với sự vật nào 

cả…” (C. Mác, Ph. Ăngghen toàn tập, tập III). 

- Ý thức thể hiện năng lực điều khiển, điều chỉnh hành vi của con người. 

Trên cơ sở nhận thức bản chất khái quát và tỏ rõ thái độ với thế giới, ý thức 

điều khiển, điều chỉnh hành vi của con người đạt tới mục đích đã đề ra. Vì thế ý 

thức có khả năng sáng tạo. V. I. Lênin nói: “Ý thức của con người không chỉ 

phản ánh hiện thực khách quan mà còn sáng tạo nó” (V. I. Lenin – Toàn tập, tập 29). 
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- Khả năng tự ý thức: con người không chỉ ý thức về thế giới mà ở mức độ 

cao hơn, con người có khả năng tự ý thức, có nghĩa là khả năng nhận thức về 

mình, tự xác định thái độ đối với bản thân, tự điều khiển, điều chỉnh, tự hoàn 

thiện mình. 

a. Cấu trúc của ý thức 

Ý thức là một cấu trúc tâm lý phức tạp bao gồm nhiều mặt, là một chỉnh thể 

mang lại cho thế giới tâm hồn của con người một chất lượng mới. Trong ý thức 

có ba mặt thống nhất hữu cơ với nhau, điều khiển hoạt động có ý thức của con 

người: 

- Mặt nhận thức: 

+  Các quá trình nhận thức cảm tính mang lại những tài liệu đầu tiên 

cho ý thức, là tầng bậc thấp của ý thức. 

+  Quá trình nhận thức lý tính là bậc tiếp theo trong mặt nhận thức của 

ý thức, đem lại cho con người những hiểu biết bản chất, khái quát về 

thực tại khách quan. Đây là nội dung rất cơ bản của ý thức, là hạt nhân 

của ý thức, giúp con người hình dung ra trước kết quả của hoạt động và 

hoạch định kế hoạch hành vi. 

- Mặt thái độ của ý thức: nói lên thái độ lựa chọn, thái độ cảm xúc, thái độ 

đánh giá chủ thể đối với thế giới. 

- Mặt năng động của ý thức: ý thức điều khiển, điều chỉnh hoạt động của 

con người làm cho hoạt động của con người có ý thức. Đó là quá trình con 

người vận dụng những hiểu biết và tỏ thái độ của mình nhằm thích nghi, cải tạo 

thế giới và cải tạo bản thân. Mặt khác, ý thức nảy sinh và phát triển trong hoạt 

động. Cấu trúc của hoạt động qui định cấu trúc của ý thức. Vì thế, nhu cầu, 

hứng thú, động cơ, ý chí, … đều có vị trí nhất định trong cấu trúc của ý thức. 

b.  Cấp độ ý thức 

Căn cứ vào tính tự giác, mức độ sáng tỏ, phạm vi bao quát của tâm lý, người 

ta phân chia các hiện tượng tâm lý của con người thành 3 cấp độ: 
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- Cấp độ chưa ý thức. 

- Cấp độ ý thức và tự ý thức. 

- Cấp độ ý thức nhóm và ý thức tập thể. 

Cấp độ chưa ý thức 

Trong cuộc sống, cùng với các hiện tượng tâm lý có ý thức, chúng ta thường 

gặp những hiện tượng tâm lý chưa có ý thức diễn ra chi phối hoạt động của con 

người. Ví dụ: người mắc chứng mộng du vừa ngủ vừa đi trên mái nhà, người 

say rượu nói ra những điều không có ý thức (chưa ý thức). Hiện tượng tâm lý 

“không ý thức” này khác với từ “vô ý thức” (vô ý thức tổ chức, vô ý thức tập 

thể, mà ta vẫn dùng hàng ngày). Ở đây người vô ý thức thể hiện thiếu ý thức tổ 

chức, tôn trọng kỷ luật, quy định chung của tập thể, anh ta rất có ý thức về việc 

làm sai trái của mình. Hiện tượng tâm lý không ý thức, chưa nhận thức được, 

trong tâm lý học gọi là vô thức. 

Vô thức là hiện tượng tâm lý ở tầng bậc chưa ý thức, nơi mà ý thức không 

thực hiện chức năng của mình. Vô thức bao gồm nhiều hiện tượng tâm lý khác 

nhau của tầng không (chưa) ý thức: 

+ Vô thức ở tầng bản năng vô thức (bản năng dinh dượng, tự vệ, sinh 

dục) tiểm tàng ở tầng sâu, dưới ý thức, mang tính bẩm sinh, di truyền. 

+ Vô thức còn bao gồm cả những hiện tượng tâm lý dưới ngưỡng ý 

thức (dưới ý thức hay tiền ý thức). 

Ví dụ: có lúc ta cảm thấy mình thích một cái gì đó, nhưng không hiểu 

rõ vì sao. Cũng có lúc thích, có lúc không thích, khi gặp điều kiện thì bộc lộ 

ý thức, khi không có điều kiện thì thôi. 

+ Hiện tượng tâm thế: hiện tượng tâm lý dưới ý thức, hướng tâm lý, 

sẵn sàng chờ đón, tiếp nhận một điều gì đó, ảnh hưởng đến tính linh hoạt và 

tính ổn định của hoạt động. Cũng có lúc tâm thế phát triển xâm nhập cả vào 

tầng ý thức.  

Ví dụ: tâm thế yêu đương của đôi bạn trẻ đang say mê nhau, tâm thế nghỉ 
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ngơi của người cao tuổi. 

+ Có những hiện tượng tâm lý vốn là ý thức nhưng do lặp đi lặp lại 

nhiều lần chuyển thành dưới ý thức. Chẳng hạn một số kỹ xảo, thói quen ở 

con người do được luyện tập đã thành thục, trở thành “tiềm thức”, một dạng 

tiềm tàng sâu lắng của ý thức. Tiềm thức thường trực chỉ đạo hành động, lời 

nói, suy nghĩ,… của một người tới mức không cần ý thức tham gia. 

Cấp độ ý thức, tự ý thức 

Ở cấp độ ý thức, như đã nói ở trên, con người nhận thức, tỏ thái độ có chủ 

tâm và dự kiến trước được hành vi của mình, làm cho hành vi trở nên có ý thức. 

Ý thức thể hiện trong ý chí, trong chú ý (sẽ trình bày ở phần sau). 

+ Tự ý thức là mức độ phát triển cao của ý thức. Tự ý thức bắt đầu hình 

thành từ tuổi lên ba. Thông thường tự ý thức biểu hiện ở các mặt sau: 

 Cá nhân tự nhận thức về bản thân mình từ bên ngoài đến nội 

dung tâm hồn, đến vị thế và các quan hệ xã hội. 

 Có thái độ đối với bản thân. 

 Tự điều chỉnh, tự điều khiển hành vi theo mục đích tự giác. 

 Có khả năng tự giáo dục, tự hoàn thiện mình. 

Cấp độ ý thức nhóm và ý thức tập thể 

Trong mối quan hệ giao tiếp và hoạt động, ý thức của cá nhân sẽ phát triển 

dần đến cấp độ ý thức xã hội, ý thức nhóm, ý thức tập thể (ví dụ: ý thức về gia 

đình, ý thức về dòng họ, ý thức về dân tộc, ý thức nghề nghiệp,…). Trong cuộc 

sống, khi con người hành động, hoạt động với ý thức cộng đồng, ý thức tập thể, 

mỗi con người có thể thêm sức mạnh tinh thân mới mà người đó chưa bao giờ 

có được khi anh ta chỉ hoạt động với ý thức cá nhân riêng lẻ. 

Tóm lại, các cấp độ khác nhau của ý thức luôn tác động lẫn nhau, chuyển 

hóa và bổ sung cho nhau làm tăng tính đa dạng và sức mạnh của ý thức. Ý thức 

thống nhất với hoạt động, hình thành, phát triển và thể hiện trong hoạt động, ý 

thức chỉ đạo, điều khiển, điều chỉnh hoạt động, làm cho hoạt động có ý thức. 
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III. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ý THỨC 

3.1. Sự hình thành ý thức của con người về phương diện loài người 

Các tác gia kinh điển của chủ nghĩa Mác đã chỉ rõ: trước hết là lao động, sau 

lao động và đồng thời với lao động là ngôn ngữ, đó là hai động lực chủ yếu đã 

biến bộ óc con vượn thành bộ não con người. Đây chính là hai yếu tố tạo nên sự 

hình thành ý thức của con người. 

- Vai trò của lao động đối với sự hình thành ý thức: 

+  Điều khác biệt giữa con người và con vật (người kiến trúc sư với 

con ong, người thợ dệt với con nhện) là trước khi lao động làm ra một sản 

phẩm nào đó, con người phải hình dung ra được mô hình của cái cần làm ra 

và cách làm ra cái đó, trên cơ sở huy động toàn bộ vốn hiểu biết, năng lực trí 

tuệ của mình vào đó. Con người có ý thức về cái mình sẽ làm ra. 

+  Trong lao động con người phải chế tạo và sử dụng các công cụ lao 

động, tiến hành các thao tác và hành động lao động (cách để làm ra cái) tác 

động vào đối tượng lao động để làm ra sản phẩm. Ý thức của con người 

được hình thành và thể hiện trong sản phẩm lao động. 

+  Kết thúc quá trình lao động, con người có ý thức đối chiếu sản phẩm làm 

ra với mô hình tâm lý của sản phẩm mà mình đã hình dung ra trước, để hoàn 

thiện đánh giá sản phẩm. Như vậy, có thể nói ý thức được hình thành và 

biểu hiện trong suốt quá trình lao động của con người, thống nhất với quá 

trình lao động và sản phẩm lao động do mình làm ra. 

- Vai trò của ngôn ngữ và giao tiếp đối với sự hình thành ý thức: 

Nhờ có ngôn ngữ ra đời cùng với lao động mà con người có công cụ để xây 

dựng, hình dung ra mô hình tâm lý của sản phẩm (cái và cách làm ra sản phẩm 

đó). Hoạt động ngôn ngữ (hệ thống tín hiệu thứ hai) giúp con người có ý thức 

về việc sử dụng công cụ lao động, tiến hành hệ thống các thao tác lao động để 

làm ra sản phâm. Ngôn ngữ cũng giúp con người phân tích, đối chiếu, đánh giá 

sản phẩm mình làm ra. 
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- Hoạt động lao động là hoạt động tập thể, mang tính xã hội. Trong lao 

động, nhờ ngôn ngữ và giao tiếp mà con người thông báo, trao đổi thông tin với 

nhau, phối hợp động tác với nhau để cùng làm ra sản phẩm chung. Nhờ có ngôn 

ngữ và giao tiếp mà con người có ý thức về bản thân mình, ý thức về người 

khác (biết mình, biết người) trong lao động chung. 

3.2.  Sự hình thành ý thức và tự ý thức của cá nhân 

- Ý thức của cá nhân được hình thành trong hoạt động và thể hiện trong sản 

phẩm hoạt động của cá nhân. Như đã nói trên, trong hoạt động, cá nhân đem 

vốn kinh nghiệm, năng lực tiềm tàng của thần kinh, cơ bắp, hứng thú, nguyện 

vọng, … của mình thể hiện trong quá trình làm ra sản phẩm. Trong sản phẩm 

của hoạt động “tồn đọng”, chứa đựng bộ mặt tâm lý, ý thức của cá nhân. Bằng 

hoạt động đa dạng và phong phú trong cuộc sống thực tiễn, cá nhân hình thành, 

phát triển tâm lý, ý thức của mình. 

- Ý thức của cá nhân được hình thành trong mối quan hệ giao tiếp của cá 

nhân với người khác, với xã hội. 

Trong quan hệ giao tiếp, con người đối chiếu mình với người khác, với 

chuẩn mực đạo đức xã hội để có ý thức về người khác và ý thức về chính bản 

thân mình. C. Mác và Ph. Ăngghen đã viết: “Sự phát triển của một cá thể phụ 

thuộc vào sự phát triển của nhiều cá thể khác mà nó đã giao tiếp trực tiếp hay 

gián tiếp”. (C. Mác, Ph. Ăngghen – Toàn tập, tập III). 

- Ý thức của cá nhân được hình thành bằng con đường tiếp thu nền văn hóa 

xã hội, ý thức xã hội. Thông qua các hình thức hoạt động đa dạng, bằng con 

đường dạy học, giáo dục và giao tiếp trong quan hệ xã hội, cá nhân lĩnh hội, tiếp 

thu các chuẩn mực xã hội, các định hướng giá trị xã hội để hình thành ý thức cá 

nhân. 

- Ý thức của cá nhân được hình thành bằng con đường tự nhận thức, tự 

đánh giá, tự phân tích hành vi của mình. Trong quá trình hoạt động, giao tiếp x4 

hội, cá nhân hình thành ý thức về bản thân mình (ý thức bản ngã – tự ý thức), 
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trên cơ sở đối chiếu với người khác, với chuẩn mực xã hội, cá nhân tự giáo dục, 

tự hoàn thiện mình. 

------------------------------------------------- 

❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: Hiện tượng nào dưới đây là vô thức, hiện tượng nào là ý thức? Những 

dấu hiệu nào thể hiện điều đó? 

a) Một học sinh lớp 7 làm tính nhân một cách nhanh chóng và chính xác, 

không hề đọc nhẩm các quy tắc của phép nhân. 

b) Một đứa bé khỏe mạnh thì ngay sau khi ra đời đã nắm chặt được ngón tay 

người lớn khi người lớn chạm vào lòng bàn tay bé. 

c) Một đứa bé khóc không có nước mắt, nó cố gào lên để đòi mẹ đưa đi 

chơi. 

d) Một bạn học sinh quyết định thi vào trường Cao đẳng Sư phạm và giải 

thích răng đó là do mình yêu trẻ em. 

Bài 2: Bạn thấy một người quá tự cao bạn nghĩ cấp độ nào của ý thức ở họ phát 

triển lệch lạc: 

a. Ý thức  

b. Ý thức cộng đồng, ý thức tập thể 

c. Tự ý thức 

d. Vô thức 
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BÀI 3 

CHÚ Ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Hiểu biết về sự nảy sinh và phát triển ý thức của loài người 

- Hiểu biết các trình tự nảy sinh và phát triển ý thức 

- Trình bày các cấp độ phát triển ý thức theo phương diện loài và 

phương diện cá nhân 

- Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển ý thức 

- Có thái độ đúng đắn trong việc nhìn nhận các biểu hiện của cấp độ ý 

thức của người lớn và trẻ em 

- Tin tưởng việc con người có não bộ, hệ thần kinh trung ương là loài có 

phát triển tâm lý, ý thức cao nhất hiện nay. 
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I. CHÚ Ý LÀ GÌ? 

Chú ý là sự tập trung của ý thức vào một hay một nhóm sự vật hiện tượng, 

để định hướng hoạt động, bảo đảm điều kiện thần kinh – tâm lý cần thiết cho 

hoạt động tiến hành có hiệu quả. 

Chú ý được xem như là một trạng thái tâm lý “đi kèm” các hoạt động tâm lý 

khác, giúp cho các hoạt động tâm lý đó có kết quả, chẳng hạn ta vẫn thường nói: 

chăm chú nhìn, lắng tai nghe, tập trung suy nghĩ,… Các hiện tượng chăm chú, 

lắng tai, tập trung …là những biểu hiện của chú ý. 

Chú ý không có đối tượng riêng, đối tượng của nó chính là đối tượng của hoạt 

động tâm lý mà nó “đi kèm”. Vì thế chú ý được coi là “cái nền”, “cái phông”, là 

điều kiện của hoạt động có ý thức. 

II. CÁC LOẠI CHÚ Ý 

Có ba loại chú ý: chú ý không chủ định, chú ý có chủ định và chú ý “sau khi 

có chủ định”. 

- Chú ý không chủ định: là loại chú ý không có mục đích tự giác, không 

cần sự nổ lực của bản thân. Chú ý không chủ định chủ yếu do tác động bên 

ngoài gây ra, phụ thuộc vào đặc điểm của vật kích thích như: 

+  Độ mới lạ của vật kích thích. 

+  Cường độ kích thích. 

+  Sự trái ngược giữa vật kích thích và bối cảnh… 

+  Loại chú ý này thường nhẹ nhàng, ít căng thẳng nhưng kém bền 

vững, khó duy trì lâu dài. 

- Chú ý có chủ định: là loại chú ý có mục đích định trước và phải có sự nổ 

lực của bản thân. Chú ý có chủ đích có liên quan chặt chẽ với hoạt động của hệ 

thống tín hiệu thứ hai, với ý chí, tình cảm, xu hướng của cá nhân.  

Hai loại chú ý nói trên có liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung và chuyển hóa 

lẫn nhau, giúp con người phản ánh đối tượng có kết quả. 

- Chú ý “sau khi có chủ định”: loại chú ý này vốn là chú ý có chủ định, 
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nhưng không đòi hỏi sự căng thẳng của ý chí, lôi cuốn con người vào nội dung 

và phương thức hoạt động tới mức khoái cảm, đem lại hiệu quả cao nhất của 

chú ý. Ví dụ khi bắt đầu đọc sách đòi hỏi phải có chú ý có chủ định, nhưng càng 

đọc ta càn bị nội dung hấp dẫn của cuốn sách thu hút làm cho bân say sưa đọc, 

không cần sự nỗ lực cao, sự căng thẳng của ý chí. Như vậy là chú ý có chủ định 

đã chuyển thành “sau khi có chủ định”. 

III.  CÁC THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA CHÚ Ý 

- Sự tập trung của chú ý: là khả năng chỉ chú ý đến một phạm vi đối 

tượng tương đối hẹp cần thiết cho hoạt động lúc đó. Số lượng các đối tượng mà 

chú ý hướng tới gọi là khối lượng chú ý. Khối lượng này tùy thuộc vào đặc 

điểm của đối tượng, cũng như vào nhiệm vụ và đặc điểm của hoạt động. Có 

những trường hợp do bệnh lý hoặc do quá say mê tập trung chú ý vào đối tượng 

nào đó mà “quên hết mọi chuyện khác” đó là hiện tượng đãng trí. 

- Sự bền vững của chú ý: đó là khả năng duy trì lâu dài chú ý vào một hay 

một số đối tượng của hoạt động. Ngược với độ bền vững là sự phân tán chú ý. 

Phân tán chú ý diễn ra theo chu kỳ gọi là sự dao động của chú ý. 

- Sự phân phối chú ý: là khả năng cùng một lúc chú ý đầy đủ đến nhiều 

đối tượng hay nhiều hoạt động khác nhau một cách có chủ đích. Thực tế đã 

chứng minh rằng chú ý chỉ tập trung vào một số đối tượng chính còn các đối 

tượng khác chỉ cần có sự chú ý tối thiểu nào đó. 

- Sự di chuyển của chú ý: là khả năng chuyển chú ý từ đối tượng này sang 

đối tượng khác theo yêu cầu của hoạt động. Sự di chuyển chú ý không mâu 

thuẫn với độ bền vững của chú ý, nó cũng không phải là phân tán chú ý. Sự di 

chuyển chú ý là sức chú ý được thay thế có ý thức. 

Trên đây là những thuộc tính cơ bản của chú ý, chúng có quan hệ bổ sung 

cho nhau. Mỗi thuộc tính của chú ý có thể giữ vai trò tích cực hay không tùy 

thuộc vào chỗ ta biết sử dụng từng thuộc tính hay phối hợp các thuộc tính. 

------------------------------------------------- 
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❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: Giải thích về các loại chú ý của những hiện tượng dưới đây: 

a) Thầy giáo dạy toán lôi cuốn chú ý học sinh một cách mạnh mẽ đến nỗi 

không một em học sinh nào nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ học cả! 

b) Có một nhạc sĩ Beethoven vào quán ăn, trong khi chờ bồi bàn, liền nảy 

sinh những cảm hứng, ông vội mở sổ tay cắm cúi ghi nốt nhạc. Sáng tác xong, 

ông gọi người chủ quán tới thanh toán tiền cơm và rời quán ăn một cách nhẹ 

nhàng với dáng vẻ “no nê”, tuy trọng bụng lép tẹp. 

c) Newton có thói quen tự nấu ăn sáng. Có lần mải mê suy nghĩ về công 

việc mà ông đã luộc chiếc đồng hồ đeo tay trong xoong, trong khi đó trên tay 

vẫn cầm quả trứng sống. 

Bài 2: Hãy chỉ ra những điều kiện nào là cần thiết để làm nảy sinh và duy trì sự 

chú ý có chủ định và những điều kiện nào làm nảy sinh và duy trì sự chú ý 

không chủ định của học sinh trong lớp học? 

a) Nêu câu hỏi và giải các bài tập trong khoảng một thời gian nhất định. 

b) Nêu lên những nhu cầu có liên quan tới tài liệu học tập mà học sinh đang 

làm việc với nó. 

c) Nêu rõ các mục đích và nhiệm vụ có ý nghĩa đối với học sinh. 

d) Do sự mới lạ và tương phản của các tác nhân kích thích. 

e) Sử dụng các tâm thế đang có ở học sinh. 

Bài 3: Lớp học đang ồn ào, học sinh không chịu nghe lời giảng của giáo viên. 

Đột nhiên cô giáo giơ lên một bức tranh khổ rộng. Lập tức học sinh yên lặng, 

nhưng chỉ 2 – 3 phút sau lớp lại mất trật tự đâu vào đấy. Cô giáo bắt đầu nêu các 

câu hỏi về bức tranh vừa giơ lên lúc trước. Lớp học lại trở nên yên lặng.  

Loại chú ý nào đã nảy sinh ở hai trường hợp trên? Hãy giải thích? 
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CHƯƠNG 4 

HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC 

BÀI 1 

NHẬN THỨC CẢM TÍNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Nhận diện mức độ nhận thức cấp thấp là cảm giác và tri giác 

- Giải thích được các quy luật của các quá trình nhận thức cảm tính 

- Vận dụng sự hiểu biết trên trong việc trải nghiệm những cảm giác và 

tri giác của bản thân 

- Hứng thú đối với việc quan sát sự diễn biến của quá trình nhận thức ở 

bản thân. 
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Nhận thức là một trong ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý con người (nhận 

thức, tình cảm và hành động). Nó là tiền đề của hai mặt kia và đồng thời có 

quan hệ chặt chẽ với chúng cũng như với các hiện tượng tâm lý khác. Hoạt động 

nhận thức là hoạt động mà trong kết quả của nó, con người có được các tri thức 

(hiểu biết) về thế giới xung quanh, về chính bản thân mình để tỏ thái độ và tiến 

hành các hoạt động khác một cách có hiệu quả. Hoạt động nhận thức bao gồm 

nhiều quá trình phản ánh hiện thực khách quan ở những mức độ khác nhau (cảm 

giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, …) và mang lại những sản phẩm khác nhau 

về hiện thực khách quan (hình ảnh, biểu tượng, khái niệm). Có thể chia toàn bộ 

hoạt động nhận thức thành hai giai đoạn lớn: nhận thức cảm tính và nhận thức 

lý tính. Trong hoạt động nhận thức của con người, hai giai đoạn này có quan hệ 

chặt chẽ và tác động lẫn nhau. 

Ví dụ:  

+ Một người đã bị bịt mắt được đề nghị xòe tay để đặt một vật lạ lên. 

Trong điều kiện không được dùng các ngón tay để sờ mó, anh ta cần phải 

mô tả vật lạ trên tay mình. 

+ Cũng tương tự như thế, trong điều kiện được dùng các ngón tay để sờ 

mó, anh ta phải mô tả lại vật lạ đó. 

I. CẢM GIÁC  

1.1. Khái niệm  

Cảm giác là quá trình nhận thức phản ánh một cách riêng lẻ từng thuộc tính 

của sự vật hiện tượng khi chúng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của 

ta. 

1.2. Đặc điểm của cảm giác 

- Cảm giác là quá trình tâm lý (có này sinh, diễn biến và kết thúc). Kích 

thích gây ra cảm giác là bản thân các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách 

quan và các trạng thái tâm lý trong mỗi con người. 

- Cảm giác phản ánh một cách riêng lẻ từng thuộc tính của sự vật, hiện 
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tượng chứ không phản ánh được trọn vẹn các thuộc tính của sự vật, hiện tượng. 

- Cảm giác chỉ phản ánh hiện thực khách quan một cách trực tiếp, tức là 

khi sự vật, hiện tượng trực tiếp tác động vào giác quan thì mới tạo ra cảm giác. 

- Cảm giác có ở cả động vật và người, nhưng cảm giác ở người khác với 

cảm giác ở con vật. Cảm giác ở người có bản chất xã hội. Bản chất xã hội của 

cảm giác ở người được biểu hiện không chỉ ở đối tượng phản ánh của nó (gồm 

cả những sản phẩm do con người sáng tạo ra), mà còn ở cơ chế sinh lý của nó 

(không giới hạn ở hệ thống tín hiệu thứ nhất mà có sự tham gia của hệ thống tín 

hiệu thứ hai) và đặc biệt là ở chỗ cảm giác của người được phát triển mạnh dưới 

ảnh hưởng của hoạt động và giáo dục. 

1.3. Phân loại cảm giác 

Căn cứ vào vị trí của nguồn kích thích gây ra cảm giác nằm ở ngoài hay ở 

trong cơ thể, ta chia cảm giác thành hai nhóm lớn: các cảm giác bên ngoài và 

các cảm giác bên trong. 

- Các cản giác bên ngoài gồm: 

+ Cảm giác nhìn (thị giác) 

+ Cảm giác nghe (thính giác) 

+ Cảm giác ngửi (khứu giác) 

+ Cảm giác nếm (vị giác) 

+ Cảm giác da (mạc giác), gồm cảm giác đụng chạm, cảm giác nén, 

cảm giác nóng, lạnh, cảm giác đau. 

- Cảm giác bên trong gồm: 

+ Cảm giác vận động và sờ mó (cảm giác kết hợp giữa cảm giác vận 

động và cảm giác đụng chạm); 

+ Cảm giác thăng bằng; 

+ Cảm giác bản thể 

+ Cảm giác rung 
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1.4. Các quy luật của cảm giác 

- Quy luật về ngưỡng cảm giác 

Không phải mọi sự kích thích vào giác quan đều gây ra cảm giác: kích thích 

quá yếu hoặc quá mạnh đều không gây ra cảm giác. Ngưỡng cảm giác là giới 

hạn về cường độ mà ở đó kích thích gây ra được cảm giác. Ngưỡng cảm giác 

thường được phân biệt bởi ngưỡng cảm giác phía dưới (ngưỡng tối thiếu hay 

ngưỡng tuyệt đối) và ngưỡng cảm giác phía trên (ngưỡng tối đa). Ngưỡng cảm 

giác phía dưới là cường độ kích thích tối thiểu đủ để gây ra cảm giác. Ngưỡng 

cảm giác phía trên là cường độ kích thích tối đa mà ở đó vẫn còn gây ra được 

cảm giác. Ví dụ, ngưỡng phía dưới của thị giác ở người là sóng ánh sáng có 

bước sóng 390µm, còn ngưỡng phía trên là 780µm. Ngoài hai giới hạn trên là 

những tia cực tím (tử ngoại) và cực đỏ (hồng ngoại) mà mắt người không nhìn 

thấy được. 

Ngoài ra, người còn nói đến ngưỡng sai biệt của cảm giác. Đó là mức độ 

chênh lệch tối thiểu về cường độ hay tính chất của hai kích thích đủ để con 

người phân biệt được hai kích thích. Ngưỡng sai biệt của cảm giác là một hằng 

số. 

Ngưỡng cảm giác phía dưới tỉ lệ nghịch với độ nhạy cảm của cảm giác, còn 

ngưỡng sai biệt của cảm giác tỉ lệ nghịch với độ nhạy cảm sai biệt. 

Ngưỡng cảm giác phía dưới và ngưỡng sai biệt của cảm giác khác nhau giữa 

các loại cảm giác và giữa các cá nhân. 

- Quy luật về sự thích ứng của cảm giác: 

Thích ứng là khả năng thay đổi độ nhạy cảm của cảm giác cho phù hợp với 

sự thay đổi của cường độ kích thích. Sự thay đổi này diễn ra theo quy luật: khi 

cường độ kích thích tăng thì độ nhạy cảm giảm đi và khi cường độ kích thích 

giảm thì độ nhạy cảm tăng lên. 

Ví dụ: từ chỗ sáng bước vào chỗ tối (cường độ kích thích của ánh sáng 

giảm), nhờ có hiện tượng tăng độ nhạy cảm của thị giác, nên mặc dù lúc đầu ta 
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không thấy gì nhưng dần dần thì thấy rõ (thích ứng). Ngược lại, từ chỗ tối bước 

ra chỗ sáng (cường độ kích thích của ánh sáng tăng), nhờ có hiện tượng giảm độ 

nhạy cảm của thị giác, nên mặc dù lúc đầu ta bị “lóa mắt” không nhìn rõ, nhưng 

sau một lúc thì thấy rõ “thích ứng”. 

Khả năng thích ứng của cảm giác với kích thích cho phép con người vừa 

phản ánh được tốt nhất, vừa bảo vệ được hệ thần kinh của mình. 

Quy luật thích ứng có ở mọi loại cảm giác, nhưng mức độ thích ứng khác 

nhau. Khả năng thích ứng có thể được phát triển do rèn luyện và hoạt động nghề 

nghiệp. 

- Quy luật về sự tác động lẫn nhau giữa các cảm giác: 

Các cảm giác ở con người không tồn tại độc lập, mà luôn luôn tác động qua 

lại lẫn nhau. Trong sự tác động này, các cảm giác làm thay đổi tính nhạy cảm 

của nhau và điều đó diễn ra theo quy luật: sự kích thích yếu lên một cơ quan 

phân tích sẽ làm tăng độ nhạy cảm của một cơ quan phân tích kia, sự kích thích 

mạnh lên một cơ quan phân tích này sẽ làm giảm độ nhạy cảm của một cơ quan 

phân tích kia. 

Sự tác động lẫn nhau của các cảm giác có thể diễn ra đồng thời hay nối tiếp 

trên những cảm giác cùng loại hay khác loại. 

Tương phản chính là hiện tượng tác động qua lại giữa các cảm giác cùng 

loại. Đó là sự thay đổi cường độ và chất lượng của cảm giác dưới ảnh hưởng 

của một kích thích cùng loại xảy ra trước đó hay đồng thời. 

Ví dụ: tờ giấy trắng đặt trên nền đen tạo cho ta cảm giác “trắng hơn” tờ giấy 

trắng đặt trên nề xám (tương phản đồng thời). Hoặc sau một kích thích lạnh thì 

một kích thích ấm sẽ có vẻ nóng hơn (tương phản nối tiếp). 

Trong dạy học, sự tương phản thường được sử dụng khi so sánh, hoặc muốn 

làm nổi bật một sự vật nào đó trước học sinh. 

Sự tăng tính nhạy cảm do tác động qua lại của các cảm giác, những như do 

luyện tập có hệ thống được gọi là sự tăng cảm. Trong quá trình dạy học, giáo 
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viên cần chú ý tận dụng sự tăng cảm bằng cách tuân thủ và tạo dựng một chế độ 

ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh, không khí, … trong lớp học phù hợp cũng như tác 

động đồng thời lên nhiều giác quan của học sinh. 

II. TRI GIÁC  

1.1. Khái niệm  

Tri giác là quá trình nhận thức phản ánh một cách trọn vẹn các thuộc tính 

của sự vật, hiện tượng khi chúng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của 

ta. 

1.2.  Đặc điểm của tri giác: 

- Cũng như cảm giác, tri giác là quá trình tâm lý và cũng phản ánh các 

thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tượng một cách trực tiếp. 

- Tri giác phản ánh sự vật, hiện tượng một cách trọn vẹn. Sản phẩm của tri 

giác là một hình ảnh hoàn chỉnh về sự vật hiện tượng. Cho nên, trên cơ sở kinh 

nghiệm, hiểu biết của mình, chỉ cần tri giác một số thành phần riêng lẻ của sự 

vật, hiện tượng, con người vẫn tạo nên được hình ảnh trọn vẹn về chúng. Tính 

trọn vẹn của tri giác là do tính trọn vẹn khách quan của bản thân sự vật, hiện 

tượng qui định và dựa trên cơ sở của sự phối hợp hoạt động của nhiều cơ quan 

phân tích.  

- Tri giác phản ánh sự vật, hiện tượng theo những cấu trúc nhất định. Cấu 

trúc này không phải là tổng số các cảm giác, mà là sự khái quát đã được trừu 

xuất từ các cảm giác đó trong mối liên hệ qua lại giữa các thành phần ở một 

khoảng thời gian nào đó (ví dụ: nghe ngôn ngữ mà hiểu được). Cho nên, sự 

phản ánh này không phải có sẵn từ trước mà nó diễn ra trong quá trình tri giác. 

Đó chính là tính kết cấu của tri giác. 

- Tri giác là quá trình tích cực, tự giác, gắn liền với hoạt động của con 

người. Tâm lý học đã chứng minh được rằng, tri giác là một hành động tích cực 

hướng vào giải quyết một nhiệm vụ nhận thức cụ thể nào đó trong sự kết hợp 

chặt chẽ của các yếu tố cảm giác và vận động. 
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1.3. Các loại tri giác 

Có 2 cách phân loại tri giác 

- Phân loại theo cơ quan phân tích nào giữ vai trò chính trong số các cơ 

quan phân tích tham gia vào quá trình tri giác: 

+ Tri giác nhìn. 

+ Tri giác nghe … 

- Phân loại theo đối tượng được phản ánh trong tri giác: 

+ Tri giác không gian 

+ Tri giác thời gian 

+ Tri giác vận động 

+ Tri giác con người … 

1.4.  Các quy luật cơ bản của tri giác: 

- Quy luật về tính đối tượng của tri giác: 

Quy luật về tính đối tượng của tri giác nói lên rằng hình ảnh trực quan mà tri 

giác đem lại bao giờ cũng thuộc về một sự vật, hiện tượng nhất định của hiện 

tượng khách quan. Ví dụ: hình ảnh trực quan về cái quạt trần ở đứa trẻ bao giờ 

cũng gắn với một cái quạt trần có thật trong hiện thực khách quan.  

Tính đối tượng của tri giác được hình thành do sự tác động của sự vật, hiện 

tượng vào giác quan của con người trong quá trình hoạt động của họ và quy 

định tính chân thực của sự phản ánh trong tri giác. Tính đối tượng của tri giác là 

cơ sở của chức năng định hướng cho hành vi và hoạt động của con người. 

- Quy luật về tính lựa chọn của tri giác: 

Quy luật về tính lựa chọn của tri giác nói lên rằng tri giác là quá trình tách 

đối tượng ra khỏi bối cảnh, tức là khi ta tri giác một vật nào đó là tách vật đó 

(đối tượng của tri giác) ra khỏi các sự vật xung quanh (bối cảnh) để xem xét. Ví 

dụ: khi ta quan sát một học sinh đang chơi, thì học sinh đó là đối tượng tri giác 

của chúng ta, tất cả những gì còn lại xung quanh em học sinh (các bạn cùng 

chơi, trò chơi, …) đều trở thành bối cảnh của sự tri giác. 
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Sự lựa chọn trong tri giác không mang tính cố định, vai trò của đối tượng và 

bối cảnh có thể giao hoán cho nhau, tùy vào nhiệm vụ thực tiễn mà con người 

đang giải quyết (hình 1).  

Hình 1: Hình và nền của tri giác 

- Quy luật về tính có ý nghĩa của tri giác: 

Quy luật về tính có ý nghĩa của đối tượng nói lên rằng việc tách đôi đối 

tượng ra khỏi bối cảnh gắn liền với việc hiểu ý nghĩa và gọi tên của đối tượng. 

Điều đó cũng có nghĩa là ý thức được đối tượng tri giác, sắp xếp được nó vào 

một nhóm, một lớp sự vật, hiện tượng, khái quát nó vào những từ nhất định … 

và hình ảnh của tri giác bao giờ cũng có một ý nghĩa xác định đối với con 

người. Ví dụ: khi ta tri giác một vật gì mới lạ, ta cứ cố tìm ra trong nó một sự 

giống nhau nào đó với những đối tượng mà mình đã biết để làm cơ sở cho việc 

xếp nó và một phạm trù nào đó. 

- Quy luật về tính ổn định của tri giác: 

Quy luật này chỉ ra khả năng phản ánh sự vật, hiện tượng một cách không 

đổi khi điều kiện tri giác đã thay đổi. Ví dụ: khi ta viết dưới ánh đèn xanh, thì 

trên võng mạc của ta giấy viết có màu xanh, nhưng ta vẫn “hiểu” là giấy viết có 

màu trắng. 

Tính ổn định của tri giác được hình thành trong hoạt động với đối tượng và 

là một điều kiện cần thiết để định hướng trong đời sống, hoạt động của con 

người. Tính ổn định của tri giác là do kinh nghiệm mà có. 

- Quy luật tổng giác: 
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Quy luật này chỉ ra sự phụ thuộc của tri giác vào nội dung đời sống tâm lý 

con người và đặc điểm nhân cách của họ. Tri giác là hành động của một con 

người cụ thể, sống động. Cho nên những đặc điểm nhân cách của chủ thể tri 

giác, thái độ của họ đối với đối tượng được tri giác, … luôn luôn được thể hiện 

ở một mức độ nhất định trong tri giác của họ. Ví dụ: khi vui ta thấy cảnh vật 

xung quanh đều đáng yêu hơn khi buồn. 

+ Áo giác: ảo giác là hiện tượng tri giác không cho hình ảnh đúng (bị 

sai lệch) về sự vật trong những điều kiện thực tế xác định. Ảo giác tuy 

không nhiều nhưng có tính quy luật. Chúng ta thường gặp ảo giác trong một 

số trường hợp sau:   

A    C   B 

 Ảo giác về chiều cao và chiều ngang:   

Hai đoạn thẳng AB và CD dài bằng nhau,  

nhưng khi nhìn ta thấy CD dài hơn AB  

(hình 2)                D 

         (hình 2) 

 Ảo giác về tương phản: Hai dường tròn a, b thực tế bằng 

nhau, nhưng dường như a nhỏ hơn b vì những đường tròn xung 

quanh a và b tạo nên sự tương phản (hình 3). 

Hình 3 

 Ảo giác về toàn thể và bộ phận: Hai đoạn thẳng a, b bằng 

nhau, nhưng hình như b dài hơn a vì b nằm trong một toàn thể 

dài hơn toàn thể của a (hình 4).  
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    b 

  

 

    a 

Hình 4 

 

Những đường song song được tri giác như những đường hình võng (hình 5). 

 

Hình 5 

Những vòng đồng tâm được tri giác như một xoáy trôn ốc (hình 6) 

 

Hình 6 

Trong hội họa, kiến trúc, trang trí, trang phục, … người ta thường sử dụng 

ảo giác để tạo nên sự hấp dẫn. 

----------------------------------------------- 
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❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

Bài 1: Vì sao nói tính nhạy cảm và năng lực quan sát là thuộc tính của nhân 

cách? 

Bài 2: Hãy thử lập bảng so sánh về sự khác nhau của cảm giác và tri giác. 

Bài 3: Tìm cho mỗi quy luật tri giác một ví dụ được ứng dụng trong học tập? 

Bài 4: Quy luật nào của cảm giác được thể hiện trong mỗi ví dụ dưới đây? 

a. Một mùi khó chịu tác động lâu sẽ không gây cảm giác nữa. 

b. Sau khi nhúng tay vào nước lạnh, một vật nóng 300 C được cảm nhận như 

một vật ấm, mặc dù nhiệt độ của nó thấp hơn nhiệt độ bình thường của da tay. 

c. Sau khi kích thích nhẹ (gần tới ngưỡng) và mắt bằng một màu gì đó, thì 

độ nhạy cảm của đôi mắt với một màu khác bổ sung sẽ tăng lên trong một thời 

gian dài. 

d. Dưới ảnh hưởng vị ngọt của đường, độ nhạy cảm đối với màu da cam bị 

giảm xuống. 

e. Dưới ảnh hưởng của sự kích thích mắt bằng ánh sáng màu đỏ trước đó, 

thì độ nhạy cảm của mắt trong bóng tối sẽ tăng lên. 

f. Dưới ảnh hưởng của một số mùi, người ta thấy độ nhạy cảm của thính 

giác tăng lên rõ rệt. 

Bài 5: Hãy đánh dấu (v) vào những mệnh đề chỉ đúng với cảm giác và dấu (x) 

vào những mệnh đề chỉ đúng với tri giác.: 

a) Phản ánh của chủ thể đối với thế giới bên ngoài. 

b) Sự phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ bên ngoài của sự vật, hiện tượng. 

c) Kết quả của sự hoạt động phối hợp của một loạt các cơ quan phân tích. 

d) Nguồn khởi đầu của mọi hiểu biết về thế giới.  

e) Sự phản ánh trọn vẹn các thuộc tính bên ngoài của sự vật, hiện tượng. 

f) Kết quả hoạt động của từng cơ quan phân tích. 

g) Thiết lập mối liên hệ tâm lý giữa cơ thể với môi trường. 

h) Hình ảnh của nó là vật điểu chỉnh các hoạt động. 
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i) Chỉ phản ánh khi sự vật, hiện tượng đang tác động vào các giác quan. 

j) Đưa một sự vật cụ thể vào một phạm trù sự vật nhất định. 

Bài 6: Hãy cặp đôi các biểu hiện ở bên trái với các quy luật tương ứng ở bên 

phải: 

a. Sau khi đứng trên xe ô tô buýt một   1. Sự thích ứng của cảm giảc 

lúc thì cảm giác khó chịu về mùi hôi nồng 

nặc mất đi, còn người vừa mới lên xe       

lại cảm thấy rất khó chịu về mùi đó. 

b. Một số nhạc sĩ có thính giác màu,   2. Sự tác động lẫn nhau 

nghĩa là nghe thấy các âm thanh với       giữa các cảm giác 

những màu sắc khác nhau. 

c. Người mù định hướng trong không   3. Tính ổn định của tri giác 

gian chủ yếu là dựa vào các cảm giác 

đụng chạm, sờ mó, khứu giác, cảm giác 

vận động và cảm giác rung. 

d. Con người nhận ra hình vuông   4. Tính lựa chọn của tri giác 

cả trong trường hợp hình vuông đó 

được đặt nghiêng sao cho ảnh của nó 

trên võng mạc trông như hình bình hành. 

e. Khi đắp nước lạnh trên mặt thì độ tinh của  

mắt người phi công tăng lên. 

f. Đôi khi người lái ô tô thấy người đang tiến nhanh 

về phía mình tựa như phình to ra, nhưng họ hiểu  

rằng đó là ảo ảnh. 

g. Màu áo quần và mũ của bộ đội giống như màu của cây cối. 

h. Người ta vẫn thường dùng phấn trắng để viết lên bảng đen. 

Bài 7: Mỗi sự kiện dưới đây thuộc về quá trình nhận thức cảm tính nào? Hãy 

lựa chọn câu trả lời đúng và lý giải sự khác nhau đó. 
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a. Khi đưa sự vật ra cho xem với thời gian 0.005s, thì học sinh nói: “có cái 

gì đó lướt qua trướt mắt”. 

b. Nếu đưa sự vật đưa ra trong 0.05s, thì học sinh nhận xét: “nhìn thấy một 

cái gì đó sang sáng”. 

c. Nếu cho xem sự vật trong 0.5s, thì học sinh nhận ra hình dạng của sự vật. 

Các câu trả lời: 

1. a, b là tri giác và c là cảm giác 

2. a,c là cảm giác và b là tri giác 

3. a, b là cảm giác và c là tri giác 

4. a là cảm giác và b, c là tri giác. 
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BÀI 2 

TRÍ NHỚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

 

  Nêu được định nghĩa trí nhớ và xác định cơ sở lý tính của trí nhớ. 

- Chỉ ra, phân định được các loại trí nhớ. 

- Chỉ ra và phân định được các quá trình của trí nhớ: ghi nhớ, giữ gìn, 

tái hiện và quên. 

- Giải thích được vai trò của trí nhớ. 

- Sử dụng được một công cụ để nghiên cứu trí nhớ của mình và người 

khác. 

- Sử dụng được ít nhất một biện pháp rèn luyện trí nhớ. 

- Hứng thú đối với việc quan sát, nghiên cứu các biểu hiện trí nhớ của 

mình và người khác. 

- Quan tâm đến việc rèn luyện trí nhớ cho mình và cho học sinh. 
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I. KHÁI NIỆM VỀ TRÍ NHỚ 

- Trí nhớ là quá trình tâm lý phản ánh những kinh nghiệm đã có của cá 

nhân dưới hình thức biểu tượng bằng cách ghi nhớ, giữ gìn và làm xuất hiện lại 

những điều mà con người đã trải qua. 

Sản phẩm tạo ra trong trí nhớ được gọi là biểu tượng. Đó là hình ảnh của sự 

vật, hiện tượng nảy sinh trong óc chúng ta khi không còn sự tác động trực tiếp 

của chúng vào giác quan ta. Như vậy, khác với cảm giác và tri giác – nơi chỉ 

phản ánh sự vật, hiện tượng khi chúng đang trực tiếp tác động vào các giác 

quan, trí nhớ chỉ phản ánh sự vật, hiện tượng khi chúng không còn tác động trực 

tiếp vào các giác quan. 

Biểu tượng của trí nhớ chính là kết quả của sự chế biến và khái quát hóa các 

hình ảnh của tri giác trước đây. Không có tri giác thì không có biểu tượng được. 

Cho nên, những người bị mù bẩm sinh không hề có biểu tượng về màu sắc và 

những người bị điếc bẩm sinh đều không có biểu tượng về âm thanh. 

Biểu tượng của trí nhớ khác với hình ảnh của cảm giác, tri giác ở chỗ: biểu 

tượng của trí nhớ phản ánh sự vật, hiện tượng. Vì vậy, biểu tượng của trí nhớ 

vừa mang tính trực quan, vừa mang tính khái quát. 

Tuy nhiên, so với biểu tượng của tưởng tượng thì biểu tượng của trí nhớ 

không khái quát bằng. Hơn nữa, nếu biểu tượng của tưởng tượng mang tính 

sáng tạo, thì biểu tượng của trí nhớ mang tính tái tạo (tức là phản ánh một cách 

trung thành những gì đã trải qua). 

II. CƠ SỞ CỦA TRÍ NHỚ: 

Theo học thuyết Pavlov về những quy luật hoạt động của thần kinh cao cấp, 

sự hình thành những đường liên hệ thần kinh tạm thời là cơ chế hình thành 

những kinh nghiệm của cá nhân. Ở đó, phản xạ có điều kiện (quá trình hình 

thành đường liên hệ thần kinh tạm thời giữa một nội dung mới và một nội dung 

đã được củng cố từ trước) là cơ sở sinh lý của sự ghi nhớ. Sự củng cố, bảo vệ 

đường liên hệ thần kinh tạm thời được thành lập là cơ sở sinh lý của sự giữ gìn 
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và tái hiện. Tất cả những quá trình này gắn chặt và phụ thuộc vào mục đích của 

hành động. 

Theo quan điểm vật lý của lý thuyết sinh học về trí nhớ, những kích thích để 

lại những dấu vết mang tính chất vật lý (những thay đổi về điện và cơ trên các 

xinap – nơi nối liền hai tế bào thần kinh) được đặc biệt chú ý. Người ta thấy 

rằng, những kích thích xuất phát từ những tế bào thần kinh hoặc được dẫn vào 

những nhánh của tế bào thần kinh khác hoặc quay trở lại thân tế bào. Bằng cách 

đó những tế bào này được thu thêm năng lượng. Một số nhà khoa học xem đây 

là cơ chế sinh lý của sự tích lũy những dấu vết và là bước trung gian từ trí nhớ 

ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn. 

III.  CÁC LOẠI TRÍ NHỚ 

Trí nhớ được phân loại theo đặc điểm của hoạt động mà trong đó diễn ra quá 

trình ghi nhớ và tái hiện. Người ta thường phân loại trí nhớ như sau: 

- Dựa vào tính chất của tính tích cực tâm lý nổi bật nhất trong một hoạt 

dộng nào đó, trí nhớ được phân thành: trí nhớ vận động, trí nhớ xúc cảm, trí nhớ 

hình ảnh, trí nhớ từ ngữ - logic. 

+ Trí nhớ vận động: là trí nhớ về những cử động và hệ thống cử động của 

các quá trình vận động. Nó có vai trò đặc biệt trong sự hình thành kỹ xảo lao 

động chân tay. 

+ Trí nhớ xúc cảm: là trí nhớ về những rung cảm, những tình cảm diễn ra 

trước đây. Nhờ loại trí nhớ này, con người mới có thể cảm nhận được cái 

hay, cái đẹp trong cuộc sống, trong nghệ thuật cũng như mới đồng cảm 

được với người khác. 

+ Trí nhớ hình ảnh: là trí nhớ về những hình ảnh, hình tượng mà hoạt động 

của các cơ quan cảm giác đã tạo ra. Dựa vào các cơ quan cảm giác tham gia 

vào ghi nhớ và nhớ lại, trí nhớ hình ảnh được chia thành: trí nhớ nghe, trí 

nhớ nhìn, … 

+ Trí nhớ từ ngữ - logic: là trí nhớ về những ý nghĩ, tư tưởng của con người. 
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Trí nhớ từ ngữ - logic đóng vai trò chính trong việc lĩnh hội tri thức. 

- Dựa vào tính mục đích của hoạt động, trí nhớ được phân thành: trí nhớ 

không chủ định và trí nhớ có chủ định. 

+ Trí nhớ không chủ định: là loại trí nhớ mà trong đó việc ghi nhớ, giữ gìn  

và tái hiện được thực hiện không theo mục đích định trước. Loại trí nhớ này 

có trước trong đời sống cá thể và giữ vai trò quan trọng việc tiếp thu kinh 

nghiệm sống.  

+ Trí nhớ có chủ định: là loại trí nhớ mà trong đó việc ghi nhớ, giữ gìn và 

tái hiện được thực hiện theo mục đích định trước. Loại trí nhớ này xuất hiện 

sau trí trí không chủ định trong đời sống cá thể và càng ngày càng giữ vai 

trò hết sức to lớn trong việc tiếp thu tri thức cũng như trong hoạt động, trong 

công việc. 

- Dựa vào mức độ kéo dài của sự giữ gìn tài liệu đối với hoạt động, trí nhớ 

được phân thành trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. 

+ Trí nhớ ngắn hạn: là loại trí nhớ diễn ra ngay sau giai đoạn vừa ghi nhớ. 

Nó mang tính nhất thời, ngắn ngủi, chốc lát. Trí nhớ ngắn hạn có ý nghĩa 

lớn trong việc tiếp kinh nghiệm và là cơ sở để có trí nhớ dài hạn. 

+ Trí nhớ dài hạn: là loại trí nhớ diễn ra sau giai đoạn ghi nhớ một khoảng 

thời gian cho đến mãi mãi. Đặc trưng của loại trí nhớ này là sự giữ gìn một 

tài liệu lâu dài trong trí nhớ sau khi đã thường xuyên nhắc lại và tái hiện. Trí 

nhớ dài hạn rất quan trọng để con người tích lũy tri thức. 

IV.  CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN CỦA TRÍ NHỚ 

Trí nhớ là một hoạt động bao gồm nhiều quá trình khác nhau và có quan hệ 

với nhau: ghi nhớ, giữ gìn, tái hiện và quên. 

4.1.  Quá trình ghi nhớ: 

Là quá trình tạo dấu vết của đối tượng (tài liệu cần ghi nhớ) trên vỏ não, 

đồng thời cũng là quá trình gắn tài liệu mới vào chuỗi kinh nghiệm đã có. Đây 

là khâu đầu tiên của hoạt động trí nhớ và diễn ra dưới nhiều hình thức khác 
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nhau, cách thức khác nhau. 

Căn cứ vào mục đích của việc ghi nhớ, có 2 hình thức: ghi nhớ không chủ 

định và ghi nhớ có chủ định. 

- Ghi nhớ không chủ định: 

Là tài liệu được ghi nhớ một cách tự nhiên, không cần phải đặt ra mục đích 

từ trước, không đòi hỏi phải nổ lực ý chí và không dùng một cách thức nào để 

ghi nhớ. 

- Ghi nhớ có chủ định:  

Là tài liệu được ghi nhớ đã được xác định theo mục đích đã định trước, đòi 

hỏi sự nổ lực ý chí và sự lựa chọn các biện pháp, thủ thuật để ghi nhớ. 

Thông thường có hai cách ghi nhớ có chủ định: ghi nhớ máy móc và ghi nhớ 

ý nghĩa. 

 Ghi nhớ máy móc: là ghi nhớ dựa trên sự lặp đi, lặp lại tài liệu nhiều 

lần một cách đơn giản mà không cần thông hiểu nội dung tài liệu (ví dụ: học 

vẹt). 

 Ghi nhớ có ý nghĩa: là ghi nhớ dựa trên sự thông hiểu nội dung của tài 

liệu, trên sự nhận thức được những mối liên hệ logic giữa các bộ phận của 

tài liệu đó (ví dụ: nhớ theo dàn ý của đoạn tài liệu học tập). 

4.2. Quá trình gìn giữ: 

Là quá trình củng cố vững chắc các dấu vết đã được tạo trên vỏ não trong 

quá trình ghi nhớ. Có hai hình thức giữ gìn: tiêu cực và tích cực 

- Giữ gìn tiêu cực: được dựa trên sự tri giác lại nhiều lần một cách đơn giản 

đối với tài liệu.  

- Giữ gìn tích cực: được dựa trên sự hình dung lại trong óc tài liệu đã ghi 

nhớ, mà không phải tri giác lại tài liệu đó. 

Trong hoạt động học tập, quá trình giữ gìn được gọi là ôn tập. 

4.3.   Quá trình tái hiện: 

Là quá trình làm sống lại (khôi phục lại) những nội dung đã được ghi lại và 
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giữ gìn. Tái hiện thường diễn ra dưới 3 hình thức; nhận lại, nhớ lại và hồi tưởng. 

- Nhận lại: là nhận ra đối tượng trong điều kiện tri giác lại nó. Cơ sở của 

nhận lại chính là sự xuất hiện của cảm giác “quen thuộc” khi được tri giác lại 

đối tượng. 

- Nhớ lại: là làm sống lại những hình ảnh của sự vật, hiện tượng mà không 

cần dựa vào sự tri giác lại các sự vật, hiện tượng. 

- Hồi tưởng: là nhớ lại một cách có chủ định, đòi hỏi sự nổ lực cao của ý 

chí. Khi các đối tượng được nhớ lại và được đặt trong những không gian và địa 

điểm nhất định gọi là hồi ức. 

V. SỰ QUÊN VÀ QUY LUẬT CỦA SỰ QUÊN 

Quên là không tái hiện được nội dung đã ghi nhớ trước đây vào thời điểm 

cần thiết. 

Có nhiều mức độ quên: quên hoàn toàn (không nhớ lại được, cũng không 

nhận lại được), quên cục bộ (không nhớ lại được nhưng nhận lại được). Tuy 

nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ngay cả quên hoàn toàn cũng không có 

nghĩa là các dấu vết ghi nhớ đã bị mất hoàn toàn mà vào một thời điểm nào đấy, 

chúng có thể sống lại. Đây chính là cơ sở của hiện tượng sực nhớ. 

Về nguyên tắc, quên là một hiện tượng hợp lý, hữu ích, là cơ chế tất yếu 

trong hoạt động đúng đắn của trí nhớ. 

Những quy luật của sự quên: 

- Người ta thường quên những cái không liên quan hoặc ít liên quan đến 

đời sống của mình, những cái không phù hợp với hứng thú, nhu cầu, sở thích 

của cá nhận. 

- Những cái không được, hoặc ít sử dụng thường xuyên trong hoạt động 

hàng ngày của cá nhân thì cũng dễ bị quên. 

- Người ta cũng hay quên khi gặp những kích thích mới lạ hoặc kích thích 

mạnh. 

- Sự quên diễn ra theo một trình tự xác định: chi tiết quên trước, ý chính 
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quên sau. 

- Sự quên diễn ra với tốc độ không đồng đều: ở giai đoạn đầu sau ghi nhớ, 

tốc độ quên nhanh hơn so với về sau (quy luật Êbingaoxơ). 

Việc rèn luyện trí nhớ 

Làm thế nào để có trí nhớ tốt: để có trí nhớ tốt cần phải luyện tập các 

phương pháp ghi nhớ, giữ gìn và hồi tưởng tốt. 

Để ghi nhớ tốt cần: 

- Phải lựa chọn và phối hợp các loại ghi nhớ một cách hợp lý nhất, phù hợp 

với tính chất và nội dung của tài liệu, với nhiệm vụ và mục đích ghi nhớ. 

- Phải tập trung chú ý cao khi ghi nhớ, phải tạo ra hứng thú và sự say mê 

với tài liệu ghi nhớ, ý thức được tầm quan trọng của tài liệu và xác định một tâm 

thế ghi nhớ lâu dài với tài liệu đó. 

- Phải biết phối hợp nhiều giác quan để ghi nhớ. 

Để giữ gìn tốt cần: 

- Phải ôn tập một cách tích cực, nghĩa là dựa vào sự nhớ lại là chính (đi 

truy, về trao). 

- Phải ôn tập ngay, không để lâu sau khi đã ghi nhớ tài liệu (xào bài). 

- Phải ôn xen kẽ, không nên chỉ ôn một môn trong thời gian dài. 

- Ôn rải rác, không nên ôn tập trung liên tục trong một thời gian dài. 

- Thay đổi cách thức và phương pháp ôn tập. 

- Ôn tập phải có nghỉ ngơi. 

Để hồi tưởng cái đã quên tốt cần: 

- Phải tin tưởng rằng mình có thể hồi tưởng được và đánh bại ý nghĩ sai 

lầm: mình đã “quên sạch”, “quên tiệt”. 

- Phải kiên trì: lần thứ nhất thất bại, thì lại tiếp tục lần thứ hai, thứ ba, … 

- Khi đã hồi tưởng sai thì lần tiếp theo không được xuất phát từ sai lầm lần 

trước, mà cần bắt đầu hồi tưởng lại từ đầu theo một cách mới. 

- Đối chiếu, so sánh với các hồi ức khác có quan hệ trực tiếp với nội dung 
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của hồi ức đang cần nhớ lại. 

- Sử dụng sự kiểm tra của tư duy, của trí tuệ. 

- Có thể sử dụng sự liên tưởng, nhất là liên tưởng nhân quả để hồi tưởng 

một vấn đề gì đó. 

--------------------------------------------------- 

❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: Dưới đây là những đặc điểm của trí nhớ và các thể hiện của chúng. Hãy 

chọn xem những đặc điểm nào phù hợp với đặc điểm trí nhớ của con người và 

những đặc điểm nào phù hợp với đặc điểm trí nhớ của máy? 

a. Toàn bộ khối lượng thông tin trong tài liệu không khi nào được ghi nhớ 

một cách nguyên vẹn. 

b. Các quá trình tri giác, gìn giữ, xử lý thông tin được thực hiện nhờ những 

biến đổi hóa – điện trong các hợp chất protein. 

c. Toàn bộ khối lượng tài liệu có thể được ghi nhớ nguyên vẹn. 

d. Các quá trình tri giác, gìn giữ, xử lý thông tin đều mang tính chất chọn lọc. 

e. Ghi nhớ thông tin không được tiêu chuẩn hóa. 

g. Ghi nhớ thông tin được tiêu chuẩn hóa một cách chặt chẽ. 

Bài 2: Có một lần, một diễn viên đột ngột phải thay thế cho đồng nghiệp của 

mình và trong suốt cả ngày hôm đó, anh ta phải học thuộc vai diễn của bạn. 

Trong thời gian thực hiện vở diễn, anh ta thủ vai một cách hoàn hảo, nhưng sau 

khi diễn thì anh ta nhanh chóng quên hết vai diễn đã học thuộc, không còn nhớ 

một tí gì.  Loại trí nhớ nào đã diễn ra ở người diễn viên đó? 

Bài 3: Hãy hoàn thành bảng sau: 

Loại trí nhớ Ví dụ 

  

  

  

Bài 4: Người ta đưa ra cho học sinh một số mệnh đề, mỗi mệnh đề tuân theo 
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một quy tắc ngữ pháp nhất định và yêu cầu học sinh hãy xác định xem mỗi 

mệnh đề phù hợp với quy tắc ngữ pháp nào. Sau đó học sinh phải tự mình ra 

những ví dụ theo những quy tắc ngữ pháp đó. Người ta không yêu cầu học sinh 

phải nhớ các mệnh đề đó, nhưng ngày hôm sau lại yêu cầu học sinh phải nhớ lại 

các mệnh đề mà họ đã đưa ra và những mệnh đề mà học sinh đã tự nghĩ ra. 

Theo bạn, học sinh nhớ được những mệnh đề nào tốt hơn? Tại sao? Có thể 

rút ra kết luận thực tiện gì từ nghiên cứu trên? 

Bài 5: Có hai học sinh bắt đầu học thuộc lòng một mẫu chuyện. 

Ôi! Dài làm sao? Ngồi xuống đây! Nào hãy ngồi xuống đây! – Một em nói. 

Có gì mà dài! Học thuộc nhanh thôi! – Em kia trả lời. 

Hãy xác định xem học sinh nào ghi nhớ câu chuyện tốt hơn nếu năng lực ghi 

nhớ của chúng đều nhau? Vì sao? 

Bài 6: Người ta nghiên cứu quá trình ghi nhớ của học sinh. Trong trường hợp 

thứ nhất, bài khóa được đọc lại lần lượt 3 lần một cách đơn giản. Trong trường 

hợp thứ hai, học sinh tìm hiểu đề cương bài khóa và đọc bài khóa 1 lần. Trường 

hợp thứ ba – sau khi đọc 1 lần, học sinh phải tự lập đề cương bài khóa. Trong cả 

3 trường hợp, người ta không đặt ra nhiệm vụ ghi nhớ bài khóa. Kết quả là, hiệu 

quả ghi nhớ trong mỗi trường hợp không giống nhau. 

a. Trong trường hợp nào thì việc ghi nhớ có hiệu quả nhất và trường hợp 

nào kém hiệu quả nhất? 

b. Điều đó được giải thích bằng quy luật nào? 

Bài 7: Người ta yêu cầu ghi nhớ nội dung một bài khóa bằng cách đọc lại lần 

lượt 4 lần, còn một nhóm khác đọc lại 2 lần. Kết quả là, sự đầy đủ và bền vững 

của việc ghi nhớ ở hai nhóm là không giống nhau. 

Hãy chỉ ra nhóm có sự ghi nhớ đầy đủ và bền vững tốt hơn? Vì sao? 

Bài 8: Đánh dấu (x) vào những mệnh đề chỉ đúng với trí nhớ: 

a. Các quá trình tri giác, giữ gìn, xử lý thông tin được thực hiện nhờ những 

biến đổi hóa điện – trong các hợp chất protein. 
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b. Biểu tượng của nó có mang tính sáng tạo. 

c. Sản phẩm phản ánh vừa mang tính trực quan, vừa mang tính khái quát. 

d. Phản ánh sự vật, hiện tượng khi chúng không còn tác động trực tiếp vào 

giác quan. 

e. Sản phẩm là biểu tượng. 

g. Biểu tượng của nó được tạo ra từ các hình ảnh thu được từ tri giác. 

h. Có sản phẩm là “biểu tượng của biểu tượng”. 

i. Có sử dụng ngôn ngữ. 

Bài 9: Dưới đây mô tả những hành động đặc trưng cho các quá trình khác nhau 

cảu trí nhớ (ghi nhớ, giữ gìn, nhớ lại và nhận lại). Hãy xác định xem quá trình 

nào được thể hiện trong một hành động được mô tả: 

a. Một khách bộ hành, sau khi ngắm kỹ một người khác, đã mừng rỡ đến 

gặp người này: 

- Cậu! Cậu đấy a! 

- Xin lỗi! Hình như tôi chưa được biết anh. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi 

nhỉ? 

- Hãy thử nhớ xem, năm nào? Ở thành phố nào? 

- À! Cậu là … 

b. Một học sinh đang trả lời câu hỏi về bộ môn lịch sử được ra từ tuần trước, 

và đã nhớ lại được 70% nội dung trong sách giáo khoa. Sau một tháng, trả lời 

cũng được câu hỏi đó em đó chỉ nhớ được 45% nội dung trong sách giáo khoa. 

c. Trong một buổi thi đọc thuộc lòng các bài thơ, một học sinh rất lâu không 

nhớ được đoạn thơ cuối cùng. Khi giáo viên nhắc cho từ đầu của đoạn thơ, em 

đã đọc được đoạn thơ này. 

Bài 10: Hãy xác định loại ghi nhớ nào có trong các thực nghiệm sau và dự đoán 

kết quả ghi nhớ của các nhóm. Từ đó, rút ra các kết luận sự phạm cần thiết trong 

tổ chức  việc ghi nhớ cho học sinh. 

a. Trong thực nghiệm, người ta đã đọc cùng một mẫu chuyện như nhau cho 
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hai nhóm học sinh. Nhóm thứ nhất được giao nhiệm vụ: hãy kể lại mẫu chuyện 

càng đầy đủ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nhóm thứ hai không được giao 

nhiệm vụ đặc biệt nào cả. 

b. Ở một thực nghiệm khác, người ta yêu cầu hai nhóm học sinh cùng đọc 

để nhớ một đoạn tài liệu học tập. Nhóm thứ nhất được lưu ý: đọc lần lượt một 

số lần cho đến thuộc. Nhóm thứ hai được lưu ý: lập dàn ý để nhớ đoạn tài liệu 

học tập đó. 
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BÀI 3 

NHẬN THỨC LÝ TÍNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Nhận diện mức độ nhận thức cấp cao là tư duy và tưởng tượng 

- Giải thích được các quy luật của các quá trình nhận thức lý tính 

- Xây dựng mô hình tư duy trước một tình huống cần giải quyết 

- Phân biệt sự khác nhau của tư duy và tưởng tượng trong chính bản 

thân 

- Hứng thú đối với việc quan sát sự diễn biến của quá trình nhận thức ở 

bản thân. 

- Quan tâm đến việc tìm hiểu hoạt động nhận thức và trí thông minh để 

bồi dưỡng năng lực nhận thức cho bản thân cũng như cho người khác. 
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I. TƯ DUY 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của tư duy 

Tư duy là quá trình nhận thức phản ánh những thuộc tính bản chất, những 

mối liên hệ và quan hệ bên trong, có tính quy luật của sự vật và hiện tượng 

trong hiện thực khách quan mà trước đó ta chưa biết. 

Tư duy có những đặc điểm sau: 

- Tính “có vấn đề” của tư duy: tư duy chỉ nảy sinh khi một tình huống có 

vấn đề xuất hiện và cá nhân có khả năng giải quyết nó (nhận thức được vấn đề, 

có nhu cầu và có tri thức để giải quyết). Tình huống có vấn đề là tình huống 

chứa đựng một mục đích mới, một vấn đề mới, hoặc một cách giải quyết mới 

mà những phương tiện, phương pháp hoạt động cũ không còn đủ sức giải quyết, 

mặc dù vẫn cần thiết. 

- Tính trừu tượng và khái quát của tư duy: tư duy phản ánh cái chung, bản 

cho nhiều sự vật, hiện tượng trên cơ sở trừu xuất khỏi chúng những cái cụ thể, 

cá biệt. 

- Tính gián tiếp của tư duy: tư duy phát hiện ra bản chất, quy luật của sự 

vật, hiện tượng nhờ sử dụng công cụ, phương tiện (đồng hồ, nhiệt kế, mày 

móc,…) và các kết quả nhận thức (quy tắc, công thức, quy luật, …) mà loài 

người đã sáng chế ra, tìm ra cũng như sử dụng kinh nghiệm của chính mình. 

- Tư duy liên hệ chặt chẽ với ngôn ngữ: tư duy có được tính trừu tượng, 

khái quát và gián tiếp vì nó dùng ngôn ngữ làm phương tiện (từ việc nhận thức 

vấn đề cho đến quá trình huy động và “nhào nặn” vốn liếng tâm lý cũng như 

việc cố định lại kết quả). 

- Tư duy có liên hệ mật thiết với nhận thức cảm tính: để tạo ra sản phẩm 

của mình, tư duy phải dựa trên những tài liệu cảm tính, trên cơ sở kinh nghiệm, 

trên cơ sở trực quan sinh động – những cái thuộc về nhận thức cảm tính. Nhận 

thức cảm tính là một khâu của mối liên hệ trực tiếp giữa tư duy với hiện thực, là 

cơ sở của những khái quát kinh nghiệm dưới dạng các khái niệm, quy luật. 
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Ngược lại, tư duy và sản phẩm của nó cũng ảnh hưởng đến các quá trình nhận 

thức cảm tính, đến độ nhạy cảm, đến tính lựa chọn, tính ổn định và tính có ý 

nghĩa của tri giác.  

1.2. Quá trình tư duy 

Nhà tâm lý học K. K. Platonov đã tóm tắt các giai đoạn của một quá trình tư 

duy bằng sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về bản chất, tư duy là một quá trình cá nhân thực hiện các thao tác nhất 

định để giải quyết vấn đề hay nhiệm vụ đã được đặt ra. Các thao tác cơ bản của 

tư duy đó là: 

- Phân tích tổng hợp 

Phân tích: là quá trình dùng trí óc để phân chia đối tượng nhận thức thành 

các bộ phận, các thành phần khác nhau. Nó giúp chủ thể nhận thức đối tượng 

đầy đủ hơn, sâu sắc hơn. 

Tổng hợp: là quá trình dùng trí óc để hợp nhất các thành phần đã được tác ra 

qua phân tích thành một chỉnh thể. Tổng hợp cho phép chủ thể đưa các bộ phận 

thành phần vào chỉnh thể theo những liên hệ mới. 

Nhận thức về vấn đề 

Xuất hiện các liên tưởng 

Sàn lọc liên tưởng và 

hình thành giả thiết 

Kiểm tra giả thiết 

Chính xác hóa Khẳng định 

Giải quyết vấn đề 

Phủ định 

Hành động tư duy mới 
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Phân tích và tổng hợp tuy có chức năng trái ngược nhau, nhưng không tách 

rời nhau trong quá trình tư duy thống nhất. Chúng quan hệ mật thiết với nhau, 

bổ sung cho nhau: phân tích được tiến hành theo hướng của tổng hợp, còn tổng 

hợp được thực hiện trên kết quả của phân tích. Phân tích và tổng hợp không chỉ 

liên quan với nhau mà còn quan hệ chặt chẽ với các thao tác tư duy khác. Chúng 

có mặt ở mọi giai đoạn của quá trình tư duy cũng như ở mọi sự vận hành của 

các thao tác khác. 

- So sánh là quá trình dùng trí óc để xác định sự giống nhau hay khác nhau, 

sự đồng nhất hay không đồng nhất, sự bằng nhau hay không bằng nhau giữa các 

sự vật, hiện tượng. So sánh có liên quan chặt chẽ với các thao tác tư duy khác và 

có vai trò quan trọng trong hoạt động nhận thức, đặc biệt là ở giai đoạn đầu của 

quá trình nhận thức ở trẻ em. Nó cho phép trẻ không chỉ nhận biết mà còn phân 

biệt được các đối tượng khác nhau trong thế giới xung quanh. 

- Trừu tượng hóa và khái quát hóa 

Trừu tượng hóa là quá trình dùng trí óc để gạt bỏ những dấu hiệu thứ yếu, 

không cần thiết và giữ lại những yếu tố cần thiết cho tư duy. 

Khái quát hóa là quá trình dùng trí óc để hợp nhất nhiều đối tượng khác 

nhau thành một nhóm, một loại theo những dấu hiệu chung nhất định. 

Trừu tượng hóa và khái quát hóa có mối quan hệ qua lại mật thiết với nhau: 

trừu tượng hóa được tiến hành theo hướng của khái quát hóa, còn khái quát hóa 

được thực hiện trên kết quả của trừu tượng hóa. Ngoài ra, chúng còn có liên hệ 

chặt chẽ với các thao tác tư duy khác như: phân tích, so sánh, … 

Tuy mỗi thao tác trên đều có chức năng riêng, nhưng trong bất kỳ một quá 

trình tư duy cụ thể nào chúng đều có mặt dù ít, dù nhiều và khi tham gia vào 

một quá trình tư duy cụ thể, chúng thường diễn ra theo một chiều hướng thống 

nhất do chủ thể tư duy tiến hành nhằm giải quyết nhiệm vụ tư duy. 

1.3. Các phẩm chất của tư duy 

- Độ sâu sắc và khái quát của tư duy: Được thể hiện qua việc thấm nhuần 
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những vấn đề từ chi tiết nhỏ nhất đến những cái chung bản chất về hàng loạt 

vấn đề, những biểu hiện có tính quy luật … được nhận ra nhờ sự bủa vây của 

những hiểu biết sâu và rộng của tri thức. 

- Khả năng cơ động, linh hoạt và mềm dẽo của tư duy: Được thể hiện như 

một sự dễ dàng chuyển hướng suy nghĩ; không rập khuôn, không cứng nhắc; Có 

khả năng vượt ra ngoài những quy định, theo lối đơn giản cần thiết và phức tạp 

khi cần của vấn đề. 

- Tính logic, chặt chẽ của tư duy: Suy nghĩ có sự tuân thủ vào những quy 

luật thể hiện của sự việc, không bỗng dưng, gián đoạn, nhất thời… Khả năng 

gắn kết sự việc với hệ thống của nó, với những quá khứ với hiện tại và tương 

lai, những trình tự, những thứ tự…  

- Óc phê phán: Là khả năng tiếp nhận vấn đề có sự so sánh với những vấn 

đề trước đây, so sánh, không dễ dàng chấp nhận mà có sự xem xét tìm minh 

chứng trước tri chấp nhận vấn đề. Không dễ dàng chấp nhận sự việc một cách 

cảm tính. 

- Khả năng độc lập của tư duy: Tự tìm ra cách giải quyết vấn đề, tự hình 

thành nhiệm vụ tư duy hoặc ở mức độ cao có thể đặt lại vấn đề tự tìm ra cách 

giải quyết 1 cách sáng tạo. 

1.4. Các loại tư duy 

Có nhiều cách phân loại tư duy 

a) Theo lịch sử hình thành (chủng loại và cá thể) và mức độ phát triển của 

tư duy, ta có: 

- Tư duy trực quan – hành động: là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ 

được thực hiện nhờ sự cải tổ thực tế các tình huống bằng các hành động vận 

động có thể quan sát được. Loại tư duy này có cả ở động vật cấp cao. 

- Tư duy trực quan – hình ảnh: là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ 

được thực hiện bằng sự cải tổ tình huống chỉ trên bình diện hình ảnh. 

- Tư duy trừu trượng (hay tư duy từ ngữ - logic): là loại tư duy mà việc giải 
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quyết nhiệm vụ được dựa trên sự sử dụng các khái niệm, các mối quan hệ logic, 

được tồn tại và vận hành nhờ ngôn ngữ. 

Các loại tư duy trên cũng chính là các giai đoạn phát triển của tư duy trong 

quá trình phát sinh chủng loài và cá thể. 

b) Theo hình thức biểu hiện của nhiệm vụ tư duy và phương thức giải quyết 

nó, ta có: 

- Tư duy thực hành: là loại tư duy mà nhiệm vụ được đề ra một cách trực 

quan dưới hình thức cụ thể và phương thức giải quyết là những hành động thực 

hành. 

- Tư duy hình ảnh cụ thể: là loại tư duy mà nhiệm vụ được đề ra dưới hình 

thức một hình ảnh cụ thể và sự giải quyết nhiệm vụ được dựa trên những hình 

ảnh trực quan đã có. 

- Tư duy lý luận: là loại tư duy mà nhiệm vụ được đề ra dưới hình thức lý 

luận và việc giải quyết nhiệm vụ đòi hỏi phải sử dụng những khái niệm trừu 

tượng, những tri thức lý luận. 

Trong thực tế, để giải quyết một nhiệm vụ, người ta thường sử dụng phối 

hợp nhiều loại tư duy với nhau, trong đó có một loại giữ vai trò chủ yếu. 

c) Theo mức độ sáng tạo của tư duy, ta có: 

- Tư duy angôrit: là loại tư duy diễn ra theo một chương trình, một cấu trúc 

logic có sẵn theo một khuôn mẫu nhất định. Loại tư duy này có cả ở người và máy. 

- Tư duy ơrixtic: là loại tư duy sáng tạo, có tính linh hoạt, không theo 

khuôn khổ mẫu cứng nhắc, có liên quan đến trực giác. 

II.  TƯỞNG TƯỢNG 

2.1. Khái niệm và đặc điểm của tưởng tượng 

Tưởng tượng là quá trình nhận thức phản ánh những cái chưa từng có trong 

kinh nghiệm của cá nhân bằng cách xây dựng những hình ảnh mới trên cơ sở 

những biểu tượng đã có. 

Tưởng tượng có những đặc điểm sau: 
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- Tưởng tượng chỉ nảy sinh trước một hoàn cảnh có vấn đề - trước những 

đòi hỏi mới, thực tiễn chưa từng gặp, trước những nhu cầu khám phá, phát hiện, 

làm sáng rõ cái mới. Tuy nhiên khác với tư duy, tưởng tượng chỉ xuất hiện khi 

hoàn cảnh có vấn đề mang tính bất định quá lớn (các dữ liệu không được xác 

định rõ ràng, hoặc không đầy đủ, …). Đây vừa là điểm mạnh, vừa là chỗ yếu 

của tưởng tượng. Giá trị của tưởng tượng chính là ở chỗ, nó có khả năng tìm 

được lối thoát trong hoàn cảnh có vấn đề ngay cả khi không đủ điều kiện để tư 

duy và cho phép “nhảy cóc” qua một vài giai đoạn nào đó của tư duy mà vẫn 

hình dung ra kết quả cuối cùng. Nhưng cũng chính vì thế mà việc giải quyết vấn 

đề trong tưởng tượng thường không có sự chuẩn xác, chặt chẽ. 

- Mặc dù là một quá trình nhận thức được bắt đầu và thực hiện chủ yếu 

bằng hình ảnh, nhưng phản ánh của tưởng tượng vẫn mang tính khái quát và 

gián tiếp. Biểu tượng của tưởng tượng là một hình ảnh mới được xây dựng từ 

những biểu tượng của trí nhớ. Đó là biểu tượng của biểu tượng. 

- Tưởng tượng liên hệ chặt chẽ với nhận thức cảm tính. Nó sử dụng những 

biểu tượng của trí nhớ, do nhận thức cảm tính thu lượm, cung cấp. 

- Tưởng tượng có nguồn gốc xã hội, được hình thành và phát triển trong 

lao động và do đó nó chỉ có ở con người. 

2.2. Các loại tưởng tượng 

Căn cứ vào tính tích cực và tính hiệu lực của tưởng tượng mà tưởng tượng 

được chia thành: tưởng tượng tích cực và tưởng tượng tiêu cực, ước mơ và lý 

tưởng. 

- Tưởng tượng tích cực: là loại tưởng tượng tạo ra những hình ảnh nhằm 

đáp ứng những nhu cầu, kích thích tính tích cực thực tế của con người. Tưởng 

tượng tích cực gồm có hai loại: tái tạo và sáng tạo. Trong dó tưởng tượng tái tạo 

là tưởng tượng tạo ra hình ảnh mới đối với cá nhân dựa trên sự mô tả của người 

khác hoặc của sách vở, … còn tưởng tượng sáng tạo là tưởng tượng xây dựng 

xây dựng nên hình ảnh mới đối với cả cá nhân lẫn xã hội một cách độc lập và 
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được hiện thực hóa trong các sản phẩm vật chất độc đáo và có giá trị. Tưởng 

tượng sáng tạo là cơ sở để có những phát minh khoa học và các tác phẩm văn 

học nghệ thuật. 

- Tưởng tượng tiêu cực: là loại tưởng tượng tạo ra những hình ảnh không 

được thể hiện trong cuộc sống, vạch ra những chương trình hành vi không được 

thực hiện và luôn luôn không thể thực hiện được. Tưởng tượng tiêu cực có thể 

là chủ định hoặc không chủ định. Tưởng tượng có chủ định thường được chủ 

thể ý thức, nhưng không gắn liền với ý chí thể hiện hình ảnh tưởng tượng trong 

đời sống (hiện tượng hay gặp nhất ở con người là sự mơ mộng). Tưởng tượng 

không chủ định chủ yếu xảy ra khi hoạt động của ý thức, của hệ thống tín hiệu 

thứ hai bị suy yếu, rối loạn hoặc không hoạt động (chiêm bao, ảo giác, hoang 

tưởng, …). 

- Ước mơ và lý tưởng: là những loại tưởng tượng hướng về tương lai, biểu 

hiện mong muốn ước ao của con người. Ước mơ là quá trình tạo ra hình ảnh 

mới một cách độc lập, nhưng không hướng vào hoạt động hiện tại mà hướng 

vào tương lai. Ước mơ có thể là có lợi (thúc đẩy cá nhân vươn lên, biến ước mơ 

thành hiện thực) hoặc có hại (làm cá nhân thất vọng, chán nản vì quá xa rời thực 

tế, không thể thành hiện thực). 

- Lý tưởng là một hình ảnh chói lọi, rực sáng, cụ thể, hấp dẫn của cái tương 

lai mong muốn. Lý tưởng có tính tích cực và hiện thực cao hơn ước mơ. Nó là 

một động cơ mạnh mẽ thúc đẩy con người vươn tới tương lai. 

2.3. Các cách sáng tạo hình ảnh tưởng tượng  

Hình ảnh của tưởng tượng được tạo ra bằng nhiều cách (thủ thuật) khác 

nhau. Dưới đây là những cách cơ bản nhất: 

- Thay đổi kích thước, số lượng của sự vật hay của các thành phần của sự 

vật. 

Ví dụ: Phật nghìn tay nghìn mắt 

- Nhấn mạnh các chi tiết, thành phần, thuộc tính của sự vật. 
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Ví dụ: Tranh bím họa Tỷ phú BillGate có đầu to hơn mình 

- Chắp ghép các bộ phận của nhiều sự vật, hiện tượng khác nhau lại để tạo 

ra hình ảnh mới. 

Ví dụ: Con Rồng; Con Trâu vàng  

- Liên hợp các bộ phận của nhiều sự vật với nhau một cách sáng tạo (có cải 

biến và sắp xếp lại trong những tương quan mới). 

Ví dụ: Điện thoại di động đa lớp, đa chức năng 

- Điển hình hóa những thuộc tính, đặc điểm cá biệt, điển hình của nhân 

cách đại diện cho một lớp người hay một giai cấp xã hội một cách khái quát, 

tổng hợp, sáng tạo.  

Ví dụ: Chị Dậu trong “Tắt đèn”; Con cáo… 

- Loại suy: tạo ra hình ảnh mới bằng cách mô phỏng từ những cái đã có 

sẵn. 

Ví dụ: cây dù là mô phỏng của tán cây; chén bát, cuốc cày… mô phỏng thao 

tác lao động của đôi bàn tay. 

---------------------------------------------------- 

❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: Hãy đánh dấu (v) vào những mệnh đề đúng với tư duy và dấu (x) vào 

những mệnh đề đúng với tưởng tượng. 

a. Xuất hiện khi tính bất định của tình huống có vấn đề ít (dữ liệu rõ ràng, 

đầy đủ). 

b. Tạo ra sản phẩm bằng cách sắp xếp các biểu tượng đã có theo một cấu 

trúc mới. 

c. Xuất hiện khi tính bất định của tình huống có vấn đề lớn (dữ liệu không 

rõ ràng, không đầy đủ). 

d. Tạo ra sản phẩm bằng cách sắp xếp các khái niệm theo một cấu trúc mới. 

e. Sản phẩm tạo ra là các khái niệm, quy luật,… 

g. Sáng tạo ra hình ảnh mới bằng những thủ thuật đặc biệt. 
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h. Sản phẩm tạo ra là các biểu tượng. 

i. Tìm ra cái mới bằng cách tiến hành các thao tác trí tuệ trải qua nhiều giai 

đoạn khác nhau. 

k. Cho phép con người tìm cái mới khi các dữ kiện ban đầu chưa đầy đủ, tuy 

tính chính xác, hợp lý, chặt chẽ của sản phẩm phản ánh chưa cao. 

l. Sản phẩm phản ánh có tính chính xác, hợp lý và chặt chẽ cao. 

Bài 2: Đánh dấu (v) vào những đặc điểm đặc trưng cho tư duy của con người. 

a) Phản ánh một cách riêng lẻ các thuộc tính của sự vật hiện tượng. 

b) Phản ánh kinh nghiệm đã qua dưới dạng các tình cảm, ý nghĩ và hình 

tượng về các sự vật, hiện tượng đã được tri giác trước đây. 

c) Tìm ra các mới trên cơ sở nhào nặn các kiến thức đã có. 

d) Phản ánh các dấu hiệu chung và bản chất, những mối liên hệ và quan hệ 

của các sự vật, hiện tượng. 

e) Phản ánh khi có tác động trực tiếp của các sự vật, hiện tượng vào các cơ 

quan cảm giác. 

f) Phản ánh hiện thực bằng con đường gián tiếp với sự tham gia tất yếu của 

ngôn ngữ. 

g) Phản ánh sự vật, hiện tượng trong toàn bộ thuộc tính và bộ phận của 

chúng. 

h) Xuất hiện khi có dữ liệu rõ ràng, đầy dủ. 

i) Sản phẩm phản ánh là khái niệm khoa học. 

Bài 3: Hãy cặp đôi các mệnh đề ở bên phải với các mệnh đề phù hợp ở bên trái: 

a) Tư duy của nhà văn khi xây dựng 1. Tư duy trực quan – sinh động 

các nhân vật cho tác phẩm của mình. 

b) Trẻ em làm toán bằng cách dùng  2. Tư duy trực quan – hình ảnh 

mắt quan sát các đối tượng cụ thể 

tương ứng. 

c) Tư duy của người giáo viên khi  3. Tư duy trừu tượng 
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soạn bài. 

d) Tư duy của ta khi lựa chọn con   4. Tư duy thực hành 

đường ngắn nhất để đi đến công sở. 

e) Tư duy của học sinh khi làm toán  5. Tư duy angôrit  

theo mẫu. 

f) Học sinh phân tích đầu đề bài toán 6. Tư duy hình ảnh cụ thể 

bằng ngôn ngữ. 

g) Tư duy của người thợ sửa chữa  7. Tư duy lý luận 

xe hơi khi xe không chạy. 

h) Trẻ em làm toán bằng cách dùng 8. Tư duy Ơrixtic 

tay di chuyển các đối tượng cụ thể 

(các miếng gỗ, cái kẹo, …) tương ứng 

với các dữ kiện của bài toán. 

Bài 4: Phân tích vai trò của tưởng tượng trong đời sống, trong học tập và trong 

hoạt động lao động. 

Bài 5: Anh (chị) có suy nghĩ gì về việc trau dồi ngôn ngữ cho bản thân. 

Bài 6: Tại sao nói tư duy là một hành động trí tuệ? 
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CHƯƠNG 5 

ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM – Ý CHÍ 

BÀI 1 

TÌNH CẢM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Phân tích được khái niệm tình cảm, các đặc điểm của tình cảm, chỉ ra 

được các mức độ và các loại tình cảm, xác định vai trò của tình cảm 

đối với cuộc sống của con người, trình bày được các quy luật của tình 

cảm. 

- Phân tích được khái niệm ý chí, hành động ý chí và cấu trúc của hành 

động ý chí. 

-  Nêu được các định nghĩa về kỹ năng, kỹ xảo, thói quen, phân biệt 

được kỹ xảo và thói quen, trình bày được các quy luật hình thành kỹ 

xảo. 

-  Vận dụng các hiểu biết về tình cảm, ý chí, hành động ý chí và các hành 

động tự động hóa để phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lý có liên 

quan. 

- Có hứng thú đối với việc phân tích, giải thích các biểu hiện và trải 

nghiệm tình cảm, các hành động của bản thân và trân trọng các biểu 

hiện tình cảm của người khác. 

- Quan tâm tới việc vận dụng những hiểu biết vào học tập, rèn luyện và 

ứng xử. 
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I. KHÁI NIỆM TÌNH CẢM 

Tình cảm là thái độ thể hiện sự rung cảm của con người đối với sự vật, hiện 

tượng có liên quan tới nhu cầu, liên quan tới động cơ của họ. 

Là hình thức phản ánh tâm lý mới – phản ánh cảm xúc (rung cảm) nên ngoài 

những điểm giống với sự phản ánh của nhận thức mang tính chủ thể, có bản 

chất xã hội – lịch sử, phản ánh cảm xúc có những đặc điểm riêng cả về nội dung 

phản ánh, phạm vi phản ánh, phương thức phản ánh lẫn mức độ biểu hiện của 

tính chủ thể và quá trình hình thành. 

- Tình cảm được hình thành và biểu hiện qua cảm xúc. Tuy xúc cảm và 

tình cảm đều biểu thị thái độ của con người đối với thế giới, nhưng xúc cảm và 

tình cảm cũng có những điểm khác nhau. 

II. CÁC MỨC ĐỘ TÌNH CẢM 

Tình cảm của con người phong phú đa dạng cả về nội dung lẫn hình thức 

biểu hiện. Xét từ thấp đến cao, đời sống tình cảm của con người có thể phân biệt 

theo mức độ dưới đây. 

- Màu sắc xúc cảm của cảm giác: 

Là mức độ thấp nhất của tình cảm, màu sắc xúc cảm là một sắc thái cảm xúc 

đi kèm theo quá trình cảm giác nào đó. Ví dụ như cảm giác về màu xanh da trời 

gây cho ta cảm xúc khoan khoái, nhẹ nhõm, dễ chịu; cảm giác màu đỏ gây cho 

ta cảm xúc rạo rực,… 

Màu sắc xúc cảm của cảm giác mang tính cụ thể, nhất thời, không mạnh mẽ 

và gắn liền với một cảm giác nhất định, không được chủ thể ý thức một cách rõ 

ràng, đầy đủ. 

- Xúc cảm: 

Xúc cảm là những rung cảm xảy ra nhanh chóng, mạnh mẽ và rõ rệt hơn so 

với màu sắc xúc cảm của cảm giác. Xúc cảm mang tính khái quát hơn và được 

chủ thể ý thức phần nào rõ rệt hơn so với màu sắc xúc cảm. 

+ Xúc động và tâm trạng: 
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Xúc động và tâm trạng là hai mặt phản ánh của xúc cảm, do cường độ, tính 

ổn định và tính cao hay thấp của xúc cảm quy định.  

 Xúc động là một dạng của xúc cảm có cường độ rất mạnh, xảy ra 

trong một thời gian ngắn và khi xảy ra thì con người thường không làm chủ 

được bản thân, không ý thức được hậu quả hành động của mình. 

 Tâm trạng là một dạng xúc cảm có cường độ vừa phải hoặc tương 

đối yếu được tồn tại trong khoảng thời gian tương đối lâu dài. Tâm trạng là 

một trạng thái xúc cảm bao trùm lên toàn bộ hoạt động của con người, gây 

ảnh hưởng rõ rệt đến toàn bộ hành vi của con người trong một thời gian khá 

dài. Stress là trạng thái căng thẳng đặc biệt của xúc cảm. Trạng thái căng 

thẳng của xúc cảm có thể gây ảnh hưởng tốt hoặc ảnh hưởng xấu đến hoạt 

động của con người. 

- Tình cảm  

Tình cảm là thái độ ổn định của con người đồi với hiện thực xung quanh và 

đối với bản thân cũng chính là thuộc tính ổn định của nhân cách. Tình cảm có 

tính khái quát và ổn định hơn xúc cảm, được chủ thể ý thức một cách rõ ràng. 

Trong tình cảm có một loại đặc biệt đó là sự say mê, loại này có cường độ 

rất mạnh, thời gian tồn tại lâu dài và được chủ thể ý thức rõ ràng. Sự say mê của 

con người có hai loại: say mê tích cực (say mê học tập, nghiên cứu, …) và say 

mê tiêu cực (còn gọi là đam mê, như đam mê cờ bạc, rượu chè, …). 

Phân biệt xúc cảm và tình cảm 

Xúc cảm Tình cảm 

Có ở người và động vật. Chỉ có ở người. 

Là một quá trình tâm lý Là một thuộc tính tâm lý 

Xuất hiện trước Xuất hiện sau 

Có tính nhất thời, đa dạng, phụ thuộc 

vào tình huống 

Có tính xác định và ổn định 
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Thực hiện chức năng sinh học (giúp 

cơ thể định hướng và thích nghi với 

môi trường bên ngoài với tư cách 

một cá thể) 

- Thực hiện chức năng xã hội (giúp 

con người định hướng và thích 

nghi với xã hội với tư cách một 

nhân cách). 

Gắn liền với phản xạ không điều 

kiện, bản năng. 

Gắn liền với phản xạ có điều kiện, 

với định hình động lực thuộc hệ 

thông tín hiệu thứ hai. 

III.   CÁC LOẠI TÌNH CẢM: 

Căn cứ vào đối tượng thỏa mãn nhu cầu người ta chia tình cảm thành 2 

nhóm: 

- Tình cảm cấp thấp: 

Đó là những tình cảm liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn nhu 

cầu cơ thể (nhu cầu sinh học, như ăn, mặc, …). 

- Tình cảm cấp cao: 

Đó là tình cảm liên quan đến sự thỏa mãn nhu cầu tinh thần. Tình cảm cấp 

cao gồm có: tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ, tình cảm 

hoạt động, tình cảm mang tính thế giới quan. 

+ Tình cảm đạo đức: là loại tình cảm liên quan đến sự thỏa mãn hay 

không thỏa mãn nhu cầu đạo đức của con người. Tình cảm đạo đức biểu 

hiện thái độ của con người đối với các yêu cầu đạo đức, hành vi đạo đức, 

như tình mẫu tử, tình bầu bạn, tình anh em, tình cảm làng xóm,… 

+ Tình cảm trí tuệ: là loại tình cảm nảy sinh trong quá trình hoạt động 

trí óc, có liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn nhu cầu nhận thức 

của con người. Tình cảm trí tuệ được biểu hiện ở sự ham hiểu biết, óc hoài 

nghi khoa học, sự nhạy cảm với cái mới, … 

+ Tình cảm thẩm mỹ:  là những tình cảm liên quan đến nhu cầu thẩm 

mỹ, nhu cầu về cái đẹp. Tình cảm thẩm mỹ biểu hiện thái độ thẩm mỹ của 

mỗi con người đối với hiện thực xung quanh, nó có ảnh hưởng lớn đến sự 
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đánh giá cái đẹp, thị hiếu thẩm mỹ của cá nhân. 

+ Tình cảm hoạt động: là sự thể hiện thái độ của con người đối với một 

hoạt động cụ thể nào đó, nó liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn 

nhu cầu thực hiện hoạt động đó. 

+ Tình cảm mang tính thế giới quan: là mức độ cao nhất của tình cảm 

con người. Tình cảm mang tính thế giới quan là tình cảm rất ổn định, bền 

vững, có tính khái quát cao, tính tự giác và tính ý thức cao, trở thành nguyên 

tắc trong thái độ và hành vi của cá nhân. Ví dụ như tinh thần yêu nước, yêu 

chế độ, tinh thần tương thân tương ái, … 

IV. ĐẶC ĐIỂM TÌNH CẢM 

- Tính nhận thức: 

Tình cảm của con người được nảy sinh trên cơ sở những xúc cảm của họ 

trong quá trình nhận thức đối tượng. Nói cách khác, nhận thức, rung động và 

phản ứng cảm xúc là ba yếu tố nảy sinh tình cảm. Trong đó, nhận thức được 

xem là “cái  lý” của tình cảm, nó làm cho tình cảm có tính tương đối xác định. 

Nếu không thì tình cảm sẽ xem như không có phương hướng.  Ví dụ như: 

“Nỏ thần sơ ý trao tay giặc 

Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu” 

- Tính xã hội: 

Tính cảm của con người mang tính xã hội, thực hiện chức năng xã hội và 

được hình thành trong môi trường xã hội, chứ không phải là những phản ứng 

sinh lý đơn thuần. 

- Tính ổn định: 

Tình cảm là những thái độ ổn định của con người đối với hiện thực xung 

quanh và đối với bản thân, chứ không như xúc cảm (xúc cảm là thái độ nhất thời 

có tính tình huống). Chính vì vậy mà tình cảm được xem là thuộc tình tâm lý, 

một đặc trưng của nhân cách con người. 

- Tính chân thực: 
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Tình cảm phản ánh đúng nội tâm thực của con người, ngay cả khi con người 

cố tình che dấu bằng những hành vi giả vờ (vờ không buồn nhưng thực ra buồn 

đến nẫu ruột; trên sân khấu, những nghệ sĩ thành công là những nghệ sĩ có khả 

năng nhập vai diễn – như đời thật của nhân vật trong kịch bản). 

- Tính đối cực (tính hai mặt): 

Tình cảm gắn liền với sự thỏa mãn nhu cầu của con người. Trong một hoàn 

cảnh nhất định, một số nhu cầu được thỏa mãn, nhưng một số nhu cầu khác lại bị 

kìm hãm hoặc không được thỏa mãn và tương ứng với điều này là sự phát triển 

mang tính đối cực của tình cảm: yêu – ghét, vui – buồn, tích cực – tiêu cực, … 

V. CÁC QUI LUẬT CỦA TÌNH CẢM 

Tình cảm của con người diễn ra theo những qui luật riêng, đó là những qui 

luật dưới đây 

- Quy luật “thích ứng”: 

Tình cảm cũng có hiện tượng thích ứng giống như cảm giác, nghĩa là có một 

tình cảm nào đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần một cách đơn điệu thì đến một lúc nào 

đó nó sẽ trở nên “chai sạn” (gọi là thích ứng). Trong đời sống của con người, hiện 

tượng “xa thường gần thường” chính là sự diễn biến của tình cảm theo quy luật 

này. 

- Quy luật “cảm ứng” (hay “tương phản”): 

Tình cảm cũng có sự tương phản giống như cảm giác. Trong quá trình hình 

thành hoặc biểu hiện tình cảm, sự xuất hiện, say đắm hơn hay yếu đi của một tình 

cảm này có thể làm giảm hoặc tăng một tình cảm khác xảy ra đồng thời hoặc nối 

tiếp nhau, hiện tượng này gọi là hiện tượng “cảm ứng” (hay “tương phản”) trong 

tình cảm. Ví dụ như khi chấm bài, sau một loạt bài kém mà giáo viên gặp một bài 

khá hơn thì họ sẽ thấy hài lòng, thỏa mãn hơn so với một bài cũng đạt mức độ 

như vậy nhưng nằm trong một loạt bài khá đã gặp trước đó. 

- Quy luật “pha trộn”: 

Hiện tượng hai tình cảm của một con người ở trạng thái đối cực nhau trong 
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cùng một thời điểm, nhưng không loại trừ nhau, mà “pha trộn” vào nhau. Ví dụ 

như: trường hợp “giận mà thương”, “thương mà giận”, hoặc “ghen tuông” trong 

tình yêu, hoặc trường hợp “thương cho roi cho vọt”, … 

- Quy luật “di chuyển”: 

Hiện tượng tình cảm của con người có thể “di chuyển” từ đối tượng này sang 

đối tượng khác, biểu hiện như “giận cá chém thớt” hoặc “vơ đũa cả nắm” hay 

như người xưa thường nói: 

  “Yêu nhau yêu cả đường đi 

  Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”   

(Ca dao) 

-  Quy luật “lây lan”: 

Hiện tượng tình cảm của con người có thể truyền, “lây” từ người này sang 

người khác, như hiện tượng “vui lây”, “buồn lây”, “đồng cảm”,... 

Quy luật “lây lan” tình cảm có cơ sở là tính xã hội trong tình cảm của con 

người. Tuy nhiên, việc “lây lan” tình cảm không phải là con đường chủ yếu để 

hình thành tình cảm. 

- Quy luật về sự hình thành tình cảm: 

Như đã nói ở trên, xúc cảm là cơ sở của tình cảm. Tình cảm được hình thành 

từ quá trình tổng hợp hóa, động hình hóa, khái quát hóa những cảm xúc đồng loại 

(cùng một phạm trù, một phạm vi đối tượng). Ví dụ như, tình cảm của con cái đối 

với cha mẹ là xúc cảm (dương tính) thường xuyên xuất hiện do liên tục được cha 

mẹ chăm sóc thỏa mãn nhu cầu, dần dần được tổng hợp hóa, khái quát hóa mà 

thành. 

Tình cảm được xây dựng từ những xúc cảm, nhưng khi đã được hình thành 

thì tình cảm lại thể hiện qua xúc cảm phong phú đa dạng và chi phối cảm xúc. 

----------------------------------------------------------- 
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❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: Hãy phân biệt trong số những đặc điểm dưới đây, đặc điểm nào là của 

tình cảm, đặc điểm nào là của xúc cảm? 

a. Là một quá trình tâm lý. 

b. Có tính chất nhất thời, đa dạng. 

c. Chỉ có ở người. 

d. Là một thuộc tính tâm lý. 

đ. Ở dạng tiềm tàng. 

e. Ở trạng thái hiện thực. 

g. Có cả ở người lẫn động vật. 

h. Ổn định và xác định. 

Bài 2: Những cơ chế sinh lý nào của tình cảm và xúc cảm được thể hiện trong 

các ví dụ dưới đây? 

a. Một học sinh K, ở trong một tâm trạng rất tốt. Kế hoạch hành động vạch 

ra từ trước đã gặp những điều kiện thuận lợi và đã được thực hiện. 

b. Các thầy thuốc nhận xét rằng: sau khi về hưu ở nhiều người nảy sinh 

trạng thái trầm cảm liên quan đến sự làm quen với chế độ sống mới, nhẹ nhàng 

hơn, thông thường trạng thái sức khỏe của cơ thể bị giảm sút. 

Bài tập 3: 

Dưới đây là những ví dụ khác nhau về tình cảm. Hãy xác định xem những 

tình cảm nào thuộc về tình cảm trí tuệ, tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mỹ? 

Tại sao? 

 Ngạc nhiên    Tính khôi hài 

 Tình bạn    Lòng tin 

 Yêu thích cái đẹp   Sự công tâm 

 Sự khâm phục   Tình cảm bi lụy 

 Tình cảm trách nhiệm  Sự hoài nghi 

 Sự mỉa mai    Sự xấu hổ. 
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 Tính tàn ác    Tính ghen tị 

 Tình cảm vui nhộn   Lòng trắc ẩn 

Bài 3: Căn cứ theo thời gian tồn tại và cường độ, người ta phân chia các thể 

nghiệm xúc cảm thành những loại nào? Theo các dấu hiệu đó hãy phân chia các 

thể nghiệm dưới đây: 

 Tình yêu bền vững với nghệ thuật  Bị kích thích 

 Buồn rầu      Trống trải 

 Giận dữ      Lo sợ 

 Đau khổ      Say mê khoa học 

 Khiếp sợ      Độc ác 

        Trầm uất 

Bài 4: Các hiện tượng sau nói lên quy luật nào của tình cảm? 

a.         “Năng mưa thì giếng năng đầy 

     Anh năng đi lại, mẹ thầy năng thương” 

b.          “Yêu nhau yêu cả đường đi 

    Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng” 

c. “Xa thương , gần thường” 

d. “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” 

e. “Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay” 

g. “Thương cho roi cho vọt” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tài liệu giảng dạy Môn Tâm lý học đại cương 
 104 

BÀI 2 

Ý CHÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể:     

- Phân tích được khái niệm ý chí, hành động ý chí và cấu trúc của hành 

động ý chí. 

- Nêu được các định nghĩa về kỹ năng, kỹ xảo, thói quen, phân biệt 

được kỹ xảo và thói quen, trình bày được các quy luật hình thành kỹ xảo. 

- Vận dụng các hiểu biết về ý chí, hành động ý chí và các hành động tự 

động hóa để phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lý có liên quan. 

- Có hứng thú đối với việc phân tích, giải thích các biểu hiện và trải 

nghiệm tình cảm, các hành động của bản thân và trân trọng các biểu hiện 

tình cảm của người khác. 

- Quan tâm tới việc vận dụng những hiểu biết vào học tập, rèn luyện và 

ứng xử.   
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I.   KHÁI NIỆM Ý CHÍ 

Ý chí của một người là mặt năng động của ý thức người đó, biểu hiện ở 

năng lực thực hiện những hành động có mục đích, đòi hỏi phải có sự nỗ lực 

khắc phục khó khăn. 

Ý chí là một là một phẩm chất tâm lý của cá nhân, một thuộc tính tâm lý của 

nhân cách. Trong cuộc sống, người ta thường nói rằng người này có chí, người 

kia thiếu ý chí, … 

Ý chí được xem là mặt năng động của ý thức, mặt biểu hiện cụ thể của ý 

thức trong thực tiễn, bởi vì ở cấp độ này của tâm lý, con người tự giác được 

mục đích của hành động, đấu tranh động cơ, lựa chọn được các biện pháp vượt 

qua mọi trở ngại, khó khăn để thực hiện đến cùng hành động đạt mục đích đề ra. 

Ý chí con người điều khiển, điều chỉnh hành vi tích cực nhất, vì trong ý chí 

có cả mặt năng động của trí tuệ lẫn mặt năng động của tình cảm, đạo đức. Giá 

trị đích thực của ý chí không phải chỉ ở cường độ mạnh hay yếu, mà chủ yếu là 

ở nội dung đạo đức của ý chí. 

II. CÁC PHẨM CHẤT CƠ BẢN TRONG Ý CHÍ CỦA NHÂN CÁCH 

Trong quá trình con người thực hiện những hành vi hành động ý chí thì 

những phẩm chất ý chí cũng được hình thành. Những phẩm chất này vừa đặc 

trưng cho cá nhân với tư cách là một nhân cách, vừa có ý nghĩa to lớn đối với 

đời sống và lao động của họ. Trong những phẩm chất của ý chí, có những phẩm 

chất làm cho con người trở nên tích cực hơn và họ có những phẩm chất giúp con 

người kìm hãm hành động của mình khi cần thiết. Dưới đây là một số phẩm 

chất ý chí cơ bản của nhân cách. 

Tính mục đích: 

Tính mục đích là phẩm chất rất quan trọng của ý chí, giúp con người điều 

chỉnh hành vi hướng vào mục đích tự giác. Tính mục đích của ý chí con người 

phụ thuộc vào thế giới quan, nội dung đạo đức và nhân sinh quan của họ. 

Tính độc lập: 
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Tính độc lập là phẩm chất ý chí cho phép con người có khả năng quyết định 

và thực hiện hành động theo những quan điểm và niềm tin của mình, mà không 

bị chi phối bởi những tác động bên ngoài. Tuy nhiên, tính độc lập của ý chí 

không đồng nghĩa với sự bảo thủ, bướng bỉnh, từ chối mọi sự ảnh hưởng tích 

cực từ bên ngoài. 

Tính quyết đoán: 

Tính quyết đoán của ý chí là khả năng đưa ra những quyết định kịp thời, dứt 

khoát trên cơ sở tính toán, cân nhắc kỹ càng, chắc chắn. Người quyết đoán là 

người có niềm tin sâu sắc vào việc mình làm, họ hiểu rằng mình phải làm như 

thế này mà không thể làm như thế khác được. Tính quyết đoán của con người có 

tiền đề là trình độ trí tuệ và sự dũng cảm của họ. Người quyết đoán luôn hành 

động có suy nghĩ, dũng cảm, nhanh nhạy, đúng lúc, không dao động và hoài 

nghi. 

Tính bền bỉ (kiên trì): 

Tính bền bỉ là phẩm chất của ý chí, được thể hiện ở sự khắc phục khó khăn, 

trở ngại do khách quan hoặc chủ quan gây ra để đạt được mục đích đã được xác 

định, cho dù phải mất nhiều thời gian. 

Người có tính bền bỉ không có nghĩa là họ lì lợm, bướng bỉnh theo đuổi mục 

đích mù quáng, mà là sự theo đuổi mục đích đã được ý thức rõ ràng bằng sự 

năng động của trí tuệ và tình cảm trong quá trình hành động hướng tới mục 

đích. 

Tính tự chủ: 

Tính tự chủ là khả năng và thói quen kiểm soát hành vi, làm chủ được bản 

thân, kìm hãm những hành vi không cần thiết hoặc có hại trong những tình 

huống cụ thể. 

Nhìn chung các phẩm chất ý chí của nhân cách nêu trên luôn luôn gắn bó 

hữu cơ với nhau, hỗ trợ cho nhau, tạo nên ý chí cao của con người. Các phẩm 

chất ý chí được thể hiện trong các hành động ý chí. 
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Các khâu của một hành động có ý chí 

Hành động ý chí: 

Là hành động được điều chỉnh bằng ý chí của con người. Nói cách khác, 

hành động ý chí là hành động có các biểu hiện: 

- Có ý thức. 

- Có chủ tâm (chủ định). 

- Đòi hỏi sự nổ lực cá nhân. 

- Thực hiện đến cùng để đạt mục đích đề ra. 

III. CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÓ Ý CHÍ 

Hành động có ý chí có những đặc điểm cơ bản sau: 

- Hành động ý chí phản ảnh hiện thực khách quan, vì nó chỉ xuất hiện khi 

chủ thể gặp khó khăn, trở ngại khi thực hiện hoạt động cụ thể nào. 

- Hành động ý chí được kích thích bởi cơ chế động cơ hóa hành động khi 

chủ thể ý thức được ý nghĩa của kích thích (trở ngại) để từ đó quyết định có 

hành động hay không hành động. Nghĩa là nguồn gốc kích thích hành động ý 

chí không phải là cường độ vật lý của kích thích. 

- Hành động ý chí có mục đích xác định, được chủ thể ý thức rõ ràng và 

chứa đựng nội dung đạo đức. Hành động của những người anh hùng của các 

thời đại là như vậy. 

- Hành động ý chí bao giờ cũng có sự lựa chọn phương tiện và biện pháp 

tiến hành để đạt mục đích. Tùy theo hoàn cảnh, điều kiện mà chủ thể hành động 

lựa chọn phương tiện và biện pháp thích hợp (hợp lý hay có thể coi là tối ưu). 

- Hành động ý chí luôn có sự điều khiển, điều chỉnh, kiểm tra của ý thức, 

luôn có sự nỗ lực khắc phục khó khăn, trở ngại, luôn thực hiện đến cùng để đạt 

mục đích. 

IV. CẤU TRÚC CỦA HÀNH ĐỘNG Ý CHÍ 

Cấu trúc của hành động ý chí điển hình là một tiến trình thường có 3 giai 

đoạn (có thể gọi là 3 bước): giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực hiện hành động, 
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giai đoạn đánh giá kết quả hành động. 

- Giai đoạn chuẩn bị: là giai đoạn hành động trí tuệ, giai đoạn con người 

suy nghĩ, cân nhắc các khả năng khác nhau. Giai đoạn này gồm các khâu: 

+  Xác định mục đích, hình thành động cơ. Trong giai đoạn này con 

người ý thức một cách rõ ràng mục đích hành động của mình, hình thành 

động cơ và đấu tranh động cơ để chọn lấy động cơ nổi bật (việc đấu tranh 

động cơ còn được diễn ra trong suốt quá trình hành động). 

+  Lập kế hoạch hành động để đạt mục đích với những phương tiện và 

biện pháp cụ thể. 

+  Quyết định hành động. 

- Giai đoạn thực hiện hành động: là giai đoạn chuyển từ quyết định hành 

động (khâu cuối của giai đoạn chuẩn bị) đến thực hiện hành động. Bước chuyển 

này là sự thay đổi về chất, vì là sự chuyển biến từ ý thức đến việc thực hiện cụ 

thể, chuyển từ nguyện vọng đến hiện thực. Sự thực hiện quyết định hành động 

có thể diễn ra dưới 2 hình thức: 

+  Hình thức hành động bên ngoài 

+  Hình thức hành động ý chí bên trong (hay kìm hãm các hành động 

bên ngoài). 

Trong quá trình thực hiện hành động có thể gặp những khó khăn trở ngại, 

đòi hỏi con người phải nỗ lực ý chí để vượt qua, nhằm thực hiện đến cùng hành 

động để đạt mục đích đã định. Những khó khăn trở ngại thường gặp có thể chia 

ra làm 2 loại chính: khó khăng trở ngại bên trong (chủ quan) và khó khăn trở 

ngại bên ngoài (khách quan). Ý chí của con người được thể hiện rõ khi họ khắc 

phục những khó khăn bằng sự nỗ lực của bản thân để hành động đạt mục đích 

đã xác định. 

- Giai đoạn đánh giá kết quả hành động: là giai đoạn con người xem xét, 

đối chiếu, nhìn nhận kết quả hành động với mục đích đề ra. Khi kết quả phù hợp 

với mục đích thì hành động kết thúc, con người cảm thấy thỏa mãn, hài lòng 
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hoặc chưa thỏa mãn, chưa hài lòng. Sự đánh giá kết quả hành động, có thể trở 

thành tác nhân kích thích và động cơ đối với hành động tiếp theo, giúp con 

người có những cố gắng mới để có những thành công mới, điều này có ý nghĩa 

đặc biệt trong dạy học và giáo dục học sinh. 

Ba giai đoạn trên đây của hành động ý chí có liên quan mật thiết với nhau, 

tiếp nối nhau và bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, trong điều kiện cụ thể nhất định, 

hành động ý chí có thể rút gọn, nghĩa là không nhất thiết diễn ra đầy đủ các giai 

đoạn nêu trên. 

V. KỸ NĂNG, KỸ XẢO, THÓI QUEN 

- Kỹ năng: là khả năng vận dụng kiến thức (khái niệm, cách thức, phương 

thức) để giải quyết một nhiệm vụ mới. Về kỹ năng học tập của học sinh có thể 

diễn đạt như sau: 

Kỹ năng học tập, trước hết là khả năng vận dụng có kết quả những kiến thức 

và phương thức thực hiện các hành động học tập đã được học sinh lĩnh hội để 

giải quyết nhiệm vụ học tập mới. 

- Kỹ xảo và thói quen: kỹ xảo và thói quen đều là hành động đã được tự 

động hóa, vốn lúc đầu là hành động có ý thức, có ý chí, nhưng do lặp lại nhiều 

lần thao tác trở nên thành thục, không cần sự tham gia của ý thức, ý chí. Kỹ xảo 

là hành động tự động hóa được hình thành một cách có ý thức, là hành động tự 

động hóa nhờ luyện tập. 

-  Thói quen là loại hành động tự động hóa ổn định, trở thành nhu cầu của 

con người và hình thành bằng nhiều con đường trong cuộc sống. 

Hành động kỹ xảo có những đặc điểm sau: 

 Không có sự kiểm soát thường xuyên của ý thức, không có sự kiểm 

tra bằng thị giác. 

 Động tác mang tính chất khái quát, nhuần nhuyễn, không có tác động 

thừa, kết quả cao, ít tốn kém năng lượng thần kinh và bắp thịt. 

Thói quen cũng là hành động tự động hóa, nhưng nó có nhiều điểm khác với 
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kỹ xảo về tính chất, con đường hình thành, mức độ bền vững, … 

Các quy luật hình thành kỹ xảo 

Kỹ xảo hình thành bằng con đường luyện tập, do sự lặp lại một cách có mục 

đích, có hệ thống các thao tác, dẫn đến sự củng cố và hoàn thiện hành động, làm 

cho hành động trở nên khái quát, thuần thục, nghĩa là được tự động hóa. Quá 

trình luyện tập để hình thành kỹ xảo diễn ra theo các quy luật sau đây: 

+ Quy luật về sự tiến bộ không đồng đều của kỹ xảo: 

Trong quá trình luyện tập, kỹ xảo hình thành theo các chiều hướng sau: Có 

loại kỹ xảo khi mới luyện tập thì tiến bộ nhanh, nhưng về sau lại chậm dần. Có 

loại kỹ xảo khi mới tập thì tiến bộ chậm, nhưng đến một giai đoạn nhất định thì 

nó lại tăng nhanh. Có những trường hợp, khi bắt đầu luyện tập, sự tiến bộ tạm 

thời lùi lại, sau đó tăng dần. 

Nắm được quy luật này thì khi luyện tập để hình thành kỹ xảo nào đó cho 

mình, mỗi người sẽ kiên trì, không nóng vội, không chủ quan và sẽ luyện tập có 

kết quả. 

+ Quy luật “đỉnh” của phương pháp luyện tập: 

Mỗi phương pháp luyện tập kỹ xảo chỉ có thể đem lại một kết quả cao nhất 

với phương pháp cụ thể ấy mà thôi. Kết quả cao nhất có thể đạt được của một 

phương pháp cụ thể gọi là “đỉnh” của phương pháp đó. Nếu muốn đạt kết quả 

cao hơn nữa thì phải thay đổi phương pháp tập luyện để có “đỉnh” cao hơn 

(phải thay phương pháp cũ bằng phương pháp mới ưu việt hơn). 

+ Quy luật về sự tác động qua lại giữa kỹ xảo đã có và kỹ xảo mới: 

Trong quá trình luyện tập kỹ xảo mới, những kỹ xảo đã có ảnh hưởng rõ rệt 

đến sự hình thành kỹ xảo mới. Sự ảnh hưởng này diễn ra theo 2 hướng sau đây: 

 Ảnh hưởng tích cực (dương tính): kỹ xảo cũ ảnh hưởng tốt, có lợi 

cho việc hình thành kỹ xảo mới, làm cho kỹ xảo mới được hình thành dễ 

dàng hơn, nhanh hơn, bền vững hơn. Đó là hiện tượng “chuyển kỹ xảo” hay 

còn gọi là”cộng” kỹ xảo. Ví dụ như, người đã biết đánh máy chữ thủ công 
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(máy cơ) thì sử dụng máy vi tính để soản thảo văn bản sẽ dễ dàng, thuận lợi 

hơn người chưa biết sử dụng máy chữ thủ công. 

 Ảnh hưởng tiêu cực (âm tính): kỹ xảo cũ ảnh hưởng xấu, gây trở 

ngại cho việc hình thành kỹ xảo mới. Đó là hiện tượng “giao thoa” kỹ xảo. 

Ví dụ, một người chơi bóng bàn giỏi thì khi chuyển sang chơi quần vợt thì 

những động tác đã thành kỹ xảo khi chơi bóng bàn sẽ cản trở việc chơi quần 

vợt trong giai đoạn đầu. 

Vì vậy, khi luyện tập để hình thành kỹ xảo mới cho học sinh, giáo viên 

cần tìm hiểu và tính đến các kỹ xảo đã có ở học sinh để tận dụng kỹ xảo có 

ảnh hưởng tốt và có biện pháp hạn chế kỹ xảo có ảnh hưởng xấu đến kỹ xảo 

cần hình thành mới. 

+ Quy luật dập tắt kỹ xảo: 

Một kỹ xảo đã được hình thành, nhưng nếu không được tập luyện, củng cố 

và sử dụng thường xuyên thì sẽ suy yếu dần và rồi có thể bị mất hẳn (bị dập tắt). 

Ví dụ như: một người chơi bóng bàn giỏi, nhưng nếu không được tập luyện, 

củng cố thường xuyên thì những kỹ năng, kỹ xảo trong việc thực hiện các thao 

tác chơi bóng sẽ bị mai một dần, hoặc việc học ngoại ngữ thường được nhiều 

người ví như “leo cột mỡ” cũng là sự phản ánh quy luật này. 

-------------------------------------------------- 

❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: Hãy đánh dấu (x) vào bên cạnh những đặc điểm của hành động ý chí mà 

bạn cho là đúng 

Một hành động ý chí là một hành động: 

a. Có mục đích 

b. Mới mẻ, khác thường. 

c. Chính xác, hợp lý. 

d. Có sự khắc phục khó khăn 

đ. Có sự lựa chọn phương tiện, biện pháp. 
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e. Tự động hóa. 

g. Cả a, d và e 

Bài 2: Hãy cho biết những phẩm chất ý chí nào được mô tả trong ví dụ dưới 

đây: 

a. Bất kỳ công việc gì H cũng làm đến cùng. Chưa bao giờ mà em không 

làm bài tập mà cô giáo cho về nhà. Sức học của em ở mức trung bình, nhưng em 

ngồi học và làm việc cho đến khi nào làm xong bài mới thôi. Đối với các công 

việc khác, em cũng vậy. Có một lần các bạn trong lớp quyết định ghi chép kết 

quả theo dõi thời tiết hàng ngày. Sau một tháng, nhiều bạn đã bỏ dở công việc, 

nhưng H thì không. Em đã ghi thời tiết suốt cả năm học, mặc dù không phải lúc 

nào em cũng thích làm việc đó. 

b. Một học sinh thực hiện một công việc vừa sức, không có sự giúp đỡ và 

kiểm tra thường xuyên của người khác, em biết tìm việc cho mình và tổ chức 

hoạt động của mình, biết rút lui ý kiến trong những trường hợp không đúng, biết 

sử dụng các thói quen hành động độc lập được hình thành vào những điều kiện 

mới, nhưng cùng một loại của hành động. 

Bài 3: Hãy lấy ví dụ và phân tích để làm rõ các khâu của hành động ý chí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tài liệu giảng dạy Môn Tâm lý học đại cương 
 113 

CHƯƠNG 6 

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH 

BÀI 1 

NHÂN CÁCH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÂN CÁCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

1. Kiến thức 

- Xác định được khái niệm nhân cách trong mối quan hệ với các khái niệm 

khác: con người, cá nhân, cá tính, chỉ ra được các đặc điểm cơ bản của 

nhân cách. 

- Chỉ ra và phân tích được các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển 

nhân cách, chỉ ra được các biểu hiện của năng khiếu để phát hiện, bồi 

dưỡng học sinh có năng khiếu và nêu được các loại hành vi sai lệch nhân 

cách và phương hướng khắc phục. 

- Vận dụng những hiểu biết về nhân cách và các thuộc tính của nhân cách 

vào việc phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lý theo quan điểm khoa 

học. 

- Có hứng thú đối với việc quan sát các biểu hiện và đánh giá nhân cách 

của bản thân. 
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I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ QUAN HỆ VỚI KHÁI NIỆM NHÂN CÁCH 

- Con người trước hết là một thực thể tự nhiên, nhưng về bản chất con 

người là thực thể xã hội, là thành viên của gia đình, cộng đồng và xã hội. Một 

định nghĩa khá phổ biến về con người đó là “con người là một thực thể sinh vật 

– xã hội và văn hóa”. Theo quan niệm này thì con người cần được nghiên cứu, 

tiếp cận theo 3 mặt: sinh vật, tâm lý, xã hội. 

- Cá nhân là con người cụ thể của cộng đồng, thành viên của một xã hội 

cụ thể. Cá nhân cũng là một thực thể sinh vật – xã hội và văn hóa, nhưng được 

xem xét và nói đến một cách cụ thể, riêng từng người với toàn bộ các đặc điểm 

về sinh lý, tâm lý và xã hội để phân biệt với cá nhân khác, phân biệt với cộng 

đồng (cá nhân và tập thể, cá nhân và cộng đồng).  

- Cá tính là cái đơn nhất có một không hai, cái không lặp lại trong tâm lý 

(hoặc sinh lý) của cá thể động vật hoặc cá thể người (cá nhân). Trong cuộc 

sống, những người có tài thường thể hiện rõ cá tính độc đáo. 

- Khái niệm nhân cách về phương diện tâm lý học 

Nhân cách là khái niệm bao hàm phần xã hội, tâm lý của cá nhân với tư 

cách là thành viên của một xã hội cụ thể, là chủ thể của mối quan hệ người – 

người, là chủ thể có ý thức của hoạt động và giao tiếp. Nhân cách là tổ hợp 

những đặc điểm, những thuộc tính tâm lý của cá nhân biểu hiện bản sắc và giá 

trị xã hội của con người. 

II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NHÂN CÁCH 

2.1.  Tính thống nhất củ nhân cách:  

Nhân cách là chỉnh thể thống nhất giữa phẩm chất và năng lực (hay nói cách 

khác là giữa đức và tài) của con người. Trong nhân cách có sự thống nhất hài 

hòa giữa các cấp độ của cá nhân: cấp độ bên trong cá nhân, cấp độ liên quan cá 

nhân, cấp độ siêu cá nhân. 

2.2. Tính ổn định của nhân cách: 

Nhân cách là tâm lý cá nhân nhưng không phải là tất cả những nét tâm lý 
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của con người, mà nhân cách chỉ bao hàm tổ hợp những thuộc tính tâm lý tương 

đối ổn định, tiềm tàng trong mỗi nhân cách. Nhân cách là những đặc điểm tâm 

lý nói lên bộ mặt tâm lý – xã hội của cá nhân, qui định giá trị làm người như là 

con người xã hội của mỗi cá nhân. Vì thế, các đặc điểm nhân cách, các phẩm 

chất nhân cách tương đối khó hình thành và cũng khó mất đi. Trong cuộc sống 

của mỗi người, từng nét nhân cách (cá tính, phẩm chất) có thể bị thay đổi do 

cuộc sống, nhưng nhìn chung thì chúng vẫn định hình thành một cấu trúc trọn 

vẹn và tương đối ổn định. 

2.3. Tính tích cực của nhân cách 

Nhân cách mang tính tích cực, vì nhân cách là chủ thể của hoạt động và giao 

tiếp, là sản phẩm của xã hội. Mỗi cá nhân chỉ được thừa nhận là nhân cách khi 

họ tích cực hoạt động bằng những hình thức đa dạng nhằm nhận thức, cải tạo, 

sáng tạo ra thế giới và đồng thời thay đổi cả chính bản thân mình (hoàn thiện 

nhân cách). Có thể nói rằng, giá trị đích thực của nhân cách là cốt cách làm 

người của cá nhân được thể hiện rõ nét ở tính tích cực của nhân cách. 

2.4. Tính giao tiếp của nhân cách 

Nhân cách được hình thành, phát triển, tồn tại và được thể hiện trong hoạt 

động và trong mối quan hệ giao tiếp của cá nhân với những cá nhân và nhân 

cách khác. Nhu cầu giao tiếp là nhu cầu bẩm sinh của con người. Con người 

sinh ra và khôn lớn luôn có nhu cầu quan hệ giao tiếp với người khác trong gia 

đình và trong xã hội. Thông qua giao tiếp con người tắm mình trong các mối 

quan hệ xã hội, đồng thời cũng thông qua giao tiếp mà con người lĩnh hội các 

chuẩn mực quan hệ đạo đức, chuẩn mực và hệ thống giá trị xã hội. Cũng thông 

qua giao tiếp mà mỗi người được nhìn nhận, được đánh giá theo các chuẩn mực 

về quan hệ xã hội, đồng thời con người cũng đóng góp các giá trị của mình cho 

xã hội, cho người khác.  

 

------------------------------------------------ 
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❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: Chỉ ra sự giống nhau và khác nhau giữa các khái niệm: con người, cá 

nhân, cá tính và nhân cách. 

Bài 2: Hãy xác định xem những đặc điểm nào dưới đây là chỉ về cá thể, những 

đặc điểm nào đặc trưng cho một nhân cách 

 Thô lỗ, 

Tận tâm, 

 Phản ứng vận động mạnh, 

Tốc độ lĩnh hội các kỹ xảo cao,  

Ngay thật,  

Khiêm tốn,  

Mềm mỏng,  

Bướng bỉnh hay phản ứng,  

Ít nhạy cảm với sự đánh giá của xã hội,  

Linh hoạt,  

Nhịp độ hoạt động nhanh. 
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BÀI 2 

CẤU TRÚC CỦA NHÂN CÁCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Nêu được các quan điểm về cấu trúc của nhân cách và ý nghĩa của chúng 

trong công tác giáo dục học sinh, trình bày được các thuộc tính cơ bản 

của nhân cách. 

- Vận dụng những hiểu biết về nhân cách và các thuộc tính của nhân cách 

vào việc phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lý theo quan điểm khoa 

học. 

- Tin tưởng vào việc muốn phát triển nhân cách là phải cần thiết phát triển 

4 thuộc tính tâm lý tính cách, xu hướng, khí chất, năng lực 
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I. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ CẤU TRÚC NHÂN CÁCH 

- Một số nhà tâm lý học xem cấu trúc nhân cách bao gồm ba mặt cơ 

bản: nhận thức (bao gồm cả tri thức và năng lực trí tuệ), tình cảm (rung 

cảm, thái độ) và ý chí (phẩm chất ý chí, kỹ năng, kỹ xảo, thói quen). 

- A. G. Covaliov (nhà tâm lý học người Nga) cho rằng, trong cấu trúc 

nhân cách có các quá trình tâm lý, các trạng thái tâm lý và các thuộc tính 

tâm lý cá nhân. 

- Nhà tâm lý học người Nga K. K. Platonov lại quan niệm rằng, cấu 

trúc nhân cách gồm 4 thành tố cơ bản:  

+  Đặc điểm của các quá trình tâm lý, các phẩm chất trí tuệ, trí nhớ, ý 

chí, đặc điểm của cảm xúc, .. 

+  Vốn kinh nghiệm: tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, thói quen, … 

+  Xu hướng nhân cách: nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, thế giới quan, 

niềm tin 

- Trong các tài liệu của một số nhà tâm lý học Việt Nam, cấu trúc 

nhân cách được trình bày, diễn đạt theo 4 khối (bốn thành tố cơ bản): 

+  Xu hướng của nhân cách. 

+  Những khả năng của nhân cách. 

+  Phong cách hành vi của nhân cách. 

+ Hệ thống “cái tôi” (cấu tạo tự ý thức) – hệ thống điều khiển, 

điều chỉnh hành vi của nhân cách. 

- Quan điểm khá phổ biến và có tính kinh điển coi nhân cách gồm tổ 

hợp 4 thuộc tính tâm lý của cá nhân: xu hướng, tính cách, khí chất và năng 

lực.  

- Quan điểm được thừa nhận và vận dụng trong đời sống xã hội ở 

nước ta hiện nay coi cấu trúc nhân cách bao gồm 2 mặt thống nhất với 

nhau là phẩm chất và năng lực, hay là đức và tài. 

Theo quan điểm này, cấu trúc nhân cách có thể biểu đạt qua bảng sau: 
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Phẩm chất (đức) Năng lực (tài) 

- Phẩm chất xã hội (đạo đức, chính 

trị): thế giới quan, lý tưởng, niềm tin, 

lập trường,…  

- Phẩm chất cá nhân (đạo đức, tư 

cách): các đức tính, các nết, các thói, 

tật, … 

- Phẩm chất ý chí: tính mục đích, 

tính tự chủ, tính kỷ luật, tính quả 

quyết, tính phê phán. 

- Cung cách ứng xử: tác phong, lễ 

tiết, tính khí. 

- Năng lực xã hội hóa: khả năng 

thích ứng, hòa nhập, tính mềm dẻo, 

cơ động, linh hoạt trong cuộc sống. 

- Năng lực chủ thể hóa: khả năng 

thể hiện tính độc đáo, đặc sắc, cái 

riêng, bản lĩnh của cá nhân. 

- Năng lực hành động: khả năng 

hành động có mục đích, chủ động, 

tích cực, có hiệu quả. 

- Năng lực giao tiếp: khả năng thiết 

lập và duy trì mối quan hệ với người 

khác. 

II. NHỮNG THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA NHÂN CÁCH 

2.1.  Xu hướng 

Là tính tâm lý phức hợp bao gồm hệ thống động cơ ẩn tàng trong mỗi cá 

nhân qui định tính tích cực hoạt động và sự lựa chọn thái độ của cá nhân. 

Xu hướng nói lên hướng phát triển của nhân cách và được biểu hiện ở một số 

mặt chủ yếu như: nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, thế giới quan, niềm tin, … 

- Nhu cầu: là sự đòi hỏi tất yếu mà con người thấy cần thỏa mãn để tồn tại 

và phát triển.  

Nhu cầu có những đặc điểm sau: 

  Nhu cầu bao giờ cũng có đối tượng. Khi nào nhu cầu gặp đối 

tượng có khả năng thỏa mãn nó thì lúc đó nhu cầu trở thành động cơ thúc 

đẩy con người hoạt động nhằm tới đối tượng. 

  Nội dung của nhu cầu do những điều kiện và phương thức thỏa 

mãn nó qui định. 

  Nhu cầu có tính chu kỳ. 
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  Nhu cầu của con người khác xa về chất so với nhu cầu của con vật 

ở chỗ nhu cầu của con người mang bản chất xã hội. 

 Nhu cầu của con người rất đa dạng, cụ thể: 

 Nhu cầu vật chất gắn liền với sự tồn tại của cơ thể, như: ăn, uống, 

mặt, ở… 

 Nhu cầu tinh thần, bao gồm: nhu cầu nhận thức, nhu cầu thẩm mỹ, 

nhu cầu giao tiếp, nhu cầu hoạt động xã hội,… 

- Hứng thú: là thái độ đặc biệt vừa có ý nghĩa đối với cuộc sống, vừa có 

khả năng mang lại khoái cảm cho con người trong quá trình hoạt động của mỗi 

cá nhân đối với đối tượng nào đó. 

Hứng thú của con người có đặc điểm: 

 Hứng thú biểu hiện sự tập trung cao độ, ở sự say mê, ở bề rộng và 

chiều sâu của thái độ con người đối với đối tượng. Hứng thú nảy sinh chủ 

yếu do tính hấp dẫn về mặt xúc cảm của con người đối với nội dung của 

hoạt động. 

 Hứng thú nảy sinh khát vọng hành động, tăng sức làm việc, đặc 

biệt là tăng tính tự giác, tích cực hoạt động và do vậy mà hứng thú làm tăng 

hiệu quả hoạt động. Cùng với nhu cầu, hứng thú là một thành phần trong 

động cở của nhân cách. 

- Lý tưởng: là mục tiêu cao đẹp, là hình ảnh mẫu mực tượng đối hoàn 

chỉnh có sức lôi cuốn con người vươn tới nó. 

Lý tưởng có những đặc điểm sau: 

 Lý tưởng chứa đựng mặt nhận thức sâu sắc của chủ thể về các điều 

kiện chủ quan và khách quan để vươn tới lý tưởng, đồng thời chủ thể có tình 

cảm mảnh liệt đối với hình ảnh mẫu mực của mình. Chính vì thế mà lý 

tưởng có sức mạnh lôi cuốn toàn bộ cuộc sống con người vào các hoạt động 

vươn tới lý tưởng của mình. (ước mơ của con người có thể là cơ sở cho sự 

hình thành lý tưởng cao đẹp sau này). 
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 Lý tưởng vừa có tính hiện thực vừa có tính lãng mạn. Lý tưởng có 

tính hiện thực vì bao giờ nó cũng được xây dựng từ nhiều “chất liệu” có 

thực trong đời sống. 

 Lý tưởng có tính lãng mạn vì nó là hình ảnh mẫu mực chưa có 

trong hiện thực, là cái chỉ có thể đạt được trong tương lai. Lý tưởng phản 

ánh xu thế phát triển của con người. 

 Lý tưởng có tính lịch sử: vì lí tưởng có tính hiện thực, mà hiện thực 

bao giờ cũng gắn với điều kiện xã hội lịch sử cụ thể nên lý tưởng có tính 

lịch sử. Lý tưởng của người nông dân trong xã hội phong kiến khác với lý 

tưởng của người làm nông nghiệp (nông dân) trong thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước, lý tưởng của thanh niên yêu nước thời đất nước còn 

bị thực dân Pháp đô hộ khác với lý tưởng của thanh niên yêu nước thời nay, 

… 

 Lý tưởng là sự biểu hiện tập trung nhất của xu hướng nhân cách, nó 

có chức năng xác định mục tiêu, điều khiển hoạt động và trực tiếp chi phối 

sự hình thành và phát triển tâm lý cá nhân. 

- Thế giới quan: là hệ thống các quan điểm về tự nhiên, xã hội và bản thân, 

có tác dụng xác định phương châm hành động của con người. 

Có những thế giới quan khác nhau, nhưng chỉ có thế giới quan duy vật biện 

chứng mang tính khoa học và tính nhất quán cao. 

- Niềm tin: là sự kết tinh các quan điểm, tri thức, sự rung cảm, ý chí được 

con người thể nghiệm trở thành chân lý bền vững trong mỗi cá nhân. Chính vì 

thế mà người ta nói, chân lý là sản phẩm của thế giới quan. 

Niềm tin tạo cho con người nghị lực, ý chí để hành động theo quan điểm của 

mình, là lẽ sống của con người. Trong đời sống của con người nếu để mất niềm 

tin thì sẽ rất nguy hiểm, sự khủng hoảng về niềm tin là sự khủng hoảng đáng sợ 

nhất. Khi không tin vào bản thân ta bắt đầu thấy nghi ngờ nhiều thứ và sự không 

tin tưởng làm cho cá nhất mất phương hướng trong hoạt động. 
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2.2. Tính cách 

- Tính cách là thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân, bao gồm hệ thống 

thái độ của cá nhân đó đối với hiện thực, được thể hiện trong hành vi, cử chỉ, 

cách nói năng tương ứng. 

- Trong cuộc sống, tính cách của con người còn được dùng bằng các từ ngữ 

khác để nói về nó, như “tính tình”, “tính nết”, “tư cách”. Những nét tính cách tốt 

thường được gọi là “đặc tính”, “lòng”, “tinh thần”, …Những nét tính cách xấu 

thường được gọi là “thói”, “tật”, … 

- Tính cách mang tính ổn định, thống nhất và bền vững, đồng thời  có tính 

độc đáo, riêng biệt điển hình cho mỗi cá nhân. Tính cách của cá nhân là sự 

thống nhất giữa cái chung và cái riêng, cái điển hình và cái cá biệt và chịu sự 

chế ước của xã hội. 

Cấu trúc của tính cách: 

Tính cách có cấu trúc phức tạp, bao gồm hệ thống thái độ và hệ thống hành 

vi, cử chỉ, cách nói năng tương ứng. 

+   Hệ thống thái độ của cá nhân bao gồm bốn mặt: 

 Thái độ đối với tập thể và xã hội, thể hiện qua nhiều nét tính cách, 

như: lòng yêu nước, thái độ chính trị, tinh thân đổi mới, tinh thần hợp tác 

cộng đồng,… 

 Thái độ đối với lao động, thể hiện ở những nét tính cách cụ thể, như: 

lòng yêu lao động, lao động có kỷ luật, có năng suất cao, tiết kiệm, … 

 Thái độ đối với mọi người, thể hiện ở những nét tính cách, như: lòng 

yêu thương con người, quý trọng con người, có tinh thần đoàn kết, tương 

trợ, tính chân thành, cởi mở, tính thẳng thắng, công bằng, … 

+   Hệ thống hành vi, cử chỉ, cách nói năng của cá nhân. 

- Tính cách có mối quan chặt chẽ với các thuộc tính, các phẩm chất khác 

của nhân cách như: xu hướng, khí chất, tình cảm, ý chí, kỷ xảo, thói quen và 

vốn sống của cá nhân.  
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2.3. Khí chất 

Khí chất là thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân, biểu hiện cường độ, 

tiến độ và nhịp độ của các hoạt động tâm lý, thể hiện sắc thái của hành vi, cử 

chỉ, cách nói năng của cá nhân. 

- Khí chất có cơ sở sinh lý là các kiểu thần kinh, quy định nhịp độ, tiến độ 

của các hoạt động tâm lý. Khí chất là nguyên nhân tạo ra sự khác biệt về những 

đặc điểm bên ngoài của hành vi con người, tuy nhiên khí chất mang bản chất xã 

hội. 

- Khí chất không mang tính tiền định các giá trị đạo đức – xã hội của con 

người. Những người có khí chất khác nhau, có thể có cùng giá trị đạo đức và 

ngược lại những người có khí chất giống nhau có thể có giá trị đạo đức khác 

nhau. 

- Khí chất không mang tính tiền định đối với những nét tính cách của cá 

nhân. Khí chất là cơ sở tự nhiên của tính cách, ở một mức độ đáng kể, khí chất 

qui định hình thức thể hiện tính cách của con người và ảnh hưởng đến mức độ 

dễ dàng hay khó khăn hình thành các nét tính cách của người đó. 

- Khí chất cũng không có tính tiền định đối với trình độ, năng lực của con 

người. Những người khác nhau về khí chất vẫn có thể có trình độ phát triển 

năng lực như nhau và ngược lại. 

Có thể nói rằng, khí chất không có tính tiền định đối với các thuộc tính phức 

hợp của nhân cách, nhưng các đặc điểm của sự thể hiện các thuộc tính nhân 

cách đều bị phụ thuộc vào khí chất ở một mức độ nhất định. 

Các kiểu khí chất: 

Kiểu khí chất là sự kết hợp khác nhau của những thuộc tính khí chất có quan 

hệ qua lại với nhau theo qui luật nội tại. 

Từ thời cổ đại, Hipocrat (460 – 356 TCN), danh y người Hy Lạp cho rằng, 

con người có 4 kiểu khí chất do ưu thế của một trong 4 chất nước trong cơ thể 

qui định.  
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Cụ thể như sau: 

Chất nước chiếm ưu thế Kiểu khí chất tương ứng 

- Máu (ở tim, có đặc tính nóng) - Hăng hái (Sanguin) 

- Nước nhờn (ở não có tính lạnh lẽo) - Bình thản (Flegmatique) 

- Mật vàng (ở gan, có đặc tính khô ráo) - Nóng nảy (Cholerique) 

- Mật đen (ở dạ dày, có đặc tính ẩm ướt) - Ưu tư (Melancolique) 

Đến nay thì cách lý giải của Hipocrat không còn phù hợp nữa, nhưng tên gọi 

của các kiểu khí chất vẫn được sự dụng. I.P. Pavlov đã chứng minh được sự kết 

hợp giữa 3 thuộc tính của hai quá trình cơ bản của thần kinh: cường độ, tính cân 

bằng, tính linh hoạt của hai quá trình hưng phấn và ức chế, tạo ra bốn kiểu thần 

kinh cơ bản làm cơ sở cho bốn kiểu khí chất, được nêu trong bảng sau: 

Kiểu thần kinh cơ bản Kiểu khí chất tương ứng 

- Kiểu mạnh mẽ, cân bằng, linh hoạt - Hăng hái 

- Kiểu mạnh mẽ, cân bằng, không linh hoạt - Bình thản  

- Kiểu mạnh mẽ, không cân bằng (hưng phấn mạnh 

mẽ hơn ức chế) 

- Nóng nảy 

- Kiểu yếu - Ưu tư  

Đặc điểm cơ bản của mỗi kiểu khí chất: 

+   Kiểu khí chất hăng hái: Người thuộc kiểu khí chất này thường hoạt 

bát, vui vẻ, yêu đời, sống động, ham hiểu biết, cảm xúc không sâu dễ hình 

thành và dễ thay đổi, nhận thức nhanh chóng nhưng cũng hay quên, tâm hồn 

hướng ngoại, cởi mở, dễ thích nghi với môi trường mới. 

+   Kiểu khí chất bình thản: người thuộc kiểu khí chất này thường chậm 

chạp, điềm tĩnh, chắc chắn, kiên trì, trật tự, khả năng kiểm soát tốt, nhận 

thức chậm nhưng chắc chắn, tình cảm khó hình thành nhưng sâu sắc, ít ưa 

cãi cọ và không thích ba hoa, có tính ỳ khi khởi động hoạt động, khó thích 

nghi với môi trường mới. 

+   Kiểu khí chất nóng nảy: người thuộc kiểu khí chất này thường hành 
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động nhanh, mạnh, hào hứng, nhiệt tình, hay có tính gay gắt, nóng nảy, 

mệnh lệnh, quyết đoán, dễ bị kích động, thẳng thắn, chân tình, khả năng 

kiềm chế thấp, … 

+   Khí chất ưu tư: người thuộc kiểu khí chất này thường chậm chạp, 

chóng mệt mỏi, luôn hoài nghi, lo lắng, thiếu tự tin, hay u sầu, buồn bã, cảm 

xúc khó nảy sinh nhưng rất sâu sắc, bền vững. Người thuộc kiểu khí chất 

này có sự nhạy bén, tinh tế về cảm xúc, giàu ấn tượng, trong quan hệ thường 

mềm mỏng, tế nhị, nhã nhặn, chu đáo và vị tha, họ thường sống bằng nội 

tâm (hướng nội), khó thích nghi với môi trường mới. 

2.4.  Năng lực 

Năng lực là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những 

yêu cầu của một loại hình hoạt động cụ thể, đảm bảo cho hoạt động đó có kết 

quả tốt. 

Năng lực không phải là thuộc tính tâm lý đặc biệt (xuất sắc) nào đó mà là tổ 

hợp các thuộc tính tâm lý của cá nhân. 

Năng lực vừa là tiền đề, vừa là kết quả của hoạt động. Năng lực vừa là điều 

kiện cho hoạt động đạt kết quả, nhưng đồng thời năng lực cũng phát triển ngay 

trong chính hoạt động ấy. 

Năng lực là sản phẩm của lịch sử. Sự phân công lao động, chuyên môn hóa 

lao động đã dẫn đến sự phân hóa và chuyên môn hóa năng lực người. Vấn đề 

đặt ra là sự phân công lao động đó có phù hợp với những người cụ thể hay 

không, nên đã xuất hiện chuyên ngành khoa học và hướng nghiệp. 

Khi nền văn minh nhân loại đạt được những thành tựu mới cũng là lúc xuất 

hiện ở con người những năng lực mới và những năng lực đã có trước đây lại có 

thêm nội dung mới. 

Các mức độ năng lực: 

Trong xã hội, giữa người này và người khác có năng lực không như nhau. 

Các nhà chuyên môn phân biệt năng lực theo 3 cấp độ: 
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+  Năng lực: là mức độ nhất định của khả năng con người, biểu thị hoàn 

thành có kết quả một hoạt động cụ thể nào đó (tốc độ và chất lượng hoạt 

động ở mức trung bình, nhiều người có thể đạt được như vậy). 

+  Tài năng: là mức độ năng lực cao hơn, biểu thị sự hoàn thành có kết 

quả cao, có tính sáng tạo một hoạt động cụ thể nào đó (ít người đạt được 

như vậy). 

+  Thiên tài: là mức độ cao nhất của năng lực, biểu thị ở mức kiệt xuất, 

hoàn chỉnh, độc đáo một hay một số hoạt động cụ thể nào đó của những vĩ 

nhân trong lịch sử nhân loại. 

Các nhà chuyên môn thường phân năng lực làm hai loại: năng lực chung và 

năng lực chuyên biệt.  

Năng lực chung và năng lực chuyên biệt luôn bổ sung, hỗ trợ nhau. 

 Năng lực chung: là năng lực cần thiết cho nhiều lĩnh vực hoạt động 

khác nhau, như năng lực học tập, năng lực giao tiếp, … Năng lực chung là 

điều kiện cần thiết cho nhiều lĩnh vực hoạt động. 

 Năng lực chuyên biệt (năng lực chuyên môn): là sự kết hợp độc 

đáo các thuộc tính chuyên biệt của con người đáp ứng yêu cầu của một lĩnh 

vực hoạt động chuyên môn và là điều kiện cho hoạt động này đạt kết quả 

tốt, như năng lực toán học, năng lực thơ văn, năng lực âm nhạc, năng lực 

hội họa, … 

------------------------------------------------------------ 

❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: Có những quan điểm khác nhau về mối tương quan giữa cái sinh vật và 

cái xã hội trong cấu trúc của nhân cách. 

a. Nhân cách được hình thành bởi xã hội, còn những đặc điểm sinh học của 

con người thì không có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình đó. 

b. Nhân cách do những nhân tố di truyền, sinh vật quyết định, không xã hội 

nào có thể làm thay đổi cái mà tự nhiên đã đặt sẵn trong con người. 
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c. Nhân cách là một hiện tượng phát triển về xã hội của con người, quá trình 

hình thành và phát triển phức tạp của nhân cách là do sự thống nhất giữa cái 

sinh vật và cái xã hội qui định. Trong quá trình đó, các yếu tố sinh vật bộc lộ 

như là tiền đề tự nhiên, còn các yếu tố xã hội bộc lộ như là động lực của sự phát 

triển tâm lý người và sự hình thành nhân cách của họ. 

Hãy khoanh tròn vào một quan điểm mà bạn cho là đúng. 

Bài 2: Trong những đặc điểm sau đây, đặc điểm nào thuộc về khí chất, thuộc về 

xu hướng, thuộc về tính cách và thuộc về năng lực? 

Khiêm tốn, tài năng, cẩn thận, nhút nhát, nóng nảy, ưu tư, có niềm tin, vẽ 

giỏi, hát hay, dễ thích nghi với môi trường mới, say mê nghề nghiệp, tính yêu 

cầu cao, hứng thú học tập. 

Bài 3: Hãy xác định những nét tính cách nào dưới đây thể hiện:  

a. Thái độ đối với người khác. 

b. Thái độ đối với lao động. 

c. Thái độ đối với bản thân. 

Tình cảm trách nhiệm   Lòng trung thực 

Lòng nhân ái    Tính khiêm tốn 

Tính ích kỷ     Tính sáng tạo 

Tính lười biếng    Tính cẩn thận 

Tính kín đáo     Tính quảng giao 

Tính hoang phí    Tính tự cao 

Bài 3: Hãy chỉ ra những luận điểm nào trong các luận điểm dưới đây là đúng 

đắn hơn cả trong việc cắt nghĩa khái niệm “tính cách” và hãy luận chứng cho 

câu trả lời của mình. 

a. Những nét tính cách thể hiện trong bất kỳ hoàn cảnh và điều kiện nào. 

b. Những nét tính cách chỉ thể hiện trong những hoàn cảnh điển hình với 

chúng mà thôi. 

c. Các nét tính cách không phải là gì khác ngoài thái độ của con người đối 
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với những mặt xác định của hiện thực. 

d. Trong tính cách thể hiện cả thái độ của con người, lẫn các phương thức 

hành động mà nhờ chúng các thái độ của họ được thực hiện. 

e. Tính cách mang tính độc đáo và cá biệt. 

f. Các nét tính cách là điển hình về mặt xã hội và độc đáo về mặt cá nhân. 

Bài 4: Căn cứ vào các dấu hiệu tâm lý dưới đây, hãy xác định xem loại khí chất 

nào được nói đến trong mỗi trường hợp? 

a. Một con người sinh động, hoạt bát, muốn thay đổi các ấn tượng thường 

xuyên, dễ dàng thích ứng với những điều kiện thay đổi của đời sống. 

b. Một con người chậm chạp, ôn hòa, có những nguyện vọng và tâm trạng 

ổn định, ít biểu lộ tâm trạng ra bên ngoài. 

c. Một con người nhanh nhẹn, bồng bột, sôi nổi, say mê với công việc, 

nhưng thiếu ôn hòa, tâm trạng thay đổi mạnh mẽ, đột ngột. 

d. Một con người nhạy cảm, dễ có cảm xúc sâu sắc với những sự kiện 

không đáng kể nhưng lại phản ứng với những người xung quanh một cách yếu 

đuối, rầu rĩ. 

Bài 5: Những đặc điểm nào dưới đây của hành vi là do khí chất qui định? 

a. Một cháu bé thường hay bắt chuyện trước, dễ dàng làm quen với người 

lạ. 

b. Một học sinh chỉ nghe giảng chăm chú khi giáo viên thông báo một điều 

gì lý thú. 

c. Ngay cả khi hiểu bài, học sinh vẫn luôn luôn cảm thấy không tin tưởng, 

hoài nghi. 

d. Một thiếu niên nôn nóng ngay sau khi bị người khác phê phán, đặc biệt 

nếu điều đó chạm đến lòng tự ái của em đó. 

e. Một học sinh say mê lắp ráp đài bán dẫn, mọi thời gian rỗi em đều dành 

cho việc lắp ráp hoàn thiện chiếc đài đó. 

Bài 6: Các ví dụ dưới đây nói về các năng lực, kỹ xảo hoặc tri thức của con 
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người. Hãy chỉ ra những dấu hiệu đặc trưng cho năng lực và xác định xem những 

trường hợp nào nói về năng lực? 

a) Chiều dài cánh tay của võ sĩ. 

b) Nguyện vọng muốn có công việc làm thường xuyên, khuynh hướng lao 

động. 

c) Óc quan sát thể hiện ở chỗ: con người có thể nhìn thấy một cách có hệ 

thống nhiều điều quan trọng đối với công tác, ở trong các sự vật hiện tượng hay 

bộ mặt của con người. 

d) Lực cơ của tay. 

e) Một học sinh trình bày rất tốt một bài thơ đã được luyện tập với thầy giáo. 

f) Một người ghi nhớ nhanh chóng được hình dáng, màu sắc, độ lớn của sự 

vật. 

g) Một người nhanh chóng nắm được các cử động, tư thế, hành động mới. 

h) Một học sinh kể lại rất hay một bài học đã thuộc lòng. 

i) Tính yêu cầu cao. 

j) Một người phân biệt rất giỏi các mùi và ghi nhờ chúng một cách chính xác. 

Bài 7: Những giờ học dưới đây có tác dụng giáo dục những năng lực nào (trí nhớ, 

tư duy, tưởng tượng)? 

a. Người ta chỉ đọc bài khóa hai lần cho học sinh nghe, sau đó yêu cầu học 

sinh viết lại nội dung của nó theo khả năng của mình. 

b. Chỉ ra sự giống và khác nhau của khí hậu châu Âu và châu Á ở cùng 

những độ cao như nhau. 

c. Lập dàn ý của bài khóa được nghe và trình bày lại bài khóa đó bằng ngôn 

ngữ viết. 

d. Căn cứ vào sự mô tả mà hình dung bức tranh của thiên nhiên. 

e. Hình dung hệ thực vật và động vật, hình dáng của các thành phố ở những 

điểm khác nhau trên quả địa cầu và mô tả điều tưởng tượng được. 
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BÀI 3 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Xác định được khái niệm nhân cách trong mối quan hệ với các khái 

niệm khác: con người, cá nhân, cá tính, chỉ ra được các đặc điểm cơ bản 

của nhân cách. 

- Chỉ ra và phân tích được các yếu tố chi phối sự hình thành và phát 

triển nhân cách, chỉ ra được các biểu hiện của năng khiếu để phát hiện, 

bồi dưỡng trẻ em có năng khiếu và nêu được các loại hành vi sai lệch 

nhân cách và phương hướng khắc phục. 

- Vận dụng những hiểu biết về nhân cách và các thuộc tính của nhân 

cách vào việc phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lý theo quan điểm 

khoa học. 

- Có hứng thú đối với việc quan sát các biểu hiện và đánh giá nhân cách 

của bản thân.  
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Nhân cách không có sẵn, không phát triển bằng cách bộc lộ dần các bản 

năng nguyên thủy, mà nhân cách là cơ cấu tâm lý mới được hình thành trong 

cuộc sống bằng hoạt động của chính mỗi người: giao tiếp, vui chơi, học tập, lao 

động, … 

Quá trình hình thành nhân cách chịu sự chi phối của nhiều yếu tố: yếu tố 

bẩm sinh – di truyền, môi trường tự nhiên, hoàn cảnh xã hội, giáo dục, hoạt 

động của cá nhân, … Mỗi yếu tố có vai trò nhất định nhưng không như nhau. 

Dưới đây là vai trò của từng yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân 

cách. 

I. GIÁO DỤC VÀ NHÂN CÁCH 

Giáo dục là hoạt động đặc trưng của xã hội, là quá trình tác động tự giác, 

chủ động đến con người nhằm hình thành và phát triển nhân cách con người 

theo yêu cầu xã hội. Theo nghĩa rộng, giáo dục là toàn bộ tác động tự giác của 

gia đình, nhà trường, xã hội bao gồm cả việc dạy học và tác động khác đến con 

người. Theo nghĩa hẹp, giáo dục là quá trình tác động tự giác đến tư tưởng, đạo 

đức hành vi của con người. 

Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, giáo dục giữ vai trò chủ 

đạo, điều này được thể hiện: 

- Giáo dục vạch ra phương hướng cho sự hình thành và phát triển nhân 

cách. Giáo dục là quá trình tác động có mục đích xác định (mục tiêu) hình thành 

một mẫu người cụ thể cho xã hội, một mô hình nhân cách phát triển hướng tới 

hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và cuộc sống của cá nhân. 

- Nhờ giáo dục mà mỗi cá nhân lĩnh hội được từ nền văn hóa dân tộc và 

nhân loại những điều bổ ích có cho mình, đáp ứng mục tiêu giáo dục quốc gia. 

- Giáo dục tác động đến con người nhiều nhất và có hiệu quả nhất, vì nó 

dựa trên thành tựu của nghiên cứu khoa học và theo bài bản phù hợp quy luật. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa thế giới nói: 
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  “Ngủ thì ai cũng như lương thiện 

  Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền 

  Hiền dữ phải đâu là tính sẵn 

  Phần nhiều do giáo dục mà nên”. 

- Giáo dục huy động được các mặt mạnh của các yếu tố khác chi phối sự 

hình thành và phát triển nhân cách, như các yếu tố thể chất (bẩm sinh di truyền), 

yếu tố hoàn cảnh sống, yếu tố xã hội, đồng thời có sự bù đắp cho những thiếu 

hụt, hạn chế do các yếu tố kể trên gây ra (như những người bị khuyết tật, bị 

bệnh hoặc có hoàn cảnh không thuận lợi, …). 

- Giáo dục có thể uốn nắn những sai lệch nhân cách, làm cho nó phát triển 

theo hướng mục tiêu giáo dục, theo yêu cầu xã hội. 

- Giáo dục có vai trò chủ đạo, có tính quyết định sự hình thành và phát 

triển nhân cách, tuy nhiên không nên tuyệt đối hóa vai trò của giáo dục, giáo 

dục không phải là vạn năng. Giáo dục không tách rời tự giáo dục, tự rèn luyện, 

tự hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân trong 3 môi trường giáo dục: nhà 

trường, gia đình và xã hội. 

II. HOẠT ĐỘNG VÀ NHÂN CÁCH 

Hoạt động của con người luôn có tính mục đích, tính xã hội và được thực 

hiện bằng những thao tác và công cụ nhất định. Mỗi hoạt động đều đòi hỏi ở 

con người những phẩm chất và năng lực nhất định, đồng thời quá trình tham gia 

hoạt động làm cho con người hình thành và phát triển những phẩm chất và năng 

lực tương ứng. Hoạt động của cá nhân là nhân tố quyết định trực tiếp sự hình 

thành và phát triển nhân cách. 

Hoạt động của con người diễn ra theo 2 hướng: 

- Quá trình nhập tâm (hay còn gọi là quá trình chuyển vào trong): là 

quá trình chủ thể hóa đối tượng của hoạt động, là quá trình con người lĩnh 

hội kinh nghiệm xã hội – lịch sử để thành vốn riêng của mình, để hình thành 

nhân cách. 
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- Quá trình xuất tâm (hay còn gọi là quá trình chuyển ra ngoài): là quá 

trình con người đối tượng hóa bản thân mình vào xã hội dưới dạng những 

sản phẩm vật chất hoặc tinh thần do mình làm ra, nhờ vậy mà con người 

được xã hội thừa nhận. 

Trong công tác giáo dục cần chú ý tổ chức các loại hình hoạt động phong 

phú, đa dạng phù hợp với lứa tuổi học sinh, đặc biệt chú ý tổ chức tốt hoạt động 

chủ đạo ở từng lứa tuổi cụ thể. 

III.  GIAO TIẾP VÀ NHÂN CÁCH 

Cùng với hoạt động, giao tiếp là con đường quan trọng trong việc hình 

thành và phát triển nhân cách, vì giao tiếp là hình thức đặc trưng cho mối quan 

hệ người – người là yếu tố cơ bản của sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, 

nhân cách. 

- Giao tiếp là điều kiện tồn tại của xã hội loài người. Xã hội là cộng đồng 

người, vì vậy nếu không có giao tiếp thì không thể có xã hội. Đối với cá nhân, 

giao tiếp là điều kiện tồn tại và là nhân tố phát triển tâm lý, nhân cách của họ. 

Mỗi con người đều chứa đựng trong mình những kinh nghiệm xã hội – lịch sử, 

qua giao tiếp, mỗi người sẽ lĩnh hội được những kinh nghiệm của người khác và 

bản thân mình cũng truyền đạt kinh nghiệm cho họ. 

- Giao tiếp là con đường hình thành nhân cách con người. Bằng giao tiếp 

con người tham gia vào các quan hệ xã hội, lĩnh hội những giá trị từ nền văn 

hóa xã hội, các chuẩn mực xã hội, các kinh nghiệm xã hội để hình thành bản 

chất của mình, đồng thời cũng thông qua giao tiếp mà con người đóng góp tinh 

lực của mình cho cộng đồng, cho xã hội. 

- Trong giao tiếp con người còn nhận thức được chính bản thân mình. 

Nhận thức được người khác, nhận thức các quan hệ xã hội, mỗi cá nhân tự đối 

chiếu, so sánh với người khác, với chuẩn mực xã hội, tự đánh giá bản thân mình 

để hình thành một thái độ giá trị - cảm xúc đối với bản thân. Nói cách khác, qua 

giao tiếp con người hình thành cho mình năng lực tự ý thức, một thành phần rất 
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quan trọng trong nhân cách. 

Như vậy, giao tiếp là hình thức đặc trưng cho mối quan hệ người – người, là 

một yếu tố cơ bản của sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách. Mọi 

hoạt động giao tiếp của con người chỉ có thể diễn ra trong cộng đồng, trong 

nhóm và tập thể. 

IV. TẬP THỂ VÀ NHÂN CÁCH 

Nhân cách con người được hình thành và phát triển trong môi trường xã hội, 

cụ thể và trực tiếp là các nhóm mà cá nhân là thành viên, đó là: gia đình, làng 

xóm, khu phố, cộng đồng, tập thể. Gia đình là nhóm cơ sở, là cái nôi đầu tiên 

mà ở đó nhân cách con người hình thành từ ấu thơ. Gia đình cũng là hình thức 

nhóm có sớm nhất trong lịch sử loài người, được coi như “tế bào” của xã hội. 

Mở rộng ra, con người là thành viên của các nhóm theo tên gọi khác nhau: 

nhóm chính thức, nhóm không chính thức, nhóm lớn, nhóm nhỏ, nhóm chuẩn 

mực, nhóm quy chiếu, … Các nhóm có thể đạt tới hình thức phát triển cao nhất 

được gọi là tập thể. Tập thể là một nhóm người, một bộ phận của xã hội được 

thống nhất lại theo những mục đích chung phục tùng các mục đích của xã hội. 

Tập thể có vai trò rất lớn trong sự hình thành và phát triển nhân cách. Trước 

hết tập thể giúp con người tìm thấy chỗ đứng của mình và thỏa mãn nhu cầu 

hoạt động, giao tiếp vốn là những nhu cầu cơ bản và xuất hiện rất sớm ở con 

người. Vì vậy, hoạt động tập thể là điều kiện, đồng thời là phương thức thể hiện 

và hình thành những năng khiếu, năng lực và các phẩm chất trong nhân cách. 

Tập thể tác động đến nhân cách thông qua hoạt động cùng nhau, qua dư luận tập 

thể, truyền thống tập thể, bầu không khí tập thể. Nhờ vậy, nhân cách của mỗi 

thành viên liên tục được điều khiển, điều chỉnh để phù hợp với các quan hệ xã 

hội mà cá nhân đó tham gia. Đồng thời mỗi cá nhân cũng tác động tới cộng 

đồng, tới xã hội, tới cá nhân khác thông qua tập thể của mình. Vì vậy mà trong 

giáo dục người ta thường vận dụng nguyên tắc giáo dục tập thể và bằng tập thể. 

Nhìn tổng thể, bốn yếu tố: giáo dục, hoạt động, giao tiếp và tập thể tác động 
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đan xen vào nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau trong việc hình thành và phát triển 

nhân cách. 

V. PHÁT TRIỂN VÀ BỒI DƯỠNG TRẺ CÓ NĂNG KHIẾU 

Trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau từ lâu đã được nhiều nước trên thế 

giới đặc biệt quan tâm như là một trong những vấn đề quốc sách. 

Các nhà tâm lý học cho rằng những gì khoa học đã phát hiện về năng lực 

con người chưa phản ánh đầy đủ và còn dưới mức khả năng tiềm ẩn mà con 

người có thể vươn tới. Ngày càng có nhiều những câu chuyển về các thần đồng 

ở trong nước và trên thế giới, những trẻ em có năng khiếu ở một lĩnh vực hoạt 

động nào đó. 

Vấn đề đặt ra là: Năng khiếu là gì? 

- Năng khiếu là dấu hiệu phát triển sớm ở trẻ em về một tài năng nào 

đó khi trẻ chưa được tiếp xúc một cách có hệ thống trong lĩnh vực hoạt động 

tương ứng. 

- Năng khiếu bộc lộ ra ở nhiều khía cạnh, như: tốc độ vượt trội trong 

việc hình thành một nhiệm vụ cụ thể so với trẻ em đồng trang lứa, thành tích 

xuất sắc trong một lĩnh vực nhất định, thiên hướng hoạt động mãnh liệt hoặc 

sự sáng tạo trong hoạt động ở một lĩnh vực nào đó. 

- Năng khiếu chỉ là dấu hiệu ban đầu của tài năng chứ không phải là tài 

năng. Một trẻ em có năng khiếu đối với một hoạt động nào đó không hẳn sẽ 

trở thành tài năng trong lĩnh vực ấy và ngược lại. 

Trong cấu trúc của năng khiếu mới chỉ có những thành phần cơ bản giống 

với cấu trúc của tài năng, chúng chưa ổn định, dễ thay đổi. Trong khi đó cấu 

trúc của tài năng bao gồm các thành phần tâm lý ở độ tuổi chín muồi, được tổ 

hợp ở mức độ cao và mang tính ổn định, bền vững. Trong sự phát triển tài năng, 

những thành phần xuất hiện sau (trong cấu trúc) là sự phát triển theo logic 

những thành phần đã xuất hiện trước với những yếu tố mới phát sinh và những 

kết quả có được nhờ giáo dục bồi dưỡng, chúng kết cấu với nhau tạo thành cấu 
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trúc mới. 

Từ năng khiếu trở thành tài năng là quá trình phát triển có lúc nhanh, lúc 

chậm, có khi liên tục, có khi đứt đoạn, thậm chí có khi năng khiếu không trở 

thành tài năng mà bị mai một đi. Vì vậy mà vấn đề phát hiện và bồi dưỡng năng 

khiếu là quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt, nhưng cũng khó khăn và phức tạp, vì 

công việc này đòi hỏi sự chuyên sâu, tinh tế. 

VI.  SỰ SAI LỆCH HÀNH VI 

Chuẩn mực hành vi được xem xét ít nhất theo ba cách tiếp cận: 

- Chuẩn mực được nhìn nhận theo kiểu thống kê: đại đa số thành viên trong 

cộng đồng có hành vi tương tự nhau trong những hoàn cảnh xác định nào đó thì 

hành vi đó được xem như là chuẩn mực, còn những hành vi khác như vậy được 

xem là lệch chuẩn. 

- Chuẩn mực hướng dẫn hay quy ước do cộng đồng hay do xã hội đặt ra, 

được đưa ra trên cơ sở những yêu cầu chung của cộng động, của xã hội đối với 

từng thành viên (pháp luật, đạo đức, truyền thống, …). Những hành vi khác với 

hướng dẫn, qui định thì được xem là hành vi lệch chuẩn. 

- Chuẩn mực được nhìn nhận theo kiểu chức năng: loại này được xác định 

ở mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân khi hành động đều xác định mục đích hành động, vì 

vậy mà một hành vi được xem là phù hợp chuẩn khi nó phù hợp với mục đích 

được người đó ý thức, còn hành vi không phù hợp với mục đích được xem là 

hành vi lệch chuẩn. 

Nhìn chung một hành vi của cá nhân được xem là chuẩn mực hay lệch 

chuẩn mực không phải do cá nhân đó tự phán xét cách nhìn nhận riêng của 

mình, mà phải xem xét hành vi đó có được cộng đồng, xã hội chấp nhận hay 

không. 

Phân loại các sai lệch chuẩn hành vi 

Căn cứ vào mức độ nhận thức và sự chấp nhận của chuẩn mực đạo đức, có 

thể phân biệt sự sai lệch hành vi thành hai loại: 
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- Sai lệch thụ động: là sai lệch hành vi do cá nhân không nhận thức được 

đầy đủ hoặc nhận thức sai lệch các chuẩn mực đạo đức xã hội. 

- Sai lệch chủ động: là những sai lệch hành vi do cá nhân cố ý làm khác đi 

so với người khác và so với chuẩn mực đạo đức xã hội. Trong những trường 

hợp này, cá nhân đã nhận thức được chuẩn mực đạo đức xã hội nhưng vẫn cứ 

làm theo ý mình, mặc dù biết không phù hợp. Nguyên nhân của những biểu hiện 

này là do cá nhân không kiềm chế nổi nhu cầu không chính đáng của mình, do ý 

thức tuân theo chuẩn mực còn yếu kém hoặc do thể chế xã hội chưa nghiêm. 

---------------------------------------------- 

❖ Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

Bài 1: Hãy liệt kê những trường hợp lệch lạch hành vi xã hội, phạm pháp, … ở 

trẻ vị thành niên mà em biết (cho biết nguốn cung cấp thông tin: báo, đài, trang 

wep… nào đưa tin, số, ngày cụ thể… ) 

Bài 2: Hãy thảo luận với người bên cạnh về nguyên nhân và hướng giải quyết 

cho những biểu hiện sai lệch về hành vi, nhân cách của trẻ vị thành niên hiện 

nay. 
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