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BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỀ CÔNG TÁC  
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 

Lê Bá Lộc1  
TÓM TẮT 

Trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm là người thay mặt hiệu trưởng quản lý 
học sinh lớp mình phụ trách, chịu trách nhiệm trước nhà trường về chất lượng toàn 
diện của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm là nhà quản lý giáo dục trong một tập thể 
nhỏ, mang đặc trưng mà giáo viên bộ môn không thể thay thế được. Mỗi giáo viên 
chủ nhiệm là một cố vấn của tất cả học sinh trong lớp, có sứ mệnh rất thiêng liêng. 
Đó là người thắp sáng nhân cách cho học sinh, góp phần giáo dục và hình thành kỹ 
năng sống cần thiết cho học sinh.  

Từ khóa: Giáo viên chủ nhiệm, kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống 
1. Mở đầu 
Ngành giáo dục nước ta đạt được 

nhiều thành tựu về bồi dưỡng cán bộ 
quản lý giáo dục: hiệu trưởng, phó hiệu 
trưởng, tổ trưởng chuyên môn, cán bộ 
phụ trách thư viện, phòng thí nghiệm ở 
nhà trường phổ thông (trong đó có 
trường trung học cơ sở). Tuy nhiên 
trong thực tiễn, ngành giáo dục chưa 
chú ý bồi dưỡng một đối tượng quan 
trọng khác, đó là bồi dưỡng giáo viên 
chủ nhiệm các trường trung học cơ sở 
về phương pháp và lý luận trong công 
tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.  

Kỹ năng sống rất cần thiết đối với 
học sinh để các em có thể ứng phó một 
cách tự tin, chủ động và hoàn thiện 
hành vi của bản thân trong giao tiếp, 
giải quyết các vấn đề của cuộc sống với 
mọi người xung quanh, mang lại cho 
mỗi cá nhân cuộc sống thoải mái, lành 
mạnh về thể chất, tinh thần. Công tác 
bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm là công 
tác quan trọng và cần thiết, qua đó giúp 
giáo viên chủ nhiệm làm tốt hoạt động 

giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở 
trường trung học cơ sở hiện nay.   

2. Nội dung  
2.1. Một số vấn đề về kỹ năng sống 

và giáo dục kỹ năng sống 
Quan niệm kỹ năng sống: Kỹ năng 

sống là khả năng cá nhân được thể hiện 
thông qua hành động làm chủ bản thân, 
hành động ứng xử tích cực với mọi 
người xung quanh và ứng phó, giải 
quyết có hiệu quả các tình huống, vấn 
đề trong cuộc sống dựa trên những tri 
thức, thái độ và giá trị mà chủ thể có 
được [1, tr. 6].  

Quan niệm về giáo dục kỹ năng 
sống: Giáo dục kỹ năng sống là trang bị 
cho người học những kiến thức, thái độ, 
giá trị và tạo cơ hội cho họ rèn luyện, 
trải nghiệm trong cuộc sống thực tiễn, 
từ đó giúp họ có thể làm chủ bản thân, 
ứng xử tích cực với mọi người xung 
quanh và ứng phó, giải quyết có hiệu 
quả các tình huống, vấn đề trong cuộc 
sống [1, tr. 7]. 

1 Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP. Hồ Chí Minh 
Email: lbloc@iemh.edu.vn 
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Bản chất của kỹ năng sống là kỹ 
năng tự quản lý bản thân và kỹ năng xã 
hội cần thiết để cá nhân tự lực trong 
cuộc sống, học tập và làm việc hiệu 
quả. Kỹ năng sống giúp con người sống 
có trách nhiệm với bản thân và cộng 
đồng, ứng phó với sức ép và sự lôi kéo 
thiếu lành mạnh, phòng ngừa những 
hành vi có hại cho sức khỏe thể chất và 
tinh thần và biết lựa chọn cách ứng xử 
phù hợp nhất cũng như có cách xử lý 
tích cực nhất để đối phó với những 
thách thức trong cuộc sống.  

Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh 
trung học cơ sở: Học sinh trung học cơ 
sở bắt đầu xuất hiện sự quan tâm đến 
bản thân, đến những phẩm chất nhân 
cách của mình, các em có biểu hiện nhu 
cầu tự đánh giá, so sánh mình với người 
khác. Điểm nổi bật ở lứa tuổi này là dễ 
xúc động, dễ bị kích động, vui buồn 
thường hay đan xen, tình cảm còn mang 
tính bồng bột. Khi tham gia các hoạt 
động vui chơi, học tập, lao động các em 
đều thể hiện tình cảm rõ rệt và mạnh 
mẽ. Ở lứa tuổi này, giao tiếp là một hoạt 
động đặc biệt giúp các em rèn kỹ năng 
sống cho bản thân, giúp các em nhận 
thức được người khác và bản thân 
mình, từng bước phát triển các kỹ năng 
cần thiết như: so sánh, phân tích, khái 
quát hành vi của mình và của người 
khác, trên cơ sở đó từng bước tự điều 
chỉnh hành vi, hoạt động để hoàn thiện 
nhân cách bản thân. 

Những kỹ năng sống cần được giáo 
dục cho học sinh trung học cơ sở theo 

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo gồm: 

+ Nhóm kỹ năng xã hội: kỹ năng 
giao tiếp hiệu quả, kỹ năng đồng cảm, 
kỹ năng quan sát, kỹ năng kiên định, kỹ 
năng thuyết phục và gây ảnh hưởng, kỹ 
năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo 
(làm thủ lĩnh). 

+ Nhóm kỹ năng giao tiếp: xác định 
đối tượng giao tiếp, xác định nội dung 
và hình thức giao tiếp, sử dụng ngôn 
ngữ hình thể trong giao tiếp. 

+ Nhóm kỹ năng phòng chống bạo 
lực: phòng chống xâm hại thân thể, 
phòng tránh xâm hại tình dục, phòng 
chống bạo lực học đường, phòng chống 
bạo lực gia đình, tránh tác động xấu từ 
bạn bè, kỹ năng duy trì mối quan hệ, kỹ 
năng hóa giải mâu thuẫn. 

+ Nhóm kỹ năng đời sống cá nhân 
và gia đình: phòng tránh tai nạn thương 
tích, bảo vệ sức khỏe, vượt qua nghịch 
cảnh, tình yêu chân chính và tình dục an 
toàn, quản lý tiền bạc. 

+ Nhóm kỹ năng nghề nghiệp: 
khám phá bản thân, khám phá sở thích 
và hứng thú, định hướng nghề nghiệp 
[2, tr. 26].  

Các hình thức giáo dục kỹ năng 
sống cho học sinh trung học cơ sở: giáo 
dục kỹ năng sống qua các hoạt động 
học tập (những người yêu thích văn 
học, câu lạc bộ thơ văn, những nhà vật 
lý, toán học trẻ, sinh học và môi trường, 
thi tìm hiểu theo chủ đề…); giáo dục kỹ 
năng sống qua các hoạt động giáo dục 
thể chất (bóng đá, bóng chuyền, cầu 
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lông, võ dân tộc, du lịch, trò chơi dân 
gian…); giáo dục kỹ năng sống qua các 
hoạt động giáo dục thẩm mỹ (hát múa, 
hát dân ca, vẽ, thơ, kịch, đặc san, báo 
tường…); giáo dục kỹ năng sống qua 
các hoạt động giáo dục nghề nghiệp 
(hướng nghiệp, giáo dục nghề truyền 
thống, địa phương…); giáo dục kỹ năng 
sống qua các tiết sinh hoạt dưới cờ 
hằng tuần của trường; giáo dục kỹ năng 
sống qua các tiết sinh hoạt chủ nhiệm 
hằng tuần của lớp [2, tr. 28].  

Giáo viên chủ nhiệm qua công tác 
chủ nhiệm lớp thực hiện việc bồi dưỡng 
kỹ năng tự quản cho học sinh để các em 
có khả năng tự quản lý và tổ chức mọi 
hoạt động của lớp. Giáo viên chủ nhiệm 
lãnh đạo lớp học, điều khiển lớp học, 
làm công tác phát triển lớp học, tổ chức 
lớp học, giáo dục kỹ năng sống cho học 
sinh lớp mình chủ nhiệm.  

Chỉ thị số: 40/2008/CT-BGDĐT, 
ngày 22 tháng 7 năm 2008, về việc phát 
động phong trào thi đua “Xây dựng 
trường học thân thiện, học sinh tích 
cực” trong các trường phổ thông giai 
đoạn 2008 - 2013 đã đưa vào nội dung 
rèn kỹ năng sống cho học sinh vì nhận 
thấy có nhiều học sinh bị xâm hại, bị 
lạm dụng do thiếu kỹ năng sống. Đã 
đến lúc dạy cho học sinh những kỹ năng 
sống để các em không bị sốc trong mọi 
hoàn cảnh; chuẩn bị cho các em tâm lý 
chủ động để tiếp nhận cuộc sống, như 
chuyển lớp, chuyển thầy cô giáo chủ 
nhiệm, chuyển cấp, chuyển trường hoặc 
khi tham gia các hoạt động ngoài giờ 

lên lớp, sinh hoạt tập thể, ngoại khóa, 
hướng nghiệp, lao động.  

2.2. Công tác giáo dục kỹ năng 
sống của giáo viên chủ nhiệm trường 
trung học cơ sở  

- Về việc xây dựng đội ngũ cán sự 
lớp, tổ chức lớp chủ nhiệm: Một số giáo 
viên chủ nhiệm chưa làm được việc xây 
dựng đội ngũ cán sự lớp theo phương 
hướng tự quản tích cực, chưa phát huy 
được tiềm năng, vai trò của học sinh 
trong các hoạt động xây dựng tập thể; 
chưa biết giao nhiệm vụ, chức năng cụ 
thể cho từng đối tượng; chưa tổ chức 
bồi dưỡng nội dung, phương pháp hoạt 
động cho học sinh. Do vậy giáo viên 
chủ nhiệm còn hạn chế trong việc giáo 
dục những kỹ năng cần thiết cho học 
sinh trong thực hiện nhiệm vụ của cán 
sự lớp; chưa giúp được các em hình 
thành những kỹ năng sống để xử lý và 
giải quyết vấn đề trong cuộc sống. 

- Về việc xây dựng, điều hành một 
tập thể tự quản: Một số giáo viên chủ 
nhiệm chưa biết cách huấn luyện những 
kỹ năng làm việc cho ban cán sự lớp; 
chưa biết cách bồi dưỡng để cán sự lớp 
nắm vững nhiệm vụ được giao; chưa tập 
cho lớp biết cách tự quản.   

- Về kiến thức và cách tổ chức giáo 
dục kỹ năng sống: Còn có giáo viên chủ 
nhiệm chưa tự trang bị kỹ năng sống và 
cách tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho 
học sinh qua các phương tiện truyền 
thông, sách báo, tài liệu, thực tiễn cuộc 
sống, qua các hình thức bồi dưỡng 
thường xuyên do ngành giáo dục tổ 
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chức thực hiện. Thiếu kiến thức về kỹ 
năng sống và chưa biết cách tổ chức 
giáo dục kỹ năng sống sao cho phù hợp 
và hiệu quả nên công tác chủ nhiệm của 
giáo viên còn bất cập, chưa đạt được 
mục tiêu giáo dục như mong muốn.  

- Một số giáo viên chủ nhiệm chưa 
biết ứng xử giải quyết thế nào cho đúng 
các mối quan hệ giữa các em học sinh 
với nhau, giữa học sinh với giáo viên, 
giữa giáo viên bộ môn với giáo viên; 
giữa giáo viên chủ nhiệm với Đoàn 
Thanh niên, cán bộ Đội Thiếu niên… 
với cha mẹ học sinh.  

- Có giáo viên chủ nhiệm chưa xây 
dựng được quy chế hành vi giao tiếp 
giữa thầy với trò; chưa rèn luyện kỹ 
năng ứng xử văn hóa; chưa mạnh mẽ 
lên án các hành vi bạo lực học đường và 
xã hội.  

- Một bộ phận giáo viên chủ nhiệm 
chưa định hướng, hướng dẫn hành vi 
đạo đức cho học sinh; chưa nâng cao ý 
thức tự nguyện, tự giác, tự chủ phát huy 
được tính tích cực trong mọi hoạt động 
rèn luyện kỹ năng sống của thầy cô giáo 
và học sinh; chưa thực hiện giáo dục 
cho học sinh nhận thức được lợi ích của 
rèn luyện kỹ năng sống là có lợi về mọi 
mặt cho bản thân, gia đình, xã hội và 
đất nước.  

2.3. Những nội dung cần bồi 
dưỡng cho giáo viên chủ nhiệm trong 
công tác giáo dục kỹ năng sống cho 
học sinh 

- Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm về 
việc xây dựng đội ngũ cán sự lớp, tổ 

chức lớp chủ nhiệm: Giáo viên chủ 
nhiệm cần xây dựng đội ngũ cán bộ lớp 
theo phương hướng tự quản tích cực, 
phát huy được tiềm năng, vai trò của 
học sinh trong các hoạt động xây dựng 
tập thể học sinh. Giao nhiệm vụ, chức 
năng cụ thể cho từng đối tượng. Tổ 
chức bồi dưỡng nội dung, phương pháp 
hoạt động cho các em. Qua đó giáo viên 
chủ nhiệm giáo dục những kỹ năng cần 
thiết cho các em trong thực hiện nhiệm 
vụ của cán sự lớp như điều hành lớp, tổ 
chức các hoạt động của lớp. Từng bước 
giúp các em hình thành những kỹ năng 
sống, biết cách xử lý và giải quyết vấn 
đề trong cuộc sống.  

- Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm về 
xây dựng, điều hành lớp tự quản: Đó là 
việc giúp giáo viên chủ nhiệm biết cách 
huấn luyện ban cán sự lớp thành thạo kỹ 
năng làm việc; bồi dưỡng để cán sự lớp 
nắm vững nhiệm vụ được giao. Tập cho 
lớp biết cách tự quản: giáo viên chủ 
nhiệm dự và theo dõi cách làm việc của 
ban cán sự lớp; giáo viên chủ nhiệm có 
thể nhắc nhở khi cần thiết, không can 
thiệp nhiều, sâu vào các hoạt động của 
lớp tự quản; giáo viên chủ nhiệm cần có 
giai đoạn quan sát lớp, điều chỉnh 
những học sinh chưa chủ động làm việc 
hoặc kỹ năng còn yếu; bồi dưỡng và hỗ 
trợ để các em làm tốt nhiệm vụ của 
mình. Khi chắc chắn lớp có thể tự quản, 
giáo viên để các em độc lập hoạt động. 
Đó cũng là lúc một số kỹ năng sống đã 
được hình thành ở các em qua việc giáo 
dục của giáo viên chủ nhiệm lớp.  
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- Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm về 
kiến thức và cách tổ chức giáo dục kỹ 
năng sống cho học sinh qua công tác 
chủ nhiệm lớp: Giáo viên chủ nhiệm 
tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho 
học sinh thông qua hình thức lồng ghép 
vào các giờ sinh hoạt chủ nhiệm lớp. 
Kỹ năng sống rất phong phú, đa dạng 
và những hiểu biết về kỹ năng sống là 
rất cần thiết đối với giáo viên chủ 
nhiệm. Cách tổ chức giáo dục kỹ năng 
sống cho học sinh cũng là những kỹ 
năng mà người giáo viên chủ nhiệm 
phải quan tâm bồi dưỡng, tiếp thu, tích 
lũy trong quá trình dạy học và giáo dục 
của mình. Thầy cô phải tự trang bị kỹ 
năng sống và cách tổ chức giáo dục kỹ 
năng sống cho học sinh qua các phương 
tiện truyền thông, sách báo, tài liệu, 
thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là qua các 
hình thức bồi dưỡng thường xuyên do 
ngành giáo dục tổ chức thực hiện.   

- Bồi dưỡng cho giáo viên chủ 
nhiệm biết ứng xử giải quyết đúng các 
mối quan hệ giữa các em học sinh với 
nhau, giữa học sinh với giáo viên, giữa 
giáo viên bộ môn với giáo viên chủ 
nhiệm; giữa giáo viên chủ nhiệm với 
Đoàn Thanh niên, cán bộ Đội Thiếu 
niên và với cha mẹ học sinh. Những 
mối quan hệ ấy nếu được nhận thức và 
giải quyết một cách thấu tình đạt lý thì 
hiệu quả giáo dục sẽ rất cao. Ngược lại, 
hậu quả sẽ khó lường. Điều đó cho thấy 
rằng, việc nhận thức vấn đề phối hợp và 
giải quyết mối quan hệ phối hợp giữa 
các chủ thể nêu trên đối với giáo viên 

chủ nhiệm là rất cần thiết và quan trọng. 
Nói cách khác, đó là kỹ năng mà người 
thầy cần trang bị cho mình trong nghiệp 
trồng người. 

- Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm 
biết động viên, biết vận động thuyết 
phục, rèn luyện kỹ năng sống cho học 
sinh phát triển: Giáo viên góp ý, tư vấn 
trong giờ sinh hoạt lớp giúp học sinh 
cảm thấy tự tin và câu nói chắc gọn, 
cộng thêm một môi trường giáo dục 
thân thiện hòa đồng, cho phép các em 
tiến đến gần và hòa nhập với nhau, sau 
đó là những điều khác như: đóng góp ý 
kiến cho tập thể, ý tưởng độc đáo cho 
các hoạt động của lớp phong phú hơn, 
hiệu quả hơn và đặc biệt kỹ năng làm 
việc nhóm, tập thể, các em được trang 
bị lý thuyết cụ thể, rồi thực hành để 
hiểu. Giáo viên phải luôn khích lệ, luôn 
ở bên học sinh khi khó khăn, giúp các 
em tự tin hơn, tự lập hơn trong cuộc 
sống, đây là điều rất cần thiết trong 
cuộc sống của các em sau này.  

- Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm 
về xây dựng quy chế hành vi giao tiếp 
giữa thầy với trò gần gũi thân thiện, 
rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, lên 
án mọi hành vi bạo lực học đường và 
xã hội: giáo viên chủ nhiệm với học 
sinh như là một người bạn lớn, vừa 
gần gũi vừa đáng tin cậy, kiên trì 
trong giáo dục học sinh. Vui cùng 
những thành tích nhỏ bé của học sinh 
và chia sẻ với những thất bại của học 
sinh; là người rất gần gũi với học sinh, 
vì thế cố gắng để học sinh luôn cởi mở 
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với giáo viên chủ nhiệm; vừa là bạn 
vừa là thầy của học sinh; cố gắng khơi 
dậy sự tự tin trong mỗi học sinh. Qua 
mỗi giờ sinh hoạt chủ nhiệm lớp, giáo 
viên chủ nhiệm giúp học sinh trở thành 
một nhân cách cởi mở, say mê, sáng 
tạo và phát triển toàn diện.  

- Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm về 
việc kết nối ba môi trường giáo dục nhà 
trường, gia đình và xã hội: Mỗi buổi 
họp với cha mẹ học sinh là dịp để giáo 
viên chủ nhiệm cung cấp thêm cho họ 
những kiến thức về tâm lý, sư phạm, về 
quá trình học tập. Thường xuyên liên hệ 
với cha mẹ học sinh, kịp thời nắm bắt 
thông tin, diễn biến tâm sinh lý của học 
sinh, thông qua các hoạt động hưởng 
ứng phong trào của ngành, của trường, 
của các đoàn thể, của địa phương để rèn 
luyện cho học sinh kỹ năng ứng xử, rèn 
luyện sức khỏe, ứng xử văn hóa, phòng 
chống bạo lực, tệ nạn xã hội, đưa nội 
dung giáo dục kỹ năng sống vào những 
lần họp cha mẹ học sinh; cung cấp cho 
các bậc cha mẹ học sinh những kiến 
thức và phương pháp giáo dục con em 
phù hợp với đặc điểm độ tuổi; cung cấp 
địa chỉ những dịch vụ hỗ trợ tại cộng 
đồng để giúp gia đình và xã hội tham 
gia giáo dục học sinh tốt hơn. Việc rèn 
luyện kỹ năng sống cho học sinh tiến bộ 
và đạt hiệu quả đến đâu phụ thuộc rất 
nhiều vào đội ngũ thầy cô giáo, cách 
giáo dục mỗi trường, văn hóa sống của 
mỗi gia đình.  

- Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm về 
việc định hướng, hướng dẫn hành vi 

đạo đức cho học sinh: Giáo viên chủ 
nhiệm nâng cao ý thức tự nguyện, tự 
giác, tự chủ, phát huy được tính tích cực 
trong mọi hoạt động rèn luyện kỹ năng 
sống cho học sinh; giúp học sinh nhận 
thức được lợi ích của rèn luyện kỹ năng 
sống là có lợi về mọi mặt cho bản thân, 
gia đình, xã hội và đất nước; biết quan 
tâm chia sẻ để cả tập thể cùng rèn 
luyện; trang bị cho học sinh nhận thức 
mới rằng, sống trong xã hội, ai cũng có 
thể mắc sai lầm và bất cứ lúc nào, ở đâu 
đó cũng sẽ có những hành vi không 
chuẩn mực, vì thế học sinh phải biết bảo 
vệ mình, biết cảnh giác, có óc hoài nghi 
một cách khoa học, không phải hoài 
nghi bi quan, xa lánh. 

- Giáo viên chủ nhiệm phải có tâm 
huyết và tình yêu thương đối với học 
sinh, thực sự đổi mới phương pháp 
trong việc thực hiện sinh hoạt chủ 
nhiệm lớp, tạo điều kiện để học sinh rèn 
luyện, tự rèn luyện kỹ năng sống. Coi 
trọng tự rèn luyện, động viên khuyến 
khích học sinh kịp thời. Giáo dục cho 
học sinh không bi quan sau những vi 
phạm của mình mà phải lấy đó là một 
bài học để rút kinh nghiệm, phải biết 
cách quản lý thời gian, dành nhiều thời 
gian của cá nhân cho việc học, không sa 
đà vào các trò chơi vô bổ. 

3. Kết luận   
Giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh cần đến vốn sống, tình thương và 
nhân cách của người thầy. Học sinh học 
kiến thức và kỹ năng ở thầy trước hết là 
ở tấm gương sống của người thầy. Vì 
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vậy để học sinh không thất vọng vì thầy 
thì trước hết mỗi thầy cô giáo là một 
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. 
Giáo viên chủ nhiệm cần được bồi 
dưỡng và tự bồi dưỡng những kiến thức 
và phương pháp giáo dục kỹ năng sống 
cho học sinh qua công tác chủ nhiệm 
lớp. Giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh là phải đem đến cho các em sự 
hứng thú, sôi nổi và niềm vui trong học 
tập, rèn luyện. Các em hứng thú và tự 
giác thì chắc chắn việc giáo dục kỹ 
năng sống sẽ thực chất và hữu ích, mục 
tiêu giáo dục toàn diện sẽ đạt được hiệu 
quả như mong muốn. 
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TRAINING FORM TEACHERS IN EDUCATING LIFE SKILLS FOR 
JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS 

ABSTRACT 
In schools, the form teachers are the ones who manage the students in charge of 

the class on behalf of the principal. They are responsible for the school's overall 
quality. The form teachers are educational administrators in a small group that have 
unique characters, which the subject teachers cannot replace them. Each form 
teacher is an advisor to all students in the class with a very sacred mission. It is the 
teacher who illuminates the personality of the students, contributes to the education 
and formation of life skills necessary for students. 

Keywords: form teacher, life skills, life skills education 
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KỸ NĂNG TỰ NHẬN THỨC  

CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY 

                         Cao Thị Huyền
1 

TÓM TẮT 

Tự nhận thức có từ thời thơ ấu. Mỗi giai đoạn có những đặc điểm khác, đặc 

biệt ở những người trưởng thành, tự nhận thức là yếu tố thiết yếu giúp cá nhân tự 

làm chủ cuộc sống của chính mình phù hợp với lợi ích của xã hội. Quá trình tự 

nhận thức có thể dẫn đến những cá nhân tự ti, tự cao hoặc tự tin. Tự tin là điều ai 

cũng muốn hướng tới. Kỹ năng tự nhận thức giúp cá nhân tự tin để có thể đạt được 

thành công trong cuộc sống nhờ vào khả năng xác định đúng đắn những khả năng, 

nhu cầu của bản thân và tự chủ định hướng cách ứng xử phù hợp trước các tình 

huống thực tiễn.  

Từ khóa: Kỹ năng, tự nhận thức, học sinh trung học phổ thông 

1. Đặt vấn đề 

Tại diễn đàn thế giới về giáo dục cho 

mọi người, chương trình hành động 

Dakar đã đề ra 6 mục tiêu, trong đó mục 

tiêu 3 và mục tiêu 6 nêu rõ: “Mỗi quốc 

gia phải đảm bảo cho người học được 

tiếp cận chương trình giáo dục kỹ năng 

sống phù hợp” và “Khi đánh giá chất 

lượng giáo dục cần phải đánh giá kỹ năng 

sống của người học” [1, tr. 76]. Như vậy, 

học kỹ năng sống trở thành quyền của 

người học và chất lượng giáo dục phải 

được thể hiện cả trong kỹ năng sống của 

người học. Kỹ năng sống là một đòi hỏi 

thiết yếu trong xã hội hiện đại.  

Đặc biệt, với học sinh hiện nay, các 

em đang phải đương đầu với rất nhiều 

nguy cơ, cám dỗ không lành mạnh của 

xã hội hiện đại nhưng lại không có hoặc 

thiếu những kỹ năng để ứng phó với 

khó khăn và lựa chọn cách sống lành 

mạnh, tích cực cho bản thân và xã hội 

[2]. Thứ nhất, các em là nhóm được tiếp 

xúc nhiều với những tiện ích của xã hội 

hiện đại nhưng cũng tiếp xúc nhiều với 

những cám dỗ, nguy cơ không lành 

mạnh. Do đó, các em cần được trang bị 

kỹ năng sống cần thiết để xác định đúng 

nhu cầu bản thân và lựa chọn cách sống 

tích cực. Thứ hai, xét về mặt tâm sinh 

lý, học sinh trung học phổ thông 

(THPT) là lứa tuổi nhạy cảm, có những 

thay đổi to lớn về tâm sinh lý và các 

mối quan hệ xã hội. Do đó trang bị 

những kỹ năng tự nhận biết và định 

hướng bản thân là một yêu cầu đầu tiên, 

hết sức cần thiết. Kỹ năng tự nhận thức 

cũng như nhiều kỹ năng sống khác cần 

được giáo dục và phát triển cho mọi lứa 

tuổi học sinh nói chung, đặc biệt là học 

sinh THPT [3].  

Tuy đã có những công trình nghiên 

cứu khoa học giáo dục và xã hội, những 

chương trình giáo dục ở một số trung 

tâm, những đề án, dự án… nghiên cứu 

về kỹ năng sống nhưng chủ yếu là 

nghiên cứu những vấn đề chung, những 

nhóm kỹ năng lớn mà vẫn chưa có 
1
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những nghiên cứu thực sự đầy đủ, đi 

sâu về từng nhóm kỹ năng cụ thể như 

kỹ năng tự nhận thức của học sinh 

THPT. Bài viết tìm hiểu những quan 

điểm lý luận khác nhau về kỹ năng tự 

nhận thức, bước đầu điều tra thực trạng 

kỹ năng này của học sinh THPT hiện 

nay, từ đó có những đóng góp cho sự 

phát triển giáo dục kỹ năng sống cho 

học sinh nói chung. 

2. Kỹ năng tự nhận thức 

2.1. Khái niệm kỹ năng tự nhận thức 

Kỹ năng tự nhận thức theo quan 

niệm của trí tuệ xúc cảm, gồm 3 nội 

dung cơ bản: nhận thức cảm xúc, tự 

đánh giá bản thân, thể hiện sự tự tin. 

Nhóm nghiên cứu đưa ra 5 mức độ phát 

triển của kỹ năng tự nhận thức của học 

sinh THPT, cùng với tiêu chí nhận biết 

đưa ra, đây là cơ sở để tiến hành điều 

tra, đánh giá thực trạng kỹ năng của học 

sinh THPT hiện nay. 

2.2. Vai trò của kỹ năng tự nhận thức 

Kỹ năng tự nhận thức đóng vai trò 

hết sức quan trọng đối với học sinh 

THPT trong việc giúp các em xác định 

đúng nhu cầu, khả năng của bản thân 

cũng như tự định hướng sự phát triển 

của bản thân phù hợp với điều kiện, 

hoàn cảnh thực tế. Do đó để phát triển 

kỹ năng tự nhận thức, mỗi cá nhân học 

sinh cần tự rèn luyện bản thân, nhìn 

nhận khách quan về chính bản thân 

mình, học tập những tấm gương tốt để 

có những ứng xử tích cực đối với các 

vấn đề của bản thân. 

2.3. Các mức độ của kỹ năng tự 

nhận thức 

Kỹ năng tự nhận thức của học sinh 

THPT được chúng tôi đánh giá theo 5 

mức độ (bảng 1). 

Bảng 1: Các mức độ kỹ năng tự nhận thức của học sinh THPT 

 Mức độ Yêu cầu cần đạt 

1 Kỹ năng ở mức độ sơ đẳng. Học sinh nhận biết được hành động, làm 

đúng khi thực hành ở tình huống mẫu nhưng thực hiện chưa thành công 

trong các trải nghiệm thực tế của mình. 

2 Kỹ năng đã được thực hiện thành công trong tình huống thực tế nhưng 

tình huống/ môi trường quen thuộc và số lần thành công không nhiều, 

chỉ trong một số trường hợp. 

3 Kỹ năng được thực hiện thành công trong các tình huống thực tế quen 

thuộc. Số lần thực hiện thành công và không thành công tương đối 

ngang nhau. 

4 Kỹ năng tương đối thuần thục, thực hiện thành công trong hầu hết các 

tình huống thực tế. 

5 Kỹ năng ở mức độ thành thạo và sáng tạo. Thực hiện thành công trong 

mọi tình huống, kể cả trong tình huống, môi trường mới. Đồng thời, biết 

sử dụng kết hợp các kỹ năng khác để đạt hiệu quả trong tình huống.  
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3. Thực trạng kỹ năng tự nhận 

thức của học sinh trung học phổ thông 

Kết quả khảo sát của chúng tôi về 

kỹ năng tự nhận thức của học sinh tại 

hai trường THPT ở Biên Hòa: trường 

THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường 

Long Bình Tân), trường THPT Nguyễn 

Trãi (phường Tân Biên) được thể hiện ở 

bảng 2. 

Bảng 2: Thực trạng mức độ kỹ năng tự nhận thức của học sinh THPT  

tại hai trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa (Phiếu học sinh) 

 

Tổng học sinh 

Mức độ kỹ năng 

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4 Mức độ 5 

99 0 1 51 45 2 

100% 0 0,99 50,49 44,55 1,89 

ĐTB của kỹ 

năng 

0 2,01 2,97 3,74 4,27 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Qua điều tra khảo sát 99 học sinh 

tại hai trường THPT tại Biên Hòa bằng 

phiếu hỏi, kết quả cho thấy: 100% học 

sinh đều đã có kỹ năng sơ đẳng ban 

đầu, các em đều vượt qua mức độ kỹ 

năng ban đầu (mức độ 1 - tức là học 

sinh đã nhận biết biết được kỹ năng 

nhưng lại chưa thể thực hiện được hiệu 

quả trong các tình huống thực tế đối với 

bản thân). Điều này là hợp lý bởi ở học 

sinh THPT thì việc nhận thức được bản 

thân ở một mức độ nhận định là điều tất 

yếu. Ở mức độ 2 (nhận biết được kỹ 

năng và thực hiện thành công trong thực 

tế ở một vài trường hợp) chỉ chiếm chưa 

đến 1%. Mức độ này cho thấy kỹ năng 

tự nhận thức của học sinh còn khá yếu, 

các em có thể nhận thức được các vấn 

đề của bản thân tuy nhiên khả năng giải 

quyết trên thực tế lại không hiệu quả. 

Nhưng hầu như học sinh không rơi vào 

trường hợp này.  

Hai mức độ kỹ năng mà học sinh 

chủ yếu đạt được là mức độ 3 chiếm 

50,49%, điểm trung bình của mức độ 3 

mà học sinh đạt được là 2,97 (mức độ 3: 

2,61 - 3,4), với mức độ này học sinh thể 

hiện kỹ năng tương đối thành công 

trong các tình huống thực tế, trên 50% 

số lần thực hiện là thành công); mức độ 

4 chiếm 44,55%, điểm trung bình là 

3,74 (mức độ 4: 3,41 - 4,2). Học sinh có 

kỹ năng tương đối thuần thục, mở rộng 

môi trường sử dụng kỹ năng không chỉ 

với những tình huống quen thuộc mà ở 

một số môi trường mới, số lần thực hiện 

thành công là chủ yếu. Kết hợp với kết 

quả phỏng vấn, chúng tôi nhận định 

rằng phần lớn học sinh có kỹ năng tự 

nhận thức ở hai mức độ này là đáng tin 

cậy. Với các tình huống đưa ra, hầu hết 

học sinh đều nhận thức được vấn đề 

như biết được lợi ích, sự cần thiết của 

kỹ năng đó, tuy nhiên khả năng thực thi 
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của bản thân trong thực tế thành công 

được trên 50% số lần, nhưng cũng 

không vượt lên mức độ thành thạo 

được, tức là luôn luôn đúng. Hầu hết 

các em có thể thực hiện được kỹ năng 

trong các tình huống/ môi trường quen 

thuộc, tuy nhiên tùy từng trường hợp, 

các em có thể thành công hoặc không. 

Khi được hỏi hầu hết các em đều nhận 

định mình làm được trong các tình 

huống ở môi trường quen thuộc. Khi 

gặp những tình huống mới thì các em 

chưa biết mình có thể làm thành công 

hay không.  

Ở mức độ 5 không có nhiều học 

sinh đạt tới, chỉ có gần 2%. Học sinh ở 

nhóm này có kỹ năng đạt tới mức độ 

thành thạo và sáng tạo. Các em nhận 

thức được đầy đủ về các đặc điểm và 

vấn đề của bản thân có khả năng giải 

quyết các vấn đề của bản thân. Đây là 

mức độ kỹ năng cao, yêu cầu học sinh 

có khả năng thực hiện thành công trong 

mọi tình huống và trong cả môi trường 

mới. Do đó với học sinh phổ thông 

đang trong giai đoạn phát triển hoàn 

thiện bản thân, chưa có nhiều học sinh 

đạt được mức độ này là điều dễ hiểu. 

Bảng 3: Thực trạng mức độ kỹ năng tự nhận thức của học sinh THPT 

 tại hai trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa (Phiếu giáo viên) 

 

Tổng giáo 

viên 

Mức độ kỹ năng 

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4 Mức độ 5 

35 0 9 15 11 0 

100% 0 25,7 42,8 31,5 0 

ĐTB 0 2,1 2,9 3,5 0 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Ngoài việc điều tra từ phía học 

sinh, chúng tôi còn điều tra giáo viên 

bằng phiếu hỏi và qua phỏng vấn để tìm 

hiểu sâu hơn về mức độ kỹ năng tự 

nhận thức của học sinh tại các trường 

điều tra. Giáo viên cho biết những đánh 

giá của họ về kỹ năng của học sinh 

trong lớp họ chủ nhiệm. Kết quả điều 

tra ở bảng 2 cho thấy sự đánh giá của 

giáo viên về mức độ kỹ năng của học 

sinh có sự tương đồng với kết quả tự 

đánh giá của học sinh. Cụ thể là: 100% 

giáo viên cho rằng học sinh hiện nay đã 

có kỹ năng tự nhận thức sơ đẳng, tức là 

các em đều đã nắm được cơ bản tri thức 

về kỹ năng (nhận biết được cảm xúc, 

khả năng, nhu cầu và sự tự tin ở bản 

thân. Tuy nhiên việc chuyển nhận thức 

thành hành động có mục đích tức có kỹ 

năng tương đối thì không phải học sinh 

nào cũng làm được). Dù ít nhiều, các 

em đều nhận thức được về bản thân và 

có thể giải quyết một số vấn đề của 

chính mình. Ở mức độ 2 - với số điểm 
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trung bình là 2,1 (mức độ 2: 1,81 – 2,6), 

25,7% giáo viên cho rằng học sinh của 

mình chỉ có khả năng thực hiện hiệu 

quả kỹ năng một số lần, trong một số 

trường hợp thực tế. Ở mức độ 3 và 4 có 

đến trên 70% giáo viên cho rằng kỹ 

năng của học sinh đạt ở những mức 

này. Khi trao đổi trực tiếp với giáo viên 

về nhận định này, hầu hết giáo viên đưa 

ra bằng chứng rằng: trong những lần 

tiếp xúc và dạy học, họ nhận thấy học 

sinh hầu như đã có sự nhận thức tương 

đối về bản thân, nhận biết được các vấn 

đề của bản thân nhưng chưa có kỹ năng 

thành thạo, các em đã nhận thức được 

tuy nhiên khi hành động (thực hiện kỹ 

năng) có lúc đúng có lúc lại sai; đặc 

biệt trong những tình huống mới, khả 

năng xử lý tình huống của các em còn 

chưa nhạy bén và chính xác.   

Ở mức độ 5, tức là có kỹ năng 

thành thạo, không có giáo viên nào 

nhận định rằng học sinh của mình đạt 

đến mức này. Khi trao đổi cùng giáo 

viên, chúng tôi đưa ra được lý do: kỹ 

năng tự nhận thức thể hiện ở 3 mặt: 

nhận thức cảm xúc, đánh giá đúng bản 

thân và thể hiện sự tự tin. Có rất nhiều 

học sinh có kỹ năng tốt ở mặt này 

nhưng lại bị hạn chế ở mặt kia. Nhiều 

học sinh đánh giá rất tốt được khả năng 

và nhu cầu của bản thân, ở điểm này 

các em có thể đạt mức độ 5 nhưng thể 

hiện sự tự tin lại chưa tốt… Vì thế hầu 

hết giáo viên nhận định học sinh vẫn 

đang trên con đường hoàn thiện kỹ 

năng. Một lý do nữa là thời điểm chúng 

tôi điều tra là đầu năm học nên thực 

chất học sinh lớp 10, 11,12 hiện tại mới 

vừa kết thúc lớp 9, 10, 11. 

Bảng 4: Điểm trung bình các nhóm kỹ năng trong kỹ năng tự nhận thức của học 

sinh THPT tại hai trường khảo sát 

Các nhóm kỹ năng tự nhận thức ĐTB  Mức độ kỹ năng đạt được  

Nhận thức cảm xúc của bản thân 3,32 Mức độ 3 

Đánh giá về bản thân  3,43 Mức độ 4 

Thể hiện sự tự tin của bản thân  3,19 Mức độ 3 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, khi xem 

xét từng nhóm kỹ năng thì mức độ kỹ 

năng mà học sinh đạt được đều ở mức 

độ 3 và 4. Kết quả này khá tương đồng 

với kết quả chung của toàn bộ kỹ năng 

tự nhận thức: Phần lớn học sinh đạt kỹ 

năng ở giai đoạn 3 và 4. Cùng với kết 

quả phỏng vấn và quan sát học sinh, 

giáo viên, chúng tôi có đưa ra nhận xét 

như sau: Ở nhóm kỹ năng nhận thức 

cảm xúc, phần lớn học sinh có khả năng 

nhận ra được những cảm xúc nảy sinh ở 

bản thân, biết cảm thông, chia sẻ cảm 

xúc, hiểu được lý do nảy sinh cảm xúc 

đó. Tuy nhiên ở một số em chưa xác 

định được lý do. Điểm yếu trong kỹ 

năng này là khả năng giải quyết các vấn 

đề cảm xúc, tình cảm ảnh hưởng đến 
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việc học tập và các mối quan hệ xã hội 

chưa phù hợp. Khả năng kiểm soát cảm 

xúc trong các tình huống giao tiếp vẫn 

chưa tốt. Nhiều em bị tình cảm chi phối 

công việc, dễ nóng giận, ứng xử thiếu 

chín chắn. Ở nhóm kỹ năng đánh giá về 

bản thân, học sinh thể hiện tốt hơn các 

nhóm kỹ năng khác. Các em có thể xác 

định những đặc điểm, khả năng, mong 

muốn của bản thân khá rõ, có những 

cách thức để phát triển khả năng bản 

thân. Tuy nhiên điểm yếu là khả năng 

lựa chọn công việc, hoạt động để thể 

hiện, phát triển khả năng của bản thân 

còn thiếu hiệu quả. Ở nhóm kỹ năng 

thể hiện sự tự tin, nhìn chung học sinh 

thể hiện không tốt bằng các nhóm kỹ 

năng khác. Các em gặp khó khăn 

trong việc tự tin về khả năng và các 

ứng xử của mình trước đám đông.  

Qua điều tra và đánh giá về kỹ năng 

tự nhận thức của học sinh tại hai trường 

THPT trên địa bàn TP. Biên Hòa, chúng 

tôi rút ra một số nhận xét như sau: 

- Kỹ năng tự nhận thức của học sinh 

THPT hiện nay đã phát triển qua giai 

đoạn kỹ năng sơ đẳng ban đầu. Học 

sinh đều đã có kỹ năng ở một mức độ 

nhất định. Trong đó kỹ năng ở giai đoạn 

phát triển 3 và 4 chiếm phần lớn. Ở mức 

độ này, học sinh hiện nay đã nhận thức 

được về kỹ năng, có được tri thức về kỹ 

năng như nhận biết, hiểu, xác định được 

các đặc điểm, vấn đề về cảm xúc, khả 

năng, nhu cầu… của bản bân. Các em 

có thể thực hiện kỹ năng (có những 

hành động ứng xử, giải quyết các vấn 

đề của bản thân) thành công trong các 

tình huống thực tế và ở môi trường 

quen thuộc, tuy nhiên mức độ thường 

xuyên vẫn còn hạn chế. Khó khăn của 

học sinh hiện nay là các em chưa thực 

hiện được kỹ năng trong các tình huống 

mới, ở môi trường mới. 

- Trong kỹ năng tự nhận thức: 

nhóm kỹ năng đánh giá về bản thân, 

học sinh thể hiện tốt nhất. Các em xác 

định khá rõ những đặc điểm về khả 

năng, mong muốn của bản thân và đã có 

những hoạt động nhằm nâng cao khả 

năng, khắc phục điểm yếu. Nhóm kỹ 

năng thể hiện sự tự tin, học sinh còn 

gặp những khó khăn về sự chắc chắn, 

quả quyết với khả năng, tính cách, 

cách ứng xử của chính mình.  

4. Kết luận  

Nghiên cứu kỹ năng tự nhận thức 

của học sinh trong lĩnh vực kỹ năng 

sống là hướng tiếp cận phổ biến ở Việt 

Nam. Hướng tiếp cận trong lĩnh vực trí 

tuệ cảm xúc là hướng nghiên cứu đang 

phát triển trên thế giới, tuy nhiên còn 

hạn chế ở Việt Nam. Thầy cô giáo và 

nhà trường cần hướng học sinh vào một 

tiến trình tự nhận thức bản thân để học 

sinh phát hiện được tài năng và hạn chế 

của mình. Tiến trình này giúp các em 

khám phá ra mình là một cá thể trong 

xã hội, biết thể hiện tốt hơn nhu cầu của 

mình và khéo léo hơn trong những mối 

quan hệ xã hội. Đối với học sinh, xác 

định giá trị bản thân một cách đúng đắn, 

sẽ giúp các em nhận thấy rõ những ưu 

điểm, khuyết điểm của bản thân, nhận 
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thức được giá trị, vị trí của chính bản 

thân trong cuộc sống; đồng thời, biết 

tránh xa thói sống tiêu cực, có lối sống 

tích cực hơn và đặc biệt biết tự đặt ra 

những mục tiêu thiết thực phấn đấu cho 

tương lai sau này. 
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SKILLS OF SELF-AWARENESS OF URRENT HIGH SCHOOL STUDENTS 

ABSTRACT 

Self-awareness comes from childhood. Each stage of life has different 

characteristics, especially in full-grown people. Self-awareness is the essential 

element to help individuals own their own lives in accordance with the interests of 

society. The process of self-perception can lead to self-deprecation, arrogance or 

self-confidence. And confidence is what everyone wants to look forward to. Self-

cognitive skills help individuals with self-confidence to achieve success in life by 

properly identifying their abilities, individual needs and orientating themselves 

toward proper behaviour in their real situation in life. 

Keywords: Skills, self-awareness, high school students 
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DETERMINANT OF THE FACTORS INFLUENCING TAX 

COMPLIANCE OF ENTERPRISES IN DONG NAI PROVINCE 

   Nguyễn Thị Lý
1 

Trà Văn Trung
2 

ABSTRACT 

Vietnam tax industry has carried out a new tax management mechanism which is 

tax self-declaration and self-payment. With this mechanism, tax payers self-declare 

their taxes, self-calculate their tax payables and self-pay their taxation to the state 

budget. However, for different reasons, tax payers do not always declare and pay 

their tax payables exactly, fully and punctually. Tax organizations in Vietnam in 

general and Dong Nai province in particular need to inspect and find these causes. 

The aim of this research is not only to find out the groups of factors which influence 

the tax compliance of enterprises in Dong Nai province but also to propose 

recommendations to improve the tax collection in Dong Nai province. Through the 

analysis of the qualititive and quantitive, the research shows that there are five 

factor groups affecting the tax compliance of tax payers, including Economics, 

Taxation policy, Law and society, Tax management and Psychology. At the same 

time, the findings also help motivate tax payers to do their tax responsibilities 

voluntarily as well as help Dong Nai tax agencies give better solutions to attracting 

more FDI and new investments in the future.  

Keywords: Tax; tax payer; tax management; tax payment; Dong Nai 

1. Introduction 

Like many developing countries in 

the world, Vietnam is now facing many 

different challenges in tax management, 

which are: how to limit the loss of tax 

collection source and how to improve the 

awareness of tax compliance of 

enterprises. Actually, the tax compliance 

at the low rate greatly affectseconomic 

growth and development of a country. 

With the current management mechanism 

in Vietnam, tax declaration and payment 

are to increase initiatives and make 

companies and individuals more 

responsible for their tax duties. 

Taxdeclaration and payment must be in 

the tax management mechanism, and tax 

payers have to be motivated and self-

aware of their duties according to the tax 

law. Therefore, tax payers will declare 

taxes, count taxes, pay taxes punctually 

according to the law and take 

responsibility for their tax declaration and 

payment. Tax managing organizations 

will not directly interfere in declaration, 

payment of tax payers except finding out 

errors relevant to the tax law breach or 

evidence of not obeying the tax law. 

However, in case tax payers’ tax 

compliance is negative, managing ability 

of tax organization is less relevant, or tax 

payers’ tax fraudulent behavior can not 
1
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be discovered, tax declaration and 

payment will not bring any results. 

Therefore, the most important functions 

of the tax organizationare checking and 

controlling tax payers’ tax law obedience. 

However, the tax management in 

Vietnam is still limited, which leads to 

the low effect of management and big tax 

losses in many fields. 

Dong Nai province is located in the 

center of the key economic area in the 

Southern Vietnam with 33 industrial 

zones, attracting a lot of foreign 

investments. According to statistics, 

until June 2017, FDI enterprises have 

contributed more than 45% GDP to the 

province. FDI enterprises in Dong Nai 

use highly-standardised technology to 

provide employment for laborers, 

create competitive capacity for them in 

technology transfer and management 

methods as well as give considerable 

contributions to the increase of the 

local budget. 

In the tax management, Dong Nai 

has carried out the mechanism which is 

that tax payers must declare taxes, 

count tax payment and pay taxes to the 

state budget by themselves. Tax payers 

have to be responsible for implementing 

their tax payment duty legally. 

However, with many different reasons, 

tax payers do not always declare their 

taxes exactly and pay sufficiently, on 

time with their amount of tax payment. 

Every behavior of tax payers’ tax 

law incompliance – even if 

unintentional, careless, lack of caution 

or intentional to avoid taxes always 

proves that the incompliance of tax law 

is unavoidable. More complicatedly, 

this behavior is affected by different 

factors which create a difficult math for 

tax organizations in guaranteeing the 

tax compliance of enterprises, 

especially FDI enterprises. 

Through this study, the author 

presents and clarifies argumentative 

issues of tax compliance, factors 

affecting tax compliance as well as 

evaluates the supervision on tax 

compliance of tax payers in Dong Nai 

to determine factors affecting tax 

compliance of tax payers. In addition, 

the study also analyzes the impact of 

each factor on the tax compliance of tax 

payers. Therefore, Dong Nai 

government and Dong Nai Tax 

Department can adjust their tax policy, 

develop an effective supervisory 

mechanism of tax compliance in Dong 

Nai and offer tax incentive policy to 

attract more FDI and new investors for 

the province as well as for Vietnam. 

2. Theoretical framework and 

hypothesis development 

This research is based upon the 

background theory of Nguyen Thi 

Thanh Hoai and her members’ study 

(2011) [1] “Monitoring tax compliance 

behavior in Vietnam” which has 

clarified theoretical issues of tax 

compliance, such as the theoretical 

basis of tax compliance, contents of tax 

compliance and factors impacting 

behaviors of complying with tax laws 
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and related researches, such as the 

Kirchker (2010) [2] on assessing “the 

willingness of tax payers’ tax law 

compliance”. This research carefully 

considers contents of monitoring 

compliance behaviors, monitoring tax 

conductors, and inspecting methods of 

tax compliance. The author studies, 

evaluates monitoring of tax compliance 

of tax payers in Vietnam at present, 

learns relevant experience in some 

countries and draws necessary lessons 

which should be applied in Vietnam. 

The research survey model built up 

by the author includes 5 factor groups 

determinamt influencing tax compliance: 

The group of economic factors, the 

group of factors about the tax policy 

system, the group of factors related to 

the tax management, the group of factors 

related to the law and society, the group 

of psychological factors. 

- Hypotheses H1: Economic factors 

have positive correlation with the tax 

compliance of enterprises.  

- Hypotheses H2: Tax policy 

system factors which become more 

perfect have positive correlation with 

the tax compliance of enterprises. 

 - Hypotheses H3: Factors on the 

tax management which become more 

perfect have positive correlation with 

the tax compliance of enterprises. 

- Hypotheses H4: Positive 

awareness about legal and social factors 

has positive correlation with the tax 

compliance of enterprises. 

- Hypotheses H5: Different 

psychological factors of enterprises have 

positive correction with the tax compliance.  

3. Data and methodology 

3.1. Sample size and Population 

determination 

The respondents were selected 

through purposive sampling. Purposive 

sampling used is judgment. According 

to Sekaran (2006) [3], “judgment 

involves the choice of subjects who are 

in the best position to provide the 

information using the non-probability 

method. Therefore, people who have 

knowledge about particular problems 

can be selected as the sample element”.  

The sample size needed for the 

research depends on many factors, such 

as method of handling (regression, 

analyzing exploratory factor, etc.), 

necessary reliability. The bigger the 

sample size is, the better it is, but it 

takes more time and costs. Within the 

limit of time and costs to do the topic 

and get back the survey questionaries, 

the sample size isestimated n = 260. 

 According to Hair and et al (1998) 

[4], “in order to analyzeexploratory 

factors (EFA), it’s necessary to collect 

data at the sample size of at least 10 

samples on an obvervable variable”. 

The research sample in the research is 

25 obvervable variables. Therefore, the 

minimum sample quantity must be: 25 x 

10 = 250 samples or more. Hence, the 

sample quantityin the research (n=260) 

is suitable to the analysis.  
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3.2. Methodology 

This research was carried out 

through 2 major periods: (1) Qualitative 

research aiming to statisticize, collect 

data, adjust and supplement the scale; 

(2) Quantitative research aiming to 

analyze the survey data via techniques, 

such as statistics, analysis, synthetics, 

comparison along with Crombach’s 

Alpha, exploratory factor analysing 

(EFA), regression. 

Qualitative research was used to 

statisticize, collect data, modify and 

supplement observation variables and 

measurement of study concepts. This 

research was carried out through the 

consultation of the officers working in 

Dong Nai Tax Department and Dong 

Nai Customs Department. Qualitative 

research result shows the important 

influence factors on tax compliance 

behavior of enterprises are: group of 

Economic Factors, group of Tax Policy 

System Factors, group of Social and 

legal Factors, group of Tax 

Management Factors and group of 

Psychological Factors. 

Quantitative research was done 

through collecting information from the 

surveyisused in Dong Nai. The number 

of investigation samples was 260 and 

carried out to analyze steps as follows: 

Clearing data before the analysis, 

checking ruler reliability by Crobach’s 

Alpha to find out the correlation 

between variables and eliminate 

unreasonable variables, analyzing 

exploratory factors to aim at finding 

factor groups affecting the tax 

compliance behavior; and 

analyzinglinear regression to check the 

effect of determinant factors on the tax 

compliance of enterprises. All the above 

steps are done by SPSS 20. 

4. Empirical analysis  

Cronbach's Alpha Method 

(Evaluating Reliability) 

This approach helps us to evaluate 

the quality of the variables in a factor 

for measuring it; that means this method 

will help us to assess the reliability of a 

factor as it is measured by variables. A 

factor is considered to get the scale 

quality when coefficient Cronbach's 

Alpha is more than or equal to 0.6 and 

the corrected Item-total correlation must 

be more than 0.3.
 

The Method of Exploratory 

Factor Analysis (EFA) 

This EFA analysis method will find 

the variables and collect them together 

to form a factor representing the 

characteristics or aspects. With this 

method, we need to note the following 

results tables: The value table KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin): this table is used 

to evaluate the suitability of the EFA 

analysis method for the variables which 

are studied. The EFA analysis method 

is considered to be suitable when 

KMO's value  is more than 0.5 and the 

level of statistical significance of the 

Bartlett's test must be less than the level 

of statistical significance in a 

permission extent. In this research, the 
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level of statistical significance used is 

0.05 or 5. 

Eigenvalue in the table of Total 

Variance Explained: used to determine 

the quantity of influence factors which 

are retained and the totalretained factors 

have how much meaning is explained 

(eigenvalue >1). 

The component matrix and the 

rotated component matrix: will help 

determine the groups of factors that 

include the variables related to each 

other (in order to meet the 

requirements, these variables must have 

weights > 0.5) and will be used for 

analysis in the next method. 

A. Reliability of the Factors in the 

Research Questionnaire 

4.1. Reliability of Factor Economics 

Reliability Statistics proves that the 

responses in this factor are reliable with 

Cronbach’s Alpha value which is a good 

one, 0.869. In addition, Item-Total 

Correlation Statistics gives all correlations 

higher than the standard value of 0.300, 

running from 0.654 for item #03 to 0.726 

for item #07. Therefore, all items are taken 

into analysis. 

Table 1: Reliability and Item-Total Statistics of factor Economics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.869 5 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

(EC1) The higher the tax costs are, 

the lower the tax compliance is 

and vice versa 

14.6769 8.683 .694 .842 

(EC3) The policy and the 

effectiveness of the Government’s 

public spending can affect the 

behavior of the enterprises’ tax 

compliance. 

14.6154 8.917 .654 .852 

…. …. …. … … 

(EC7)  Excessive inflation affects 

the tax compliance. 
14.5538 9.175 .726 .835 

(EC9) The unstable economic 

environment have affects the tax 

compliance. 

14.7538 8.626 .715 .836 
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4.2. Reliability of factor Taxation 

Policy 

Cronbach’s Alpha value is a good 

one, 0.839. In addition, Corrected Item-

Total Correlation Statistics gives all 

correlations higher than the standard 

value of 0.300, running from 0.556 for 

item #10 to 0.727 for item #16. 

Therefore, all items are taken into 

analysis. 

Table 2: Reliability and Item-Total Statistics of factor Tax policy 

Cronbach's Alpha N of Items 

.839 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

(TA2) The higher the tax rate is, 

the less the tax compliance is and 

vice versa. 

14.0115 10.166 .709 .788 

(TA4) The tax policy is clear, 

uncomplicated and easy to 

implement, the tax compliance of 

business is higher. 

14.2769 10.842 .604 .817 

… … … … … 

(TA12) Activities of propaganda 

and supporting tax payers of tax 

authorities affect tax compliance 

behavior of FDI enterprises. 

14.0385 10.755 .619 .813 

4.3. Factor Tax management 

Table 3: Reliability and Item-Total Statistics of factor Tax management 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.884 6 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

(TM14) The more efficient 

investigations and audits are, 

the higher the tax compliance 

behavior is. 

16.6308 10.033 .683 .867 

(TM16) Coercion and 

treatments against violations of 

tax laws more strictly, the 

higher tax compliance behavior 

of businesses. 

16.8192 9.956 .657 .871 

… … … … … 

     

(TM22) Implementing 

procedures for reimbursement, 

tax exemption, clearing taxes, 

and penalties are tight, fast; the 

tax compliance of business will 

rise. 

16.7308 10.738 .563 .884 

(TM25) Having a chance to 

avoid taxes, tax compliance 

capabilities of the enterprise 

will decrease. 

16.7962 9.530 .765 .853 

4.4. Factor Law and society 

Table 4: Reliability and Item-Total Statistics of factor Law and Society 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.748 4 



TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 08 - 2018                  ISSN 2354-1482 

22 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

(LA15) In addition to handling 

violations of tax law, strengthening 

handling acts of tax evasion strickly 

under criminal law will increase the 

tax compliance ofenterprises. 

12.3038 2.560 .538 .698 

(LA17) Positions and trade marks of 

enterprises in society have a positive 

influence on the tax compliance. 

12.1500 2.298 .505 .712 

… … …. …. … 

(LA21) The higher the level of 

social welfare is, the higher the tax 

compliance is. 

11.8192 2.280 .586 .665 

4.5. Factor Psychology 

Table 5: Reliability and Item-Total Statistics of factor Psychological 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.776 4 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

(PS23) The higher satisfaction with 

tax authorities is, the higher the tax 

compliance of business is. 

10.3692 3.716 .574 .726 
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(PS26) To respect and encourage the 

tax compliance by tax authorities 

affects the tax compliance of 

enterprises. 

10.3538 3.851 .552 .737 

…. … … … …. 

(PS28) Tax authorities should 

instruct and help enterprises report 

tax fast and exactly to encourage tax 

payment. 

10.5308 3.540 .606 .708 

B. Exploratory factor analysis of 

the research questionnaire 

The Method of Multiples Linear 

Regression Analysis 

These factors have ensured reliable 

coefficient Cronbach's Alpha will be 

used to assess the importance of each 

factor which affects the level of tax 

compliance of tax payers in general. In 

particular, the groups of factors which 

have the very small sig value (sig 

<0.05) will be retained, while the 

groups of factors which have the 

lowdegree of explained significance 

(sig> 0.05) will be removed.  

Exploratory Factor Analysis 

The computation for the research 

questionnaire results in 0.760 for Kaiser-

Meyer-Olkin value and 0.000 of the 

significance for the Bartlett’s test of 

sphericity. These values meet the 

requirement of the research; the research 

questionnaire, therefore, is analyzed with 

the rotated component matrix. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.760 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2999.243 

df 276 

Sig. .000 

The rotation sums of squared 

loadings express that the five factors 

have the cumulative percent of 

63.355%. This value meets the 

requirement for taking the questionnaire 

into analysis. 

Before taking these factors into 

analysis, Reliability Statistics and Item-

Total Statistics were used for checking 

the reliability of the questionnaire. Each 

factor is also checked by Reliability 

Statistics and Item-Total Statistics to 
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(TM22) Implementing procedures for 

reimbursement, tax exemption, clearing taxes, 

and penalties are tight, fast; the tax 

compliance of business will rise. 

.674     

(EC7)  Excessive inflation affects the tax 

compliance. 
 .833    

… …. …. …. …. …. 

(EC1) The higher the tax costs are, the lower 

the tax compliance is and vice versa 
 .792    

(EC3) The policy and the effectiveness of the 

Government’s public spending can affect the 

behavior of the enterprises’ tax compliance. 

 .782    

(TA6) If tax policy is relatively stable, it will 

affect the tax compliance behavior of FDI 

enterprises. 

  .829   

(TA2) The higher the tax rate is, the less the 

tax compliance is and vice versa. 
  .827   

(PS28) Tax authorities should instruct and 

help enterprises report tax fast and exactly to 

encourage tax payment. 

   .786  

… …   ..  

(PS26) To respect and encourage the tax 

compliance by tax authorities affects the tax 

compliance of enterprises 

   .752  

(LA21) The higher the level of social welfare 

is, the higher the tax compliance is. 
    .775 

…      

(LA17) Positions and trade marks of 

enterprises in society have a positive 

influence on the tax compliance. 

    .729 
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

C. Regression model 

Table 9: Descriptive Statistic 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

I am quite satisfied with the tax policy of 

Dong Nai Province 
1.8533 .27495 260 

Economics 1.9485 .65715 260 

Taxation policy 1.9554 .63963 260 

Law and society 1.5949 .62537 260 

Psychology 2.2080 .28567 260 

Tax management 1.5300 .60699 260 

5. Summary of findings, 

conclusions, and recommendations 

Summary of findings 

When evaluating factor Economics 

affecting to tax compliance of 

enterprises, 60.8% of the enterprises 

agreed and strongly agreed that the 

higher the tax costs were, the lower the 

tax compliance was while 10.7% of the 

remainder disagreed with this 

statement. In addition, most of the 

respondents (67.7%) agreed and 

strongly agreed that excessive inflation 

affected the tax compliance of 

enterprises. There were 15.4% of the 

respondents disagreeing and strongly 

disagreeing with this evaluation. 

About Taxation policy system, 

most of the enterprises (69.2%) in Dong 

Nai province agreed and strongly 

agreed that if the tax policy was clear, 

uncomplicated and easy to implement, 

the tax compliance of business 

organizations were higher. There were 

20.8% of the enterprises disagreeing 

with this statement while 10% of the 

remainder had neutral opinions. 

Moreover, more than half of the 

respondents (57.8%) agreed and 

strongly agreed that if the tax policy 

was relatively stable, it could affect the 

tax compliance of enterprises. There 
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were 28.4% of the respondents 

disagreeing with this statement.  

When evaluating Tax management 

of Dong Nai province, the majority of 

the respondents (73.8%) agreed and 

strongly agreed that investigations and 

audits of Bureau of Tax are 

implemented more efficiently, the tax 

compliance of enterprises is higher. 

There were only 7.7% of the 

respondents disagreeing with this 

statement while 18.5% of the remainder 

had neutral opinions. In addition, most 

ofthe enterprises (70%) in Dong Nai 

province agreed and strongly agreed 

that if coercion and treatment against 

violations of tax laws are implemented 

more strictly, the higher tax compliance 

of business will be.  

For factor Law and Society, more 

than half of the respondents (57.2%) 

agreed and strongly agreed that handling 

acts of tax evasion with the criminal law 

would increase the tax compliance of 

enterprises while 13.1% of the 

respondents disagreed with this 

statement. In addition, 49.3% of the 

respondents agreed and strongly agreed 

that the consensus of society with the tax 

policy was higher, the tax compliance of 

enterprises would rise. There were 23% 

of respondents disagreeing with this 

evaluation while 27.7% of the remainder 

had neutral choices. 

About Psychology, most of the 

respondents (63%) agreed and strongly 

agreed that the concern of sanctions and 

penalties, when violations were 

detected, would affect the tax 

compliance. Moreover, the majority of 

FDI enterprises (73.1%) agreed and 

strongly agreed that tax authorities 

should instruct and help enterprises 

report tax fast and exactly to encourage 

tax payment.  

Generally speaking, when 

evaluating impacts of each factor on the 

tax compliance behavior of FDI 

enterprises, most of FDI enterprises 

stated that Economics, Taxation policy, 

Law and society, and Tax management 

are the factors that affect strongly on 

the tax compliance of FDI enterprises in 

Dong Nai province. Therefore, Dong 

Nai Bureau of Tax and Dong Nai 

Government have to revise their tax 

policy, tax management procedure as 

well as the condition of society and law 

to adjust their tax policy administration 

to help enterprises complete their tax 

payment sufficiently and fast. 

Conclusions 

Through this study, the author 

presents and clarifies argumentative 

issues of tax compliance, factors 

affecting tax compliance as well as 

evaluates the supervision on tax 

compliance of tax payers in Dong Nai 

province to determine factors affecting 

the tax compliance of tax payers. In 
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addition, the study also analyzes the 

impact of each factor on the tax 

compliance of tax payers. Therefore, 

Dong Nai Government and Dong nai 

Tax Department can adjust their tax 

policy, develop an effective 

supervisory mechanism of tax 

compliance in Dong Nai province and 

offer tax incentive policies to attract 

more FDI and new investors for the 

Province as well as for Vietnam. 

Moreover, from the findings of this 

study, Dong Nai Government and Dong 

Nai Tax Department may have a better 

understanding of factors that affect tax 

compliance of enterprises as well as 

business organizations in the province. 

Therefore, the leaders of Dong Nai 

province and other governmental 

officers could apply the proposed model 

of Tax Agency to improve the tax 

collection as well as reduce tax payment 

procedure for enterprises.  

Generally speaking, Dong nai Tax 

Department and other provinces should 

compare the successful methods for tax 

collection from other countries with 

Vietnamese ones to have a better view 

for tax policy makers as well as for the 

Ministry of Finance to adjust the 

suitable tax policies for FDI enterprises 

to attract more investment for Vietnam. 

Recommendations 

It is recommended to build up a 

modern and effective tax system, 

which is unified, transparent, simple, 

and easy to understand and perform 

with three underlying backgrounds, 

transparency, simplicity and probity. 

The author has also made some 

recommendations to promote the 

compliance of tax payers as follows: 

- Continuous improvement of 

tax policies for clarity, transparency, 

openness and sufficiency 

One of the first and primary factors 

with strong impacts on tax compliance 

is how tax payers understand tax 

policies and how tax agencies help them 

to get such understanding. Further, it is 

not easy to promote tax compliance 

with continually changing regulations. 

Therefore, the improvement should start 

at the first step of policy making. That 

means guidelines on a tax policy should 

be prepared and reviewed by the people 

who fully understand taxes, and 

moreover, who can predict how the 

policy may affect tax payers.  

- Client-oriented image of tax 

agencies with better quality of services 

This necessitates strong and 

complete changes in tax officers’ mind, 

at first to replace the old way of 

working, to get better skills and 

knowledge. It is the time tax agencies 

should re-evaluate their culture of 

public service for tax payers so as to 

conform to the tendency of current 

development and integration. 
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- Further education of tax 

knowledge for better awareness of 

tax payers 

Education of tax knowledge is 

carried in Vietnam via various channels. 

A small part is taught at economic 

colleges and universities, another part in 

training courses, and still another in 

leaflets, boarding panels, posters, and 

propaganda campaigns in mass media. 

A major part of such knowledge is 

guidelines, regulations, which make tax 

payers feel like burdens and obligations. 

That is why they think taxation means 

obligations rather than rights and 

benefits. More education for better 

knowledge is also for more objective 

views and tax payers can judge relevant 

matters for better compliance. The 

people who do the jobs of tax 

declaration and accounting should be 

specifically trained in taxes, at least by 

some intensive courses. Shortage of tax 

knowledge or incapability to understand 

current regulations can disable tax 

payers to comply even when they want 

to. In this case, education should focus 

on tax payers but priority should be 

given to training and education for tax 

management.
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XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUÂN THỦ THUẾ CỦA 

CÁC DOANH NGHIỆP Ở TỈNH ĐỒNG NAI 

TÓM TẮT 

Ngành thuế Việt Nam đã thực hiện cơ chế quản lý thuế mới. Với cơ chế này, 

người nộp thuế tự kê khai thuế, tính thuế phải nộp và tự nộp thuế vào ngân sách nhà 

nước. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, người nộp thuế không phải lúc nào cũng 

kê khai đúng và nộp thuế nộp đầy đủ, đúng hạn. Cơ quan thuế nói chung và Cục 

Thuế Đồng Nai nói riêng cần phải kiểm tra và tìm ra những nguyên nhân trên. Mục 

tiêu của nghiên cứu không chỉ xác định các nhóm nhân tố tố ảnh hưởng đến việc 

tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà còn đề xuất những 

khuyến nghị để cải tiến việc thu thuế ở tỉnh Đồng Nai, khuyến khích đối tượng nộp 

http://www.econ.jku.at/Schneider/Maciejovsky.PDF
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thuế nộp thuế tự nguyện. Thông qua phân tích định tính và định lượng, nghiên cứu 

chỉ ra có 5 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế, 

bao gồm yếu tố kinh tế, chính sách thuế, luật pháp và xã hội, quản lý thuế và yếu tố 

tâm lý người nộp thuế. Đồng thời kết quả nghiên cứu cũng giúp tạo động lực cho 

người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tự nguyện cũng như giúp các cơ quan 

thuế Đồng Nai có những giải pháp tốt hơn đối với việc quản lý thuế các doanh 

nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và thu hút các đầu tư mới trong tương lai.  

Từ khóa: Thuế, người nộp thuế, quản lý thuế, đối tượng nộp thuế, Đồng Nai 
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CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA LAO ĐỘNG 
HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH ĐỒNG NAI 

Nguyễn Nam Hải1 

TÓM TẮT 

Bài viết được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của 
lao động hành nghề kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai, 
dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 250 kế toán viên. Các phương pháp kiểm định 
Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy được sử 
dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 5 nhân tố tác động 
bao gồm: (1) môi trường và điều kiện làm việc, (2) tiền lương và chế độ chính sách, 
(3) cơ hội thăng tiến, (4) mối quan hệ với đồng nghiệp và (5) triển vọng phát triển 
của công ty. 

Từ khóa: Sự hài lòng, lao động hành nghề kế toán, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
1. Đặt vấn đề 

Đồng Nai là một tỉnh nằm trong 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với 
hơn 30 khu công nghiệp được thành lập 
với tổng diện tích 10.200 ha [1]. Phía 
đông giáp tỉnh Bình Thuận, phía nam 
giáp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thành 
phố Hồ Chí Minh, phía bắc giáp tỉnh 
Lâm Đồng và tỉnh Bình Dương, Đồng 
Nai được xem là cửa ngõ đi vào vùng 
kinh tế Đông Nam Bộ, là một trung tâm 
kinh tế lớn của cả phía Nam, nối Trung 
Nam Bộ, Nam Tây Nguyên với toàn bộ 
vùng Đông Nam Bộ và là khu vực 
thuận lợi nhất để phát triển công 
nghiệp - đô thị. 

Bối cảnh quốc tế và trong nước 
vừa tạo thời cơ lớn vừa đặt ra những 
thách thức không nhỏ cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam nói 
chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng [2]. 
Để có thể đứng vững và phát triển 

trong môi trường cạnh tranh hiện nay, 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh 
Đồng Nai cần phải phát huy mọi nguồn 
lực của mình, trong đó nguồn nhân lực 
là nguồn lực quan trọng và quý giá 
nhất. 

Như chúng ta đã biết, tất cả những 
thông tin về kinh tế, tài chính của 
doanh nghiệp đều phải thông qua bộ 
phận kế toán phân tích và xử lý. 
Thông qua bộ phận kế toán, những 
nhà quản lý có thể theo dõi được tình 
hình sản xuất kinh doanh, từ đó có cơ 
sở đưa ra những đánh giá và hướng đi 
cho doanh nghiệp. Như vậy, vai trò 
của lao động hành nghề kế toán là rất 
quan trọng, quyết định đến sự thành 
bại của mỗi doanh nghiệp. 

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có khoảng 
36.205 doanh nghiệp, trong đó 90% là 
doanh nghiệp nhỏ và vừa [1] và tiếp tục 
tăng lên hàng ngàn doanh nghiệp mỗi 

1 Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai 
Email: nnhai05bh@gmail.com 
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năm. Chính vì thế nhu cầu về lao động 
trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Riêng đội 
ngũ kế toán ở tỉnh Đồng Nai hiện nay 
cũng rất đông đảo, ngoài số nhân viên 
kế toán hiện có, ước khoảng 30.000 lao 
động, tương ứng với 32.580 doanh 
nghiệp [3], hằng năm nhu cầu tuyển 
dụng lượng kế toán mới cũng lên tới 
hàng ngàn chỗ mỗi năm (do có hàng 
ngàn doanh nghiệp tăng lên mỗi năm và 
một lượng nhỏ kế toán chuyển nghề 
hoặc nghỉ hưu...). 

Vì vậy để giữ chân được đội ngũ kế 
toán giỏi thì doanh nghiệp cần phải có 
những chính sách đãi ngộ hợp lý nhằm 
đem lại sự hài lòng đối với công việc, 
qua đó tạo sự gắn kết lâu dài của người 
lao động. Việc biết được mức độ hài 
lòng của lao động hành nghề kế toán 
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 
tỉnh Đồng Nai, không những giúp cho 
doanh nghiệp có được nền tảng cơ sở để 
đánh giá chính sách nhân sự của mình 
mà còn giúp cho hình ảnh doanh nghiệp 
trên thị trường lao động ngày càng tốt 
hơn. Chính vì vậy việc đo lường và 
đánh giá mức độ hài lòng của các lao 
động hành nghề kế toán rất cần thiết. 

Bài viết nhằm tìm hiểu các nhân tố 
ảnh hưởng đến sự hài lòng của lao động 
hành nghề kế toán trong các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai, từ 
đó tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao 
mức độ hài lòng và chất lượng công 
việc của họ. 

 

2. Cơ sở lý thuyết 
2.1. Tổng quan nghiên cứu 
2.1.1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là tập 

hợp những doanh nghiệp không phân 
biệt lĩnh vực kinh doanh, các doanh 
nghiệp có số vốn đăng ký dưới 10 tỷ 
đồng hoặc số lượng lao động trung bình 
hằng năm dưới 300 người được coi là 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có đặc 
điểm như sau: 

- Có tính năng động, linh hoạt với 
sự biến động nhu cầu của thị trường. 

- Dễ bị tác động bởi những biến 
động vĩ mô. 

- Sử dụng công nghệ thủ công và 
lạc hậu. 

- Bất lợi trong việc tiếp cận các 
nguồn vốn tín dụng. 

Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa đó là: tạo được nhiều việc làm cho 
người lao động, góp phần xóa đói giảm 
nghèo; đóng góp đáng kể vào nguồn thu 
ngân sách Nhà nước; góp phần thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động và phân công lao động giữa các 
vùng - địa phương; góp phần đào tạo 
lực lượng lao động cơ động, linh hoạt 
và có chất lượng. 

2.1.2. Lý thuyết về mô hình đánh 
giá sự hài lòng 

Từ cơ sở lý thuyết và kết quả của 
các nghiên cứu trước đây, cho thấy các 
yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của 
nhân viên trong doanh nghiệp bao gồm: 
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- Yếu tố nội tại (yếu tố thúc đẩy) 
như: (1) bản thân công việc, (2) quan hệ 
nơi làm việc, (3) sự đồng cảm với 
những vấn đề cá nhân, (4) sự thể hiện 
bản thân và (5) cảm nhận bổn phận đối 
với tổ chức. 

- Yếu tố bên ngoài (yếu tố duy trì) 
như: (1) tiền lương và chế độ chính 
sách, (2) công tác đào tạo, (3) môi 
trường và điều kiện làm việc, (4) 
phương thức đánh giá kết quả công 
việc, (5) sự công bằng, (6) cơ hội thăng 
tiến, (7) triển vọng phát triển của tổ 
chức và (8) thông tin trong tổ chức. 

2.2. Một số nghiên cứu ứng dụng 
mô hình đánh giá mức độ hài lòng 

Nghiên cứu của Phạm Thị Ngọc 
(2007), “Đánh giá mức độ hài lòng của 
cán bộ công nhân viên với tổ chức tại 
Bưu điện tỉnh Lâm Đồng” [4] đưa ra 11 
yếu tố tác động: (i) môi trường và điều 
kiện làm việc, (ii) cảm giác làm chủ sự 
vật của nhân viên, (iii) sự tự thể hiện 
bản thân của nhân viên, (iv) tiền lương 
và chế độ chính sách, (v) cơ hội thăng 
tiến, (vi) sự đánh giá đầy đủ các công 
việc đã làm, (vii) triển vọng và sự phát 
triển của Bưu điện, (viii) sự đồng cảm 
với những vấn đề cá nhân, (ix) mối 
quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, (x) 
sự công bằng trong đối xử và (xi) công 
tác đào tạo. 

Nghiên cứu của Trương Thị Tố 
Nga (2007), “Đánh giá mức độ hài 

lòng của CBCNV với tổ chức tại Công 
ty cổ phần Hải sản Nha Trang” [5] chỉ 
ra 4 yếu tố tác động: (i) quan hệ nơi 
làm việc, (ii) tiền lương và chế độ 
chính sách, (iii) sự công bằng trong 
đối xử và (iv) coi trọng năng lực đóng 
góp của công nhân viên. 

Nghiên cứu của Lê Hồng Lam 
(2009), “Đo lường sự hài lòng của 
CBCNV đối với tổ chức tại Công ty 
TNHH Long Shin” [6] chỉ ra 7 yếu tố 
tác động: (i) quan hệ cấp trên - cấp 
dưới, (ii) sự đồng cảm với những vấn đề 
cá nhân, (iii) tiền lương và chế độ chính 
sách, (iv) môi trường, điều kiện làm 
việc, (v) hiệu quả công tác đào tạo, (vi) 
triển vọng phát triển công ty và (vii) sự 
thể hiện, phát triển nghề nghiệp. 

Nghiên cứu của Võ Hoàng Phúc 
(2015), “Đo lường mức độ hài lòng của 
nhân viên tại công ty TNHH Starprint 
Việt Nam” [7] đưa ra 7 yếu tố tác động: 
(i) lãnh đạo, (ii) thu nhập, (iii) triển 
vọng và phát triển của công ty, (iv) môi 
trường và điều kiện làm việc, (v) cơ hội 
đào tạo và thăng tiến, (vi) bản chất công 
việc và (vii) đồng nghiệp. 

3. Giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết nghiên cứu được xây 
dựng trên cơ sở phân tích tổng quan các 
nghiên cứu về các yếu tố tác động đến 
sự hài lòng trong công việc của người 
lao động trong tổ chức. 
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 Hình 1: Mô hình nghiên cứu theo đề xuất của tác giả 
3.1. Môi trường và điều kiện làm việc 
Môi trường và điều kiện làm việc 

luôn được nhân viên quan tâm bởi vì 
môi trường liên quan đến sự thuận tiện 
cá nhân song đồng thời cũng là nhân tố 
giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ [7]. 
Nhiều nhân viên thích làm việc với các 
phương tiện làm việc đầy đủ, sạch sẽ, 
hiện đại và với các trang thiết bị phù 
hợp [8]. Tác giả đưa ra giả thiết H1 
như sau: 

H1: Mức độ đánh giá của lao động 
hành nghề kế toán trong các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai về 
môi trường và điều kiện làm việc càng 
cao thì sự hài lòng trong công việc của 
họ càng cao và ngược lại. 

3.2. Tiền lương và chế độ chính sách 
Sự hài lòng về tiền lương liên quan 

đến cảm nhận của nhân viên về tính 
công bằng trong trả lương, tiền lương 
đóng vai trò quan trọng trong sự hài 
lòng của nhân viên. Với công sức đóng 
góp của mình, nhân viên đòi hỏi được 
trả công xứng đáng [4]. Tác giả đưa ra 
giả thiết H2 như sau: 

H2: Mức độ đánh giá của lao động 
hành nghề kế toán trong các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai về 
tiền lương và chế độ chính sách càng 
cao thì sự hài lòng trong công việc của 
họ càng cao và ngược lại. 

3.3. Cơ hội thăng tiến 
Sự thăng tiến tạo cơ hội cho phát 

triển cá nhân, trách nhiệm nhiều hơn 
và có địa vị xã hội cao hơn. Việc đề 
bạt chức vụ công tác mới ở vị trí cao 
hơn hiện tại cho nhân viên sẽ khuyến 
khích làm việc hăng say và có hiệu 
quả hơn [6]. Tác giả đưa ra giả thuyết 
H3 như sau: 

H3: Mức độ đánh giá của lao động 
hành nghề kế toán trong các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai về 
cơ hội thăng tiến càng cao thì sự hài 
lòng trong công việc của họ càng cao 
và ngược lại. 

3.4. Mối quan hệ với đồng nghiệp 
Mối quan hệ với đồng nghiệp bao 

gồm cách đối xử của những nhân viên 
với nhau và những mối quan hệ với 
lãnh đạo, đây là yếu tố ảnh hưởng quan 
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trọng nhất trong sự hài lòng đối với 
công việc [5]. Tác giả đưa ra giả thuyết 
H4 như sau: 

H4: Mức độ đánh giá của lao động 
hành nghề kế toán trong các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai về 
mối quan hệ với đồng nghiệp càng cao 
thì sự hài lòng trong công việc của họ 
càng cao và ngược lại. 

3.5. Triển vọng phát triển của tổ chức 
Đối với doanh nghiệp, muốn phát 

triển thì phải tìm đầu ra cho sản phẩm 
và được sự tín nhiệm của khách hàng 
đối với sản phẩm của mình. Muốn làm 
được điều đó thì doanh nghiệp phải tạo 
ra các sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh 
tranh cũng như giúp nhân viên yên tâm 
làm việc tại doanh nghiệp [7]. Tác giả 
đưa ra giả thuyết H5 như sau: 

H5: Mức độ đánh giá của lao động 
hành nghề kế toán trong các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai về 
triển vọng phát triển của tổ chức càng 
cao thì sự hài lòng trong công việc của 
họ càng cao và ngược lại. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Về đối tượng khảo sát: Lao động 

hành nghề kế toán tại các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai. 

Về kích thước mẫu: kích thước 
mẫu được xác định ở mức tối thiểu cần 
thiết nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu 
của các nghiên cứu. Kích thước mẫu dự 
kiến ban đầu là 250. 

Về kỹ thuật xử lý dữ liệu: dữ liệu 
thu thập từ các đối tượng khảo sát được 
đánh giá bằng phương pháp phân tích 
độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach’s 
Alpha, phương pháp phân tích EFA, 
phương pháp kiểm định hồi quy. 

5. Kết quả nghiên cứu 
5.1. Phân tích độ tin cậy thang đo 
Tác giả kiểm định mức độ tin cậy 

của dữ liệu thông qua hệ số Cronbach’s 
Alpha, thang đo chỉ đảm bảo độ tin cậy 
khi hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 
và hệ số tương quan biến - tổng lớn hơn 
0,3. Kết quả kiểm định cho các thang đo 
được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1: Kiểm định độ tin cậy dữ liệu khảo sát 

Biến quan sát 
Trung bình 

thang đo nếu 
loại biến 

Phương sai 
thang đo nếu 

loại biến 

Tương 
quan biến 

tổng 

Cronbach's 
Alpha nếu 
loại biến 

Cơ hội thăng tiến (THANGTIEN): Cronbach’s Alpha = 0,884 
THANGTIEN1 9,4400 9,083 0,810 0,837 
THANGTIEN2 9,7000 10,853 0,554 0,895 
THANGTIEN3 9,5200 9,729 0,775 0,847 
THANGTIEN4 9,6400 9,709 0,775 0,847 
THANGTIEN5 9,4600 9,607 0,702 0,864 
Mối quan hệ với đồng nghiệp (DONGNGHIEP): Cronbach’s Alpha = 0,979 
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DONGNGHIEP1 15,5600 25,830 0,962 0,971 
DONGNGHIEP2 15,4400 27,115 0,844 0,983 
DONGNGHIEP3 15,3600 24,810 0,934 0,975 
DONGNGHIEP4 15,4000 26,426 0,945 0,973 
DONGNGHIEP5 15,4000 25,944 0,956 0,972 
DONGNGHIEP6 15,4400 26,031 0,943 0,973 

Tiền lương và chế độ chính sách (THUNHAP): Cronbach’s Alpha = 0,969 
THUNHAP1 13,4000 15,261 0,909 0,962 
THUNHAP2 13,4800 15,471 0,921 0,961 
THUNHAP3 13,4000 15,382 0,920 0,961 
THUNHAP4 13,3000 15,592 0,883 0,964 
THUNHAP5 13,4000 15,221 0,857 0,967 
THUNHAP6 13,3200 15,078 0,905 0,962 

Môi trường và điều kiện làm việc (MOITRUONG): Cronbach’s Alpha = 0,902 
MOITRUONG1 7,9600 7,910 0,719 0,899 
MOITRUONG2 8,3000 7,962 0,813 0,862 
MOITRUONG3 8,2000 7,791 0,893 0,835 
MOITRUONG4 8,2400 8,456 0,715 0,897 

Triển vọng phát triển của tổ chức (TOCHUC): Cronbach’s Alpha = 0,651 
TOCHUC1 5,9400 1,743 0,508 0,516 
TOCHUC2 5,3400 1,510 0,435 0,596 
TOCHUC3 5,4800 1,455 0,462 0,558 

Mức độ hài lòng (HAILONG): Cronbach’s Alpha = 0,837 
HAILONG1 8,3200 3,696 0,663 0,796 
HAILONG2 8,2800 3,447 0,611 0,824 
HAILONG3 8,1080 3,767 0,641 0,806 
HAILONG4 8,1840 3,291 0,772 0,746 
(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả) 
Như vậy, 24 biến quan sát dùng để 

đo lường 5 thành phần của mức độ hài 
lòng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tại tỉnh Đồng Nai (THANGTIEN, 
DONGNGHIEP, THUNHAP, 
MOITRUONG, TOCHUC) và 4 biến 

quan sát dùng để đo lường mức độ hài 
lòng đều thỏa mãn các điều kiện trong 
phân tích độ tin cậy của thang đo thông 
qua hệ số Cronbach’s Alpha. 

5.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 
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Bảng 2: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 

Biến 
Nhân tố 

1 2 3 4 5 

DONGNGHIEP6 0,917     

DONGNGHIEP4 0,907     

DONGNGHIEP1 0,907     

DONGNGHIEP5 0,903     

DONGNGHIEP3 0,899     

DONGNGHIEP2 0,794     

THUNHAP3  0,912    

THUNHAP2  0,905    

THUNHAP1  0,890    

THUNHAP4  0,886    

THUNHAP6  0,870    

THUNHAP5  0,820    

THANGTIEN1   0,877   

THANGTIEN3   0,867   

THANGTIEN4   0,822   

THANGTIEN5   0,805   

THANGTIEN2   0,632   

MOITRUONG2    0,895  

MOITRUONG3    0,858  

MOITRUONG4    0,766  

MOITRUONG1    0,688  

TOCHUC3     0,787 

TOCHUC2     0,751 

TOCHUC1     0,750 

Phương sai trích (%) 22,583 44,921 60,292 73,296 81,158 

Eigenvalues 10,097 3,453 2,476 1,833 1,619 

KMO = 0,821 Sig. = 0,000 
       (Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả) 
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- Hệ số KMO trong phân tích bằng 
0,821 > 0,6 cho thấy rằng kết quả phân 
tích yếu tố là đảm bảo độ tin cậy. 

- Kiểm định Bartlett’s Test có hệ số 
Sig. = 0,000 < 0,05 thể hiện rằng kết 
quả phân tích yếu tố đảm bảo được mức 
ý nghĩa thống kê. 

- Phương sai trích bằng 81,158% 
thể hiện rằng sự biến thiên của các yếu 
tố được phân tích có thể giải thích được 
81,158% sự biến thiên của dữ liệu khảo 
sát ban đầu, đây là mức ý nghĩa ở mức 
khá tốt. 

- Hệ số Eigenvalues của yếu tố thứ 
5 bằng 1,619 > 1 thể hiện sự hội tụ của 
phép phân tích dừng ở yếu tố thứ 5, hay 
kết quả phân tích cho thấy 5 yếu tố 
được trích ra từ dữ liệu khảo sát. 

- Hệ số tải yếu tố của mỗi biến quan 
sát thể hiện các yếu tố đều lớn hơn 0,5 
cho thấy rằng các biến quan sát đều thể 
hiện được mối ảnh hưởng với các yếu tố 
mà các biến này biểu diễn. 

5.3. Phân tích hồi quy 

Bảng 3: Kết quả phân tích hồi quy 

Mô hình 
Hệ số hồi quy chưa 

chuẩn hóa 
Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 Hằng số 0,016 0,068  0,237 0,041 

F_THANGTIEN 0,180 0,016 0,226 11,113 0,000 

F_DONGNGHIEP 0,182 0,014 0,303 13,319 0,000 

F_THUNHAP 0,212 0,018 0,270 11,996 0,000 

F_MOITRUONG 0,282 0,015 0,428 18,952 0,000 

F_TOCHUC 0,143 0,019 0,135 7,424 0,000 

Biến phụ thuộc: Mức độ hài lòng 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả) 

Từ kết quả nghiên cứu ở bảng 3, ta 
có phương trình mô tả sự biến động của 
các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài 

lòng của các lao động hành nghề kế 
toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 
tỉnh Đồng Nai như sau: 

HAILONG_Y = 0,016 + 0,180THANGTIEN_X1 + 0,182DONGNGHIEP_X2 
+ 0,212THUNHAP_X3 + 0,282MOITRUONG_X4 + 0,143TOCHUC_X5 + ei 

Như vậy, dựa trên kết quả phân tích 
hồi quy mà tác giả đã tiến hành, có thể 
thấy nhân tố “tiền lương và chế độ 
chính sách” và “môi trường và điều 

kiện làm việc” có tác động lớn nhất đến 
mức độ hài lòng của lao động hành 
nghề kế toán trong các doanh nghiệp 
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nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai, với hệ số 
hồi quy lần lượt bằng 0,212 và 0,282. 

6. Một số giải pháp 
6.1. Giải pháp về chính sách tiền lương 

Chính sách tiền lương là một trong 
hai nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến 
sự hài lòng làm việc của lao động hành 
nghề kế toán trong các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai với trị số 
B = 0,212. Đây là thực tế của hầu hết 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh 
Đồng Nai do có quy mô doanh nghiệp 
không lớn. Một số giải pháp cho công 
tác này bao gồm: 

- Đa dạng các hình thức thưởng cho 
nhân viên kế toán như thưởng sáng 
kiến, thưởng tiết kiệm chi tiêu nội bộ. 

- Tăng tần suất thưởng, có thể theo 
thời gian (năm, quý, tháng) hoặc theo 
công việc, hoặc theo định kỳ nâng lương. 

- Việc khen thưởng nên đúng lúc, 
kịp thời có như vậy người lao động mới 
cảm nhận được sự quan tâm của doanh 
nghiệp đối với những cố gắng của mình, 
qua đó tạo động lực cho họ để lặp lại 
những hành vi tích cực nhiều hơn nữa. 

- Xây dựng các chương trình sẻ chia 
cuộc sống, giúp đỡ những đồng nghiệp 
có hoàn cảnh khó khăn. 

- Để nhân viên kế toán trong doanh 
nghiệp tham gia vào việc bàn bạc và 
quyết định các vấn đề về phúc lợi. 

Chính sách tiền lương, tiền thưởng 
là một trong những nhân tố quan trọng 
nhất trong công tác tăng cường động 
lực làm việc cho lao động hành nghề kế 

toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tại tỉnh Đồng Nai, do vậy quá trình thực 
hiện cần được tập trung làm đúng, làm 
kịp thời, đảm bảo công bằng và hợp lý 
cho các đối tượng. Khi nhu cầu này 
được đáp ứng, nhân viên kế toán mới 
yên tâm để làm việc và cống hiến hết 
sức mình. 

6.2. Giải pháp về môi trường và 
điều kiện làm việc 

- Duy trì và phát huy mối quan hệ 
thân thiện, gần gũi, cởi mở, giúp đỡ lẫn 
nhau trong doanh nghiệp; xây dựng 
niềm tin giữa các cá nhân trong cùng 
tập thể, đồng thời đẩy mạnh phong trào 
thi đua, mở rộng các hình thức giải trí, 
thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ giữa các phòng ban, tổ nhóm 
và trong toàn thể doanh nghiệp để khích 
lệ tinh thần người lao động, tạo bầu 
không khí thoải mái trong công việc để 
mọi người có cơ hội hiểu biết về nhau 
nhiều hơn, tạo tâm lý thoải mái hơn 
trong công việc. 

- Xây dựng phong cách lãnh đạo 
công bằng, dân chủ, dây là một trong 
những yếu tố tác động lớn đến hành vi 
của người lao động. Thể hiện sự quan 
tâm của giám đốc đối với nhân viên, 
tôn trọng nhân viên, làm cho họ thấy 
thực sự được quan tâm, thông qua các 
lời khen ngợi, động viên, khuyến 
khích, những lời thăm hỏi về cá nhân 
và gia đình. 

- Giúp người lao động hiểu được 
và phối hợp, hỗ trợ với nhau. Ngoài ra, 
cán bộ quản lý trực tiếp cần thường 
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xuyên hướng dẫn, tạo mọi nguồn lực 
cần thiết để hoàn thành công việc một 
cách hiệu quả. 

- Tạo cho người lao động quyền tự 
do hơn trong việc quyết định những vấn 
đề như lựa chọn phương pháp làm việc, 
trình tự thực hiện công việc và thời gian 
làm việc trong khuôn khổ những quy 
định chung của doanh nghiệp. 

6.3. Giải pháp về cơ hội thăng tiến 

Cơ hội thăng tiến cũng là nhân tố 
có ảnh hưởng lớn đến sự hài lòng làm 
việc của lao động hành nghề kế toán 
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tại tỉnh Đồng Nai với trị số B = 
0,180. Để nâng cao mức độ hài lòng 
cho nhân viên kế toán trong doanh 
nghiệp thì công tác quy hoạch, đề bạt, 
bổ nhiệm cũng là một trong những 
yếu tố quan trọng bởi nó tạo ra đích 
đến trong lộ trình làm việc và phấn 
đấu của nhân viên. 

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nâng 
cao năng lực cho nhân viên kế toán 
cũng có thể khai thác tối đa nguồn lực 
hiện có và nâng cao hiệu quả của tổ 
chức. Đồng thời việc đào tạo cũng giúp 
cho nhân viên kế toán có được sự hiểu 
biết sâu sắc về mục tiêu, văn hóa của 

doanh nghiệp, hiểu rõ hơn về yêu cầu 
công việc, nghề nghiệp, thực hiện 
nhiệm vụ của mình một cách tự giác. 

6.4. Giải pháp khác 
- Sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá 

rõ ràng, phương pháp đánh giá hợp lý 
nhằm đánh giá thành tích một cách 
hiệu quả. 

- Xây dựng gương điển hình và các 
chương trình phát động thực hiện theo 
gương những nhân viên tốt, làm việc 
tốt; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ rõ 
ràng nhằm đánh giá đúng nhân viên, 
qua đó phát huy hết tiềm năng của họ. 

7. Kết luận 

Nghiên cứu tập trung xác định các 
yếu tố ảnh hưởng đến sự hài làng của 
lao động hành nghề kế toán trong các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng 
Nai. Nghiên cứu này kế thừa và bổ sung 
từ các kết quả của các nghiên cứu trước 
đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 
nhân tố ảnh hưởng, đó là: (1) môi 
trường và điều kiện làm việc, (2) tiền 
lương và chế độ chính sách, (3) cơ hội 
thăng tiến, (4) mối quan hệ với đồng 
nghiệp và (5) triển vọng phát triển của 
công ty. 
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The objective of this paper is to determine the factors influencing satisfaction of 
accounting labor force in small and medium enterprises at Dong Nai province. The 
research data were collected from 250 accountants. Cronbach’s Alpha test, exploratory 
factor analysis (EFA) and linear regression analysis were used in the study. Research 
results indicated that there are five factors affecting including (1) Environment and 
working conditions, (2) Wages and policies, (3) Opportunity for promotion, (4) 
Relationship with colleagues and (5) Development prospects of the company. 
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TỪ TƯ TƯỞNG “NHÂN CHÍNH” TRONG TRIẾT HỌC MẠNH TỬ 

ĐẾN QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ CỦA PHAN BỘI CHÂU 

VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA NÓ 

 Lê Đức Thọ
1 

TÓM TẮT 

Đường lối “nhân chính” của Mạnh Tử là đường lối hòa bình bảo tồn dân, coi 

dân là gốc nước, dùng đức trị thay cho pháp trị, trong đức trị coi giáo dân là quan 

trọng bậc nhất. Đường lối đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng chính trị của các 

nho sĩ duy tân những năm 30 của thế kỷ XX ở Việt Nam, trong đó có Phan Bội Châu. 

Bài viết nêu lên những điểm chính trong tư tưởng “nhân chính” của Mạnh Tử; qua 

đó chỉ ra sự ảnh hưởng của tư tưởng “nhân chính” trong các quan điểm về chính trị 

của Phan Bội Châu và chỉ ra ý hiện thời của tư tưởng “nhân chính” trong giai đoạn 

hiện nay. 

Từ khóa: Mạnh Tử, tư tưởng nhân chính, Phan Bội Châu, tư tưởng chính trị 

1. Đặt vấn đề 

Phan Bội Châu là một chiến sĩ cách 

mạng tiên phong và xuất sắc ở nước ta 

vào đầu thế kỷ XX. Đường lối chính trị 

của ông chịu ảnh hưởng khá sâu sắc từ 

đường lối chính trị của Nho giáo, trong 

đó những tư tưởng về “nhân chính” 

trong quan điểm của Mạnh Tử đã tác 

động ít nhiều đến đường lối chính trị 

của Phan Bội Châu. Với con đường cứu 

nước mới mẻ và các giá trị như dân 

quyền, dân trí, dân chủ, công bằng… 

vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự 

của nó. Tư tưởng chính trị của Phan Bội 

Châu đương thời đã khích lệ, cổ động 

các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu 

tranh giành độc lập tự do. Trong giai 

đoạn hiện nay, tư tưởng đó của ông vẫn 

tiếp tục kêu gọi chúng ta hành động, 

vươn lên vì một nước Việt Nam dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và 

văn minh. Chính vì thế việc nghiên 

cứu tư tưởng “nhân chính” trong triết 

học Mạnh Tử và sự ảnh hưởng trong 

tư tưởng chính trị của Phan Bội Châu, 

chỉ ra ý nghĩa thời sự của nó trong 

đường lối chính trị của Đảng Cộng sản 

Việt Nam hiện nay là cần thiết. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Tư tưởng “nhân chính” trong 

triết học Mạnh Tử 

Mạnh Tử tên gọi Mạnh Kha, tự là 

Tử Dư, dòng dõi Lỗ Công, người Ấp 

Trâu. Ông sống vào khoảng năm 372 

đến năm 289 trước Công nguyên. Từ 

nhỏ, Mạnh Tử đã được gia đình giáo 

dục theo lễ giáo phong kiến rất chặt 

chẽ. Lớn lên, Mạnh Tử theo học Tử Tư, 

cháu nội của Khổng Tử. Là người có tài 

hùng biện, Mạnh Tử đã đi nhiều nước 

để truyền đạo nhằm bảo vệ và phát triển 

tư tưởng của Khổng Tử trong lúc xã hội 

đương thời có nhiều học thuyết chống 

lại tư tưởng này. Ông không được trọng 

dụng nên về quê dạy học. Cùng với các 

môn đệ của mình, Mạnh Tử ghi chép 

1 
Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 

Email: ductholevtc007@gmail.com 
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những điều ông đã đàm luận với vua 

các nước chư hầu và bày tỏ thái độ của 

mình đối với các học thuyết khác qua 

bộ “Mạnh Tử”. 

Trên cơ sở học thuyết về tính thiện, 

Mạnh Tử kịch liệt phê phán các phương 

pháp trị nước bằng tư tưởng “kiêm ái”, 

“vô vi”. Với ông, đó là những tà thuyết 

mị dân. Kế tục tư tưởng “nhân trị” của 

Khổng Tử, Mạnh Tử đề ra tư tưởng 

“nhân chính” là đường lối chính trị 

nhân nghĩa mà tư tưởng chủ yếu là trị 

nước phải vì nhân nghĩa, vì dân. Mạnh 

Tử nói: “Dĩ đức hành nhân giả vương”, 

có nghĩa là dựa vào đức hành theo điều 

nhân làm vua. 

Ông coi nhân chính là phương pháp 

trị nước và luôn luôn khuyên các vua 

chư hầu phải tuân theo để trở thành các 

bậc đế vương. Ông chống lại việc các 

chư hầu dùng vũ lực để gây chiến tranh 

thôn tính lẫn nhau, đòi bọn quý tộc bớt 

những hình phạt tàn khốc đối với dân, 

cho dân có sản nghiệp riêng và nhà nước 

phải lo cải thiện đời sống kinh tế của 

dân. Theo ông, việc chăn dân, trị nước là 

vì nhân nghĩa, chứ không phải vì lợi. 

Đặc biệt, Mạnh Tử đưa ra quan 

điểm hết sức mới mẻ và sâu sắc về dân 

bản. Ông nói: “Dân vi quý, quân vi 

khinh, xã tắc thứ chi.” Vì theo ông, có 

dân mới có nước, có nước mới có vua. 

Thậm chí ông cho rằng, dân có khi còn 

quan trọng hơn vua. Kẻ thống trị nếu 

không được dân ủng hộ thì chính quyền 

sớm muộn cũng sụp đổ. Ông đòi hỏi các 

thế lực cầm quyền phải dành tâm, dành 

lực cho dân. Nếu vua tàn ác, không hợp 

với lòng dân và ý Trời thì có thế bị truất 

phế. Dân không phải là của riêng của 

vua mà là của chung thiên hạ. Ý dân là 

ý Trời, quyền trị dân do Trời trao cho. 

Từ đó ông xác định dân là gốc nước, có 

dân mới có nước, có nước mới có vua. 

Người làm vua phải hiểu và thực hiện 

nghĩa vụ gìn giữ hạnh phúc của dân, 

không áp chế dân, không lừa dối dân. 

Ông cũng nói: “Nếu không có thiện tâm 

bình thường thì dông dài, càn rỡ, điều gì 

là chẳng làm đến lúc mắc tội lại liền 

theo mà bắt tội, thế là giăng lưới để bắt 

dân. Có lẽ đâu người nhân đức làm vua 

lại chịu làm cái sự lừa dân mắc lưới?” 

[1, tr. 243]. Những quan điểm ẩy của 

Mạnh Tử đều xuất phát từ học thuyết về 

“tính thiện”, từ nhân nghĩa là đạo lý 

sống của con người. Nó thực sự có ý 

nghĩa tiến bộ, phù hợp với nguyện vọng 

của nhân dân lao động Trung Hoa trong 

hoàn cảnh xã hội điên đảo, loạn lạc suốt 

thời kỳ Xuân Thu - Chiến Quốc. Theo 

ông, cái tinh thần “dân vi quý, quân vi 

khinh” là tinh thần dân chủ ngày nay. 

Nhưng ngày nay (thời ông) tinh thần 

dân chủ đó đã mất một cách thực sự. 

Chính vì thế ông không quản ngại muôn 

dặm xa xôi, không quản khó khăn, vất 

vả đi đến rất nhiều nước chư hầu để 

khuyên bảo các vua chư hầu về trọng 

dân, dưỡng dân theo gương thánh hiền. 

Mạnh Tử chủ trương một chế độ 

“bảo dân” mà theo ông có thể áp dụng 

cho mọi thế lực cầm quyền. Trong “bảo 

dân”, ông cho rằng cần phải dạy dân 
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làm ăn, dạy dân lập nghiệp, phải cho 

nhân dân có tài sản, có như thế dân mới 

theo vua, dân mới thực sự làm gốc cho 

vua, làm gốc cho nước được. Ông cho 

rằng “có khu đất 5 mẫu bảo dân trồng 

lấy dâu, thì người 50 tuổi có thể được 

lụa mà mặc; những loài gia súc như kê, 

đồn, cẩu, trệ chớ làm hại các thời sinh 

đẻ của nó, thì người 70 tuổi có thể được 

thịt mà ăn; khu ruộng 100 mẫu chớ 

cướp mất mùa cấy gặt của dân, thì trong 

nhà 8 miệng ăn, có thể không đến nổi 

đói kém” [2, tr. 62].  

Ông cũng chủ trương thực hiện điều 

“nhân chính” trước hết, phải sửa sang 

chia lại các giới hạn đất đai, chỉnh đốn 

lại giới hạn ruộng đất theo phép tỉnh 

điền. Ông rất coi trọng kinh tế trong 

dân, nhưng về thực chất ông không phải 

là người coi trọng kinh tế mà điều đó 

chỉ là chương trình dân sinh, kinh tế để 

giáo dục dân. Ông giải thích rõ gốc của 

chính trị và điều hòa kinh tế sản xuất, 

nhấn mạnh “dân dĩ thực vi tiên” chứ 

không thuyết “nhân nghĩa” một cách 

chung chung như Khổng Tử. Đề cao 

kinh tế của dân nhưng ông cũng là 

người kịch liệt phản đối chủ nghĩa công 

lợi cá nhân. 

Theo ông, người trị vì phải lo cái lo 

của dân, vui cái vui của dân, tạo ra cho 

dân có sản nghiệp riêng và cuộc sống 

bình yên, no đủ, như thế dân không bao 

giờ bỏ vua. “Vua vui cái vui của dân thì 

dân cũng vui cái vui của mình; người lo 

cái lo của dân thì dân cũng lo cái lo của 

mình. Vì thiên hạ mà vui, vì thiên hạ 

mà lo thế mà không làm vương thì chưa 

có” (Lạc dân chi lạc giả, dân diệc lạc kỳ 

lạc; ưu dân chi ưu giả, dân diệc ưu kỳ 

ưu. Lạc dĩ thiên hạ, ưu dĩ thiên hạ, 

nhiên nhi bất vương giả, vị chi hữu dã - 

Lương Huệ Vương - hạ) [2, tr. 62]. 

Mạnh Tử cho rằng, vua là cha mẹ 

dân, đã là cha mẹ dân thì phải thương 

dân. Nếu làm vua mà thấy chó lợn ăn cái 

ăn của dân mà không xét, đi đường thấy 

người chết đói mà không thương không 

cứu, chẳng khác gì cầm dao đâm chết 

người và bảo: ta không giết người, đó là 

con dao giết. Hạng vua như thế thì dân 

có quyền thế truất. Theo ông, người hại 

“nhân” là tặc, người hại nghĩa là tàn. 

Người tàn tặc là không ra gì. Bởi thế khi 

nghe đệ tử của mình hỏi về quan điểm 

trung với vua, ông nói: “Ta nghe nói, 

giết một đứa Trụ, chưa nghe nói giết 

vua.” Ông cũng nói:  “Làm cha mẹ dân, 

làm việc chính trị mà không khỏi cái 

việc đem thú vật ăn thịt người, thế thì 

làm cha mẹ dân sao được” (Vi dân phụ 

mẫu, hành chính, bất miễn ư suất thú nhi 

thực nhân, ô tại kỳ vi dân phụ mẫu giã - 

Lương Huệ Vương - thượng) [1, tr. 248].  

“Bảo dân” còn phải là coi trọng 

dân. Trong chỉnh thể quân chủ tuy có 

vua có tôi, nhưng vua phải lấy lễ mà đãi 

tôi, tôi phải trung mà thờ vua, trên dưới 

rõ ràng. Nhưng trung với vua ở Mạnh 

Tử không là lòng trung thành mù quáng 

vào bất cứ một vị vua nào. Tôi chỉ trung 

với vị vua nào coi trọng mình, bảo vệ 

hạnh phúc cho mình. Ông nói với Tề 

Tuyên Vương rằng: “Vua coi bề tôi như 
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chân tay thì bề tôi coi vua như tâm 

phúc. Vua coi bề tôi như chó ngựa, bề 

tôi coi vua như người đi đường. Vua coi 

bề tôi như đất cỏ, bề tôi coi vua như 

giặc thù” (Quân chi thị thần như thủ túc, 

tắc thần thị quân như phúc tâm. Quân 

chi thị thần như khuyển mã, tắc thần thị 

quân như quốc nhân. Quân chi thị thần 

như thổ giới, tắc thần thị quân như khấu 

thù - Ly lâu - hạ) [1, tr. 250]. 

Đồng thời, ông cũng khuyến khích 

các bậc vua chúa phải giữ mình khiêm 

cung, tiết kiệm, gia huệ cho dân; thu 

thuế của dân phải có chừng mực. Nếu 

được như vậy thì đó chính là bậc vua 

hiền minh. Ông cực lực lên án những 

ông vua không lấy điều nhân nghĩa làm 

gốc, chỉ vui thú lợi lộc riêng, tà dâm, 

bạo ngược. Dùng sức mạnh để đàn áp 

dân, ông gọi là “bá đạo” và thường tỏ 

thái độ khinh miệt. Theo ông, làm vua 

phải hiểu đạo vua, làm tôi phải hiểu đạo 

tôi. Tôi trung với vua hiền, vua phải 

biết làm gương, phải thi hành điều 

“nhân nghĩa”, phải học thánh nhân (vua 

Nghiêu, vua Thuấn) mà làm. Ông nói, 

làm vua thì phải hết đạo vua, làm tôi 

phải hết đạo tôi. Hai điều đó chỉ làm 

như vua Nghiêu, vua Thuấn thôi. 

Không theo cách vua Thuấn thờ vua 

Nghiêu mà thờ vua là không kính với 

vua. Không theo cách trị dân của vua 

Nghiêu mà trị dân là hại dân. 

Bởi thế thực hiện “nhân chính” là 

không tin người hiền nước sẽ trống 

không, không có lễ nghĩa thì trên dưới 

đều loạn, không có chính sự thì của cải 

không đủ dùng. Làm vua phải chọn 

người hiền, người giỏi giúp việc, chọn 

người có lễ nghĩa để giữ trật tự, chọn 

người có năng lực chính sự để kinh 

doanh có như thế nước mới thịnh trị. 

Ông là người công kích chiến tranh và 

công kích những ai vì danh vị vì lợi lộc 

làm hại dân. Thời ông, vua chúa, chư 

hầu đều thích kinh doanh mưu lợi nên 

ông đã than rằng: đời xưa làm cửa ải để 

ngăn chặn sự tàn bạo, đời nay làm cửa 

ải để làm điều tàn bạo. Tức là theo ông 

các thánh nhân ngày xưa xây thành đắp 

lũy để phòng chống cho dân những điều 

tai họa, còn ở thời ông vua chúa chỉ vì 

lợi ích của mình xây thành đắp lũy 

mang họa cho dân. Ông cũng cho rằng: 

đánh nhau để lấy đất giết người đầy 

đồng, đánh nhau để lấy thành giết người 

đầy thành, tội ấy xử sao cho hết tội. Do 

thế ông cho rằng kẻ thiện chiến thì nên 

chịu thượng hình, kẻ liên hiệp chư hầu 

để đánh nhau chịu tội thứ, kẻ bắt dân đi 

làm phu phục vụ cho lợi ích của vua 

chịu tội thứ nữa. Quan điểm đó là đầy 

lòng nhân ái. 

“Nhân chính” còn là giáo dân, bởi 

giáo dục dân là một chức năng rất quan 

trọng của Nho giáo trong lĩnh vực chính 

trị. Theo Mạnh Tử, người trị nước trước 

phải chăm lo cho công việc của dân để 

dân được sung túc, hạnh phúc, rồi còn 

phải dạy dỗ cho dân, để dân khỏi làm 

những điều bậy bạ. Trong “Đằng Văn 

Công - thượng” ông cho rằng: hễ dân có 

của thì có sẵn lòng tốt, dân không có 

của thì không có lòng tốt sinh ra phóng 
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đãng, gian tà không kể điều gì là không 

làm. Bởi thế trong “Lương Huệ Vương - 

thượng” ông khuyên: “Đấng Minh 

Quân phải cho dân tài sản để có cái mà 

thờ cha mẹ, nuôi nấng vợ con. Năm 

được mùa thì no đủ, năm mất mùa 

không phải chết đói. Được thế mới bắt 

dân làm điều thiện được, và được thế 

dân mới làm điều thiện một cách dễ 

dàng” [1, tr. 253]. Đây vừa là sự nghiệp 

“bảo dân”, đồng thời là phương pháp, 

cách thức “giáo dân”. Quan điểm này 

tuy có hạn chế trong việc đánh giá siêu 

hình về bản chất con người nhưng tin 

tưởng “có hằng sản mới hằng tâm” của 

ông không phải không có những giá trị 

tích cực. Điều này càng có ý nghĩa nhân 

đạo cao cả, khi trong xã hội tồn tại một 

số người chuyên làm những điều tiêu 

cực, vơ vét cho lợi ích cá nhân, áp chế 

hà hiếp dân, ăn hối lộ của dân. 

Như vậy, từ quan điểm dân là gốc 

nước, Mạnh Tử đã tiến xa hơn Khổng 

Tử, tích cực hơn Khổng Tử trong việc 

bảo dân. Thời Khổng Tử mới chỉ dừng 

ở “quân quân, thần thần, phụ phụ, tử 

tử” thì ở Mạnh Tử  ông đã nêu ra quân 

không ra quân thần phải xử như thế 

nào. Điều này không phải không có ý 

nghĩa tích cực trong thời đại mới của 

chúng ta. 

Tóm lại, “nhân chính” của Mạnh 

Tử  vẫn trung thành với đường lối chính 

trị truyền thống của Nho giáo là phải 

lấy bảo dân, dưỡng dân và giáo dân làm 

mục tiêu. Tuy trong nội dung “nhân 

chính” có những hạn chế như duy tâm, 

siêu hình khi đánh giá bản chất người 

dân, cơ bản vẫn là đường lối chính trị 

phục vụ giai cấp thống trị và luôn tràn 

đầy tư tưởng hoài cổ, nhưng chính các 

yếu tố nói trên đã chứa đựng nhiều cái 

mới và một số các yếu tố tích cực, cách 

mạng: bảo dân, dưỡng dân, giáo dân 

dựa trên nền tảng của sự thực hành 

“nhân nghĩa”, lấy dân làm gốc; là sự 

mong muốn, hướng dẫn, khuyên răn 

con người, phải ăn ở, phải cư xử có 

nghĩa có tình tuân thủ những luân 

thường đạo lý làm người, có phân biệt 

thân, sơ căn cứ vào một điểm khi nhìn 

người “bất nhẫn nhân chi tâm”. 

Điểm hạn chế nổi bật trong đường 

lối “nhân chính” của ông là ông quan 

niệm “nhân chính” không do kinh 

nghiệm đem lại mà là những ý niệm tiên 

thiên do các tiên vương (Nghiêu, Thuấn) 

đã giác ngộ, đã tự rõ ràng. Muốn thi 

hành nền “nhân chính” nhưng không 

muốn từ bỏ tinh thần truyền thống của 

các tiên vương, bắt các nhà cầm quyền 

thời ông và về sau phải trở lại với truyền 

thống của tiên vương. Ông vừa là người 

chủ trương cho dân bạo động cách mạng 

truất phế kẻ thất phu, nhưng đồng thời 

cũng là người phản đối bá đạo, phản đối 

những kẻ dùng sức mạnh để thi hành 

“nhân nghĩa”. 

Dù sao những nội dung của “nhân 

chính” đã nêu trên của Mạnh Tử cũng 

có những ý nghĩa nhất định cho ta suy 

nghĩ và hành động trong giai đoạn xây 

dựng đất nước ngày nay: thực hiện đa 

thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế 
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thị trường định hướng lên chủ nghĩa xã 

hội, với một trong các bài học kinh 

nghiệm quan trong bậc nhất mà Đảng ta 

đã nêu ra “lấy dân làm gốc”. 

2.2. Ảnh hưởng của thuyết “nhân 

chính” trong quan điểm chính trị của 

Phan Bội Châu 

Phan Bội Châu sinh năm 1867 tại 

làng Đan Nhiễm, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An, xuất thân từ một gia đình nhà 

nho nghèo. Thuở nhỏ, Phan Bội Châu 

đã chịu ảnh hưởng của phong trào Cần 

Vương và sớm có nhiệt tình yêu nước. 

Đến năm 1900 (33 tuổi), cụ Phan đậu 

giải nguyên. Bốn năm sau (1904), cụ 

Phan thành lập Duy Tân hội và sang 

năm 1905 thì xuất dương. Cụ Phan là 

lãnh tụ của phong trào Đông Du (1905 - 

1909), là người sáng lập Việt Nam 

Quang phục hội (1912) và về sau cũng 

chính cụ Phan đứng ra cải tổ thành 

Đảng Quốc dân Việt Nam (1924). 

Cụ Phan còn là một trong những 

người Việt Nam đầu tiên có cảm tình 

với chủ nghĩa xã hội. Đầu thế kỷ XX, 

phong trào yêu nước và duy tân phát 

triển khắp cả nước. Trong phong trào 

đó, có người chủ trương bí mật chuẩn bị 

võ trang đánh Pháp, có người chủ 

trương công khai tuyên truyền mở mang 

dân trí, chấn hưng công thương nghiệp, 

lập đoàn, lập hội đòi dân chủ hóa chế độ 

chính trị. Dần dần hình thành hai phái 

cải cách và bạo động. Phan Bội Châu là 

lãnh tụ của phái bạo động, nhưng có ý 

thức sử dụng cả hai phương thức đấu 

tranh để hỗ trợ cho nhau. Ông được cả 

hai phái tin cậy, tôn trọng. 

Sống trong môi trường Nho giáo 

của gia đình, lớn lên trên quê hương 

cách mạng và tài năng bẩm sinh, Phan 

Bội Châu là lãnh tụ của phong trào yêu 

nước với nhiều tư tưởng mang màu sắc 

Nho giáo. Sinh ra và lớn lên trong hoàn 

cảnh đất nước đang phải đương đầu với 

giặc Pháp ngoại xâm, Phan Bội Châu là 

chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, ông viết 

nhiều tác phẩm văn thơ để khơi dậy 

lòng yêu nước, ý chí chống giặc của 

nhân dân ta. Trong chính kiến của Phan 

Bội Châu tất yếu có sự ảnh hưởng bởi 

phạm trù “nhân chính” của Mạnh Tử. 

Phan Bội Châu đã từ bỏ rất sớm 

quan điểm coi vua là gốc nước, quyền 

bính của đất nước là ở quan lại, nhân 

dân là tài sản. Ông đã khẳng định tầm 

quan trọng, vai trò của nhân dân trong 

một quốc gia. Theo công pháp vạn quốc 

đã khẳng định, được gọi là một nước thì 

phải có nhân dân, đất đai, có chủ quyền, 

trong ba cái ấy thì nhân dân là quan 

trọng nhất. Không có nhân dân thì đất 

đai không thể còn, nhân dân mất thì 

nước mất. 

Cũng như Mạnh Tử, Phan Bội Châu 

là người chủ trương thực hiện dân 

quyền. Tuy nhiên sau hơn 2000 năm, tư 

tưởng của Phan Bội Châu tiến bộ hơn 

để phục vụ cho thực tiễn đất nước. Tư 

tưởng của Phan Bội Châu là sự tiếp thu 

tư tưởng dân quyền của Mạnh Tử 

nhưng được phát triển và cách tân mà 

tiến bộ hơn. Phan Bội Châu chủ trương 

xây dựng xã hội dân quyền, xóa bỏ hẳn 
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quân quyền. Thực hiện việc quản lý xã 

hội theo đường lối đức trị, nhấn mạnh 

giáo dục là chủ yếu mà ít cần phải dùng 

đến pháp luật. Trong xã hội đó sẽ thực 

hiện bầu cử dân chủ để lập ra các nghị 

viện đại biểu cho ý chí của nhân dân. 

Các quyền tự do, bình đẳng sẽ được 

đảm bảo. 

Phan Bội Châu tin rằng, trong một 

nước có quan hệ huyết thống với 

nhau, bởi vậy chức năng đối nội của 

nhà nước tập trung vào việc giáo dục 

nhân dân, do đó phát luật chỉ giữ vai 

trò rất phụ, bổ sung cho giáo dục. 

Chính vì vậy cụ Phan đã sáng tạo ra 

khái niệm “viện cảm hóa” mà không 

dùng khái niệm “tòa án”. Trong cái 

gọi là “viện cảm hóa” ấy cũng sẽ có 

quan tòa, nhưng các quan tòa này lại 

do ngành giáo dục cử ra. Phan Bội 

Châu nhấn mạnh đến các chuẩn mực 

đạo đức của xã hội, ông đưa ra các 

khái niệm “tự do”, “bình đẳng” nhưng 

được xác định là sự gắn bó với đạo 

đức và giáo dục chứ không phải gắn 

bó với pháp luật. Theo cụ Phan, bình 

đẳng có nghĩa là tôn trọng người khác 

và đặt mình lên trên người khác. 

Con người lý tưởng mà Phan Bội 

Châu đưa ra đó là: Khi ở trong gia đình 

phải là một người con đúng “hiếu”, để 

đối với đất nước thì vua tôi ai có chức 

phận của người nấy. Tất cả chỉ có một 

mục đích là cùng nhau gánh vác việc 

nước. Đối với xã hội phải có sự thành 

thật biết yêu người và kính trọng mọi 

người. Tiếp thu tư tưởng “dân vi quý, 

quân vi khinh, xã tắc thứ chi” của Mạnh 

Tử, Phan Bội Châu khẳng định rằng: 

vua là do dân kén chọn lên. Vì vậy vua 

là ngọn, dân là gốc. Vua mà không ra gì 

thì dân có quyền gạt bỏ. 

Chính trên cơ sở lý luận đó, Phan 

Bội Châu cho rằng: “Chính trị dân chủ 

cộng hòa, chính là ý trời, lòng dân.” 

Theo ông, con người cần phải phấn đấu 

xây dựng một xã hội mà trong đó người 

ta bàn nói với nhau chỉ là một mực tin 

thật, người làm lụng với nhau chỉ một 

cách hòa bình. Đó là xã hội mà tất thảy 

những người làm cha, làm mẹ mà chẳng 

ai có cha mẹ riêng của mình, người trẻ 

tất thảy là người làm con, mà chẳng ai 

có con riêng của mình. Bởi thời thế 

người già là cha mẹ chung, mà bản thân 

mình cũng là thân chung của xã hội. 

Vậy nên người già có xã hội nuôi 

chung, mà ai nấy đều có chốn nương 

cậy, sẽ đến ngày tuổi chết. Hễ người 

cường tráng tất thảy có công việc làm 

mà đóng góp một phần tử trong xã hội 

là những người thơ trẻ, tất thảy nhờ xã 

hội nuôi chung cho đến ngày khôn lớn. 

Như vậy ở đây, Phan Bội Châu đã 

thể hiện sự quan tâm đến người dân của 

đất nước từ trẻ đến già. Phan Bội Châu 

vẫn mãi là một nhà yêu nước xuất thân 

từ nền giáo dục Nho học và mang bản 

chất của nhà nho khi ông ca ngợi tinh 

thần đại đồng trong học thuyết của 

Khổng Tử, coi đó như là cội nguồn của 

tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Á Đông. 

Trong quá trình tìm đường cứu nước, tư 

tưởng về mô hình chính thể, về chính 
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quyền nhà nước chỉ là phương tiện chứ 

không phải là mục đích chính trị của 

Phan Bội Châu. Nhận thức về nhà nước 

của Phan Bội Châu nhìn chung còn đơn 

giản, đôi khi còn mơ hồ. Điều này sẽ 

ảnh hưởng đến việc xác định lực lượng 

cách mạng. Do vậy sự chuyển biến tư 

tưởng “gập ghềnh” của Phan Bội Châu 

là do tác động của thời thế và từ những 

thất bại trong tư tưởng và hoạt động 

cách mạng của chính bản thân ông. 

Bằng sự nhạy cảm và kinh nghiệm 

được rút ra từ quá trình hoạt động của 

mình cùng với cuộc sống bình dị và gần 

gũi với nhân dân lao động, Phan Bội 

Châu đã biết vượt lên để hướng tới một 

thể chế chính trị mới - quân chủ lập 

hiến. Với thể chế quân chủ lập hiến, 

nhân dân có quyền đứng lên đấu tranh, 

chủ quyền phải thuộc về nhân dân. Phan 

Bội Châu viết: “Vận mệnh nước ta do 

dân ta nắm giữ. Giữa đô thành nước ta 

đặt một tòa nghị viện lớn. Bao nhiêu 

việc chính trị đều do công chúng quyết 

định… Phàm nhân dân nước ta không 

cứ là sang hèn, giàu nghèo, lớn bé đều 

có quyền bầu cử. Là vua nên để hay nên 

truất; dưới là quan nên thăng hay nên 

giáng, dân ta đều có quyền quyết đoán 

cả” [3, tr. 209]. 

Công việc chính trị phải do nhân 

dân quyết định, quyền lực phải thuộc về 

nhân dân. Tư tưởng này đã có ảnh 

hưởng tích cực, sâu rộng trong nhân 

dân, tạo nên một luồng sinh khí mới 

làm tăng thêm sức mạnh của nội lực. 

Phan Bội Châu nhấn mạnh rằng: “nước 

ta hẳn là gia tài tổ nghiệp của dân ta rồi, 

bỏ mất nó là do dân ta thì thu phục lại 

nó tất cũng phải do dân ta làm” [4, tr. 

202] và “nước được cường thịnh là nhờ 

có nhân dân” [4, tr. 394]. 

Phan Bội Châu xuất phát từ quan 

điểm cho rằng yêu nước, thương nòi, 

yêu tự do là có sẵn trong mỗi con người 

Việt Nam, chỉ cần khơi dậy, bồi dưỡng 

nó trong cách mạng. Từ góc độ của 

nhân sĩ, ông nhận thấy tất cả mọi người 

trong dân tộc đều chịu sự đau khổ, sự 

bất bình đẳng, là dân của nước không 

có độc lập, nô lệ của thực dân. Ông đề 

cao vai trò của khối đại đoàn kết toàn 

dân, sự hòa hợp, đồng lòng của các tầng 

lớp nhân dân trong cách mạng giải 

phóng dân tộc. 

Đối với Phan Bội Châu, ông không 

chấp nhận sự bảo hộ của bất cứ một 

cường quốc nào, khẳng định dân ta phải 

nắm giữ vận mệnh của nước ta. Điều 

này có nghĩa rằng, sức mạnh nội lực là 

cái đóng vai trò quyết định; sức mạnh 

nội lực trước hết là sức mạnh tự lực, tự 

cường và sự đoàn kết của cả một dân 

tộc; sức mạnh ấy sẽ được nhân lên gấp 

bội khi mỗi người dân nhận thức được 

trách nhiệm và quyền lực của mình. Tự 

lực, tự cường là truyền thống, là sức 

sống mãnh liệt của dân tộc ta, là yếu tố 

cơ bản tạo nên nội lực của dân tộc ta; 

sức mạnh quyết định để chiến thắng 

trong cuộc cạnh tranh quyết liệt là ở 

chính sức mình. Xuất phát từ nhận thức 

đó, tự lực, tự cường luôn thấm đượm 

trong từng tác phẩm của Phan Bội Châu 
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và trở thành điều thường trực trong tư 

tưởng của ông. 

Tóm lại, là một người uyên thâm 

Nho giáo, bởi Phan Bội Châu chịu ảnh 

hưởng của Nho giáo từ sớm, được đào 

tạo từ nhà trường Nho giáo, do đó 

những tư tưởng của Phan Bội Châu dù 

có tiếp thu tư tưởng mới nhưng còn 

mang đậm tính chất Nho giáo. Đến cuối 

đời, trong câu tự viếng mình, cụ Phan 

đã đau xót và tự hào tiếc rằng: “Cùng 

với cái chết Cụ sẽ đem theo xuống dưới 

suối vàng học thuyết Khổng Mạnh.” 

Nho giáo đã ngấm sâu vào tư tưởng của 

Phan Bội Châu trong đó không thể 

không kể đến phạm trù “nhân chính” 

của Mạnh Tử. 

2.3. Ý nghĩa hiện thời của tư 

tưởng “nhân chính” trong đường lối 

chính trị của Đảng ta hiện nay 

Trong sự hội nhập văn hóa Đông - 

Tây ngày nay, điều chắc chắn là sự phát 

triển kinh tế của các nước phương Tây 

không dựa trên động lực của Nho giáo, 

nhưng chính xã hội phương Tây lại 

đang hướng tới Nho giáo và tư tưởng 

đạo đức phương Đông, cái mà trong sự 

phát triển của họ đã thiếu vắng: sự tu 

dưỡng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức 

của con người; không ham lợi một cách 

mù quáng để bán rẻ lương tâm; xác lập 

mối quan hệ cá nhân với xã hội tốt trên 

cơ sở không đề cao chủ nghĩa cá nhân 

mà đề cao tính cộng đồng; không hướng 

con người đến cuộc sống hưởng thụ mà 

đề cao tính tự lực tự cường và ý chí 

cống hiến cho xã hội.  

Điều này thì đường lối “nhân 

chính”: trọng dân, bảo dân, dưỡng dân, 

giáo dân của Mạnh Tử  đặc biệt có ý 

nghĩa. “Triết lý tu thân” và quan niệm 

trời, quỷ, thần chưa nên nghĩ tới, trước 

hết tập trung suy nghĩ vào cuộc sống 

con người; dân vi quý, quân vi khinh; 

vua thất đức thì dân có quyền truất phế; 

trong hoạt động chính trị phải thực hiện 

điều nhân nghĩa, coi trọng vai trò quyết 

định của dân, muốn chiếm dân phải 

chiếm được lòng dân, chiếm được nhân 

tâm, điều gì dân muốn thì chiều ý dân, 

điều gì dân ghét thì không làm... của 

Mạnh Tử là những điều đang thiếu hụt 

trong sự phát triển rực rỡ của văn minh 

công nghiệp các nước phương Tây. 

Nho giáo du nhập vào Việt Nam ở 

thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, 

là Hán nho, Tống nho, Đường nho... đã 

biến tướng tư tưởng của Khổng Tử - 

Mạnh Tử cho thích hợp với chế độ 

phong kiến trung ương tập quyền. Nho 

giáo chỉ mới được coi trọng ở thời kỳ 

Lý - Trần và phát triển mạnh trở thành 

địa vị độc tôn thời Tiền Lê. Ở thế kỷ 

XVI - XVII, đặc biệt là thế kỷ XVIII 

Nho giáo suy yếu hẳn. Dưới triều đại 

phong kiến nhà Nguyễn ở thế XIX, Nho 

giáo mới trở lại chiếm địa vị độc tôn. 

Cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, 

Nho giáo đã từng được thực dân Pháp 

lợi dụng như một thứ công cụ để nô 

dịch dân tộc Việt Nam. 

Ở mỗi thời đại lịch sử khác nhau, ở 

mỗi tầng lớp xã hội khác nhau của dân 

tộc Việt Nam, sự ảnh hưởng của Nho 



TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 08 - 2018                     ISSN 2354-1482 

52 

giáo là khác nhau. Đây là vấn đề rất 

phức tạp hiện vẫn cần được nghiên cứu 

một cách nghiêm túc, khách quan và 

khoa học. Trong bối cảnh đó, đường lối 

nhân chính của Mạnh Tử và sự ảnh 

hưởng của nó với Việt Nam là đều lý 

thú cần được khám phá trên “cơ sở đời 

sống kinh tế xã hội cụ thể, từ phong tục 

tập quán cổ truyền” của dân tộc, mới 

thấy hết được giá trị và mức độ sâu sắc 

của những ảnh hưởng đó.  

Thời kỳ nào nhân dân Việt Nam, 

dân tộc Việt Nam cũng đã tiếp thu Nho 

giáo một cách có chọn lọc. Bên cạnh 

những ảnh hưởng tiêu cực của Nho giáo 

nói chung, của tư tưởng Khổng - Mạnh 

nói riêng trong đời sống xã hội Việt 

Nam: trọng nam khinh nữ, bè phái, lộng 

quyền, hách dịch, tham ô... thì phải thấy 

rằng không thời nào không có những 

nho sĩ Việt Nam chỉ chịu những ảnh 

hưởng tích cực của Nho giáo mà tu 

thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. 

Từ ngày có Đảng, Đảng và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã kế thừa tư tưởng thân 

dân ấy của cha ông qua hàng ngàn năm 

dựng nước và giữ nước, nâng lên tầm 

cao hơn, nhân văn hơn, với Người thì: 

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó 

vạn lần dân liệu cũng xong” [5, tr. 212], 

“Trong bầu trời không gì quý bằng nhân 

dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng 

lực lượng đoàn kết của nhân dân” [6. tr. 

276]. Người còn khẳng định, việc gì 

đúng với nguyện vọng của nhân dân thì 

được quần chúng nhân dân ủng hộ và 

hăng hái đấu tranh. Vì vậy trong quá 

trình tìm đường cứu nước, Người luôn 

quan tâm đến lực lượng đông đảo nhất 

trong xã hội là quần chúng nhân dân. 

Chính quần chúng nhân dân là lực 

lượng cách mạng đông đảo nhất, trực 

tiếp thực hiện đường lối cách mạng, 

biến đường lối cách mạng của Đảng 

thành hiện thực. 

Với quan điểm đó, Đảng Cộng sản 

Việt Nam, trong quá trình lãnh đạo cách 

mạng đã luôn biết phát huy sức mạnh 

tổng hợp của nhân dân, dựa vào dân để 

làm nên những chiến thắng vang dội, 

giành lại độc lập cho Tổ quốc, tự do cho 

dân tộc. Trong quá trình đổi mới, Đảng 

ta tiếp tục phát huy vai trò của quần 

chúng nhân dân. Cũng chính từ thực 

tiễn sáng tạo của nhân dân, Đảng ta đã 

đúc rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn 

để đề ra một đường lối đổi mới toàn 

diện, mang tính quyết định, tạo nền tảng 

đưa đất nước tiến lên con đường xây 

dựng chủ nghĩa xã hội. 

Những thành tựu đất nước đạt được 

qua 30 năm đổi mới là minh chứng rõ 

ràng của sức mạnh quần chúng nhân 

dân. Quá trình đổi mới đất nước do 

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có 

nhân dân tham gia, nhân dân đồng tình 

hưởng ứng để tạo thành một sức mạnh 

tổng hợp của sự đoàn kết toàn Đảng, 

toàn dân vượt qua mọi khó khăn, trở 

ngại để xây dựng một nước Việt Nam 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ 

nghĩa xã hội. 

Nhìn lại 30 năm đổi mới, từ những 
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thành tựu cũng như những hạn chế, 

khuyết điểm, Đại hội XII của Đảng rút 

ra năm bài học hết sức quan trọng, trong 

đó có bài học: “Đổi mới phải luôn quán 

triệt quan điểm “dân làm gốc, vì lợi ích 

của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát 

huy vai trò làm chủ, tinh thần trách 

nhiệm, sức sáng tạo và nguồn lực của 

nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn 

kết toàn dân tộc” [7, tr. 69]. 

Văn kiện Đại hội XII cũng chỉ rõ, 

Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành 

nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật 

nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, đảm bảo thực hiện quyền làm 

chủ của nhân dân. Trên cơ sở đó, ý thức 

về quyền và nghĩa vụ công dân, năng 

lực làm chủ tham gia quản lý xã hội của 

nhân dân, ý thức về dân chủ xã hội 

được nâng lên. Việc thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở và pháp lệnh thực hiện 

dân chủ ở xã, phường, thị trấn có tiến 

bộ. Quyền làm chủ của nhân dân được 

phát huy tốt hơn trong các lĩnh vực đời 

sống và kinh tế. Nhiều cấp ủy Đảng, 

chính quyền đã lắng nghe, tăng cường 

tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tôn 

trọng các loại ý kiến khác nhau. 

Đảng ta khẳng định, mọi chủ 

trương và chính sách phải xuất phát từ 

quyền và lợi ích của nhân dân. Hiện 

nay, nhận thức về dân chủ trong một bộ 

phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn 

hạn chế. Tình trạng tách rời, thậm chí 

đối lập giữa dân chủ với kỷ cương, pháp 

luật còn tồn tại ở nhiều nơi. Quyền làm 

chủ của nhân dân ở nhiều nơi, nhiều 

lĩnh vực còn bị vi phạm. Có lúc, có nơi 

thực hiện dân chủ còn hạn chế hoặc 

mang tính hình thức, có tình trạng lợi 

dụng dân chủ gây chia rẽ, làm mất đoàn 

kết nội bộ, gây rối, ảnh hưởng đến an 

ninh quốc gia, an toàn xã hội. 

Đổi mới phải vì lợi ích của nhân 

dân. Trong toàn bộ hoạt động, Đảng ta 

luôn quán triệt tư tưởng: “Nước lấy dân 

làm gốc” và cách mạng là sự nghiệp của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Động lực thúc đẩy phong trào quần 

chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của 

nhân dân và kết hợp hài hòa lợi ích với 

nghĩa vụ của công dân, phát huy vai trò 

làm chủ của nhân dân. Các hình thức 

tập hợp nhân dân phải đa dạng và thích 

hợp để phát huy sức mạnh đại đoàn kết 

dân tộc. 

3. Kết luận 

Như vậy, đường lối chính trị “nhân 

chính” - lấy dân làm gốc, chính trị vì 

dân, dựa trên nhân nghĩa có nguồn từ 

trong triết học Nho giáo, ảnh hưởng đến 

đường lối chính trị của các nho sĩ ở Việt 

Nam, trong đó có Phan Bội Châu. 

Đường lối đó không chỉ có ý nghĩa 

đương thời và nó còn vẹn nguyên ý 

nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới ở 

nước ta hiện nay. Vận dụng quan điểm 

đó vào quá trình lãnh đạo của mình, 

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng 

định, mọi đường lối, chính sách pháp 

luật đều phải xuất phát từ nguyện 

vọng, quyền và lợi ích chính đáng của 

nhân dân, được nhân dân tham gia góp 

ý kiến trong mọi khâu của quá trình, từ 
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đưa ra quyết định đến tổ chức cách 

thức thực hiện. 

Bài viết đã phân tích những đặc 

trưng trong đường lối chính trị “nhân 

chính” của Mạnh Tử, chỉ ra sự ảnh 

hưởng của nó trong đường lối chính trị 

của nhà yêu nước Phan Bội Châu; qua 

đó chỉ ra ý nghĩa hiện thời của nó trong 

đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam hiện nay. Bài viết có thể 

được dùng để làm tài liệu tham khảo 

cho sinh viên và những ai có nhu cầu 

nghiên cứu về đường lối chính trị của 

Mạnh Tử cũng như của Phan Bội Châu. 
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FROM THE “HUMAN POLICY” IN MANH TU’S PHILOSOPHY TO 

POLITICAL VIEWS OF PHAN BOI CHAU 

AND ITS HISTORICAL SIGNIFICANCE 

ABSTRACT 

Menci’s “human policy” is a peaceful way of preserving the people, taking 

peoples as the basis of the nation, using the ethics instead rules of law, in the belief 

of ethics, laity is considered the most important. This approach has profoundly 

influenced the political ideals of Confucian thinkers in  the 1930s in the 20th century 

in Vietnam. Among them was Phan Boi Chau. This research highlighs the main 

points in Mencius’ “human policy” thought; thereby, the influence of the “human 

policy” thought in Phan Boi Chau’s political views and the present ideas of “human 

policy” in the present stage has been pointed out. 
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TỪ TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” 
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Nguyễn Tiến Đảm1 

TÓM TẮT 
“Sửa đổi lối làm việc” là một trong những tác phẩm có tính lý luận, tính chiến 

đấu và tính thực tiễn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. 
Qua tác phẩm, Người không những chỉ rõ khuyết điểm và các căn bệnh thường gặp 
của cán bộ, đảng viên mà còn xác định những yêu cầu về phẩm chất đạo đức, tác 
phong làm việc, năng lực công tác cần phải có đối với người cán bộ cách mạng cùng 
với các biện pháp khắc phục khuyết điểm, giúp người cán bộ, đảng viên vươn lên 
hoàn thiện bản thân về mọi mặt nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của cách mạng Việt 
Nam. Hơn 70 năm, những luận điểm trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị đối với 
sự nghiệp cách mạng nước ta, đặc biệt với quá trình đổi mới và chỉnh đốn Đảng, 
công tác cán bộ của Đảng trong thời kỳ mới.  

Từ khóa: Sửa đổi lối làm việc, công tác cán bộ 
1. Mở đầu 
Trong giai đoạn mới hiện nay, đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phát triển kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn 
cầu hóa và hội nhập quốc tế sôi động, 
nước ta đang có những thuận lợi, thời 
cơ và vận hội mới để đi tắt, đón đầu, 
bứt phá phát triển đi lên; song cũng 
đứng trước không ít khó khăn, nguy cơ, 
thách thức to lớn. Với tinh thần nhìn 
thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh 
giá đúng sự thật, Đảng ta đã chỉ ra một 
trong những nguy cơ thách thức ở nước 
ta hiện nay, đó là “tình trạng suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
của một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ 
phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp 
hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn 
còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng 

viên có chức vụ trong bộ máy nhà 
nước” [1] và hậu quả là đã “làm giảm 
sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn 
thương tình cảm và suy giảm niềm tin 
của nhân dân đối với Đảng, là một nguy 
cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của 
Đảng và chế độ” [1]. Đứng trước nguy 
cơ trên, Đảng ta khẳng định quyết tâm 
phải tập trung toàn lực “tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ mà một trong những việc trọng tâm 
chính là không ngừng đổi mới công tác 
cán bộ để “xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức có phẩm chất đạo 
đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng 
lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy 
phục vụ nhân dân” [1]. Để thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ trên, việc tiếp tục  

1Trường Đại học Đồng Nai 
Email: tiendam1977@gmail.com 
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nghiên cứu, vận dụng và thực hiện 
những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về công tác xây dựng Đảng, về 
công tác cán bộ, đặc biệt là những 
luận điểm của Người trong tác phẩm 
“Sửa đổi lối làm việc” là hết sức cấp 
thiết và quan trọng. 

2. Nội dung 
2.1. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm 

việc” - nội dung và ý nghĩa  
Tháng 10-1947, tại Việt Bắc, với 

bút danh XYZ, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. 
Tác phẩm gồm 6 phần chính, đó là: 
“Phê bình và sửa chữa”, “Mấy điều 
kinh nghiệm”, “Tư cách và đạo đức 
cách mạng”, “Vấn đề cán bộ”, “Cách 
lãnh đạo” và “Chống thói ba hoa”. 

Trong phần “Phê bình và sửa 
chữa”, Người đã chỉ ra những thành tựu 
to lớn của Đảng khi lãnh đạo nhân dân 
ta đấu tranh giành độc lập, đồng thời 
nhấn mạnh nhiệm vụ phải thực hiện sửa 
đổi lối làm việc để nâng cao tính tiên 
phong, gương mẫu của cán bộ đảng 
viên trong thực hiện các nhiệm vụ cách 
mạng khi Đảng đã trở thành đảng cầm 
quyền với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo 
toàn dân kháng chiến. Với cảm quan 
cách mạng thiên tài, Người yêu cầu cán 
bộ, đảng viên cần kiên quyết khắc phục 
ba loại khuyết điểm chính, đó là bệnh 
chủ quan, bệnh hẹp hòi và bệnh ba hoa. 
Chỉ khi nào mỗi cán bộ, đảng viên khắc 
phục được ba căn bệnh này thì mới có 
khả năng thực hiện vai trò lãnh đạo 
nhân dân. Theo Người, cách khắc phục 

các căn bệnh này là phải thông qua học 
tập, phê bình. 

Trong phần “Mấy điều kinh 
nghiệm”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên 
sáu kinh nghiệm từ thực tế hoạt động, 
công tác để cán bộ, đảng viên làm tốt 
công việc của mình. Những kinh 
nghiệm này đều gắn với yêu cầu khắc 
phục các khuyết điểm đã được chỉ ra ở 
phần phê bình và sửa chữa. Đặc biệt, 
Người đề cao vai trò của cán bộ, “muôn 
việc thành công hoặc thất bại đều do 
cán bộ tốt hoặc kém” [2, tr. 240]. Người 
cũng chỉ ra rằng rất nhiều chính sách 
của chúng ta thì đúng nhưng cách làm 
thì sai. Đặc biệt, Người cho rằng tất cả 
các công việc mà Đảng, Chính phủ làm 
cũng đều là vì nhân dân: “Chính phủ và 
Đảng chỉ mưu giải phóng cho nhân dân, 
vì thế bất kỳ việc gì cũng vì lợi ích của 
nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm 
trước nhân dân” [3, tr. 245]. 

Với “Tư cách và đạo đức cách 
mạng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng 
định: “Đảng không phải là một tổ chức 
để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn 
nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho 
Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung 
sướng” [2, tr. 249]. Người nêu rõ những 
lý tưởng, mục tiêu và nguyên tắc hoạt 
động cơ bản của Đảng ta; trách nhiệm 
của người đảng viên, phẩm chất đạo 
đức của cán bộ, đảng viên; phân tích 
các khuyết điểm, thói tật, căn bệnh cụ 
thể mà họ thường mắc phải và chỉ ra 
những biện pháp để khắc phục những 
khuyết điểm này. 
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Đối với “Vấn đề cán bộ”, Người 
cũng cho rằng: “Cán bộ là những người 
đem chính sách của Đảng, của Chính 
phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và 
thi hành. Đồng thời đem tình hình của 
dân chúng báo cáo cho Đảng, cho 
Chính phủ để hiểu rõ, để đặt chính sách 
cho đúng” [2, tr. 269]. Từ đó Người đã 
phân tích sâu sắc năm nội dung cơ bản 
trong vấn đề chung về công tác cán bộ; 
chỉ ra phương hướng, biện pháp mà 
Đảng, Chính phủ cần thực hiện để sử 
dụng và phát huy tốt vai trò tác dụng 
của đội ngũ cán bộ. 

Trong “Cách lãnh đạo”, Người đã 
dành phần lớn nội dung để chỉ dẫn về 
cách lãnh đạo. Theo đó, cách lãnh đạo 
đúng là liên hợp chính sách chung với 
chỉ đạo riêng và liên hợp lãnh đạo với 
quần chúng. Cách lãnh đạo đúng còn 
phải biết làm việc theo cách quần 
chúng, học hỏi quần chúng nhưng 
không theo đuôi quần chúng: “Người 
lãnh đạo không nên kiêu ngạo, mà nên 
hiểu thấu… Vì vậy người lãnh đạo còn 
phải dùng kinh nghiệm của đảng viên, 
của dân chúng để thêm cho kinh 
nghiệm của mình” [3, tr. 271]. Người 
nhấn mạnh, lãnh đạo phải gắn với công 
tác kiểm tra, giám sát, đồng thời phải 
giữ vững mối liên hệ mật thiết, máu thịt 
giữa Đảng và nhân dân. 

Với “Chống thói ba hoa”, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh xem thói ba hoa là một 
trong ba khuyết điểm chính ở đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, đó là khuyết điểm về 
cách nói, cách viết của họ khi tiếp xúc, 

quan hệ với quần chúng nhân dân. Theo 
người, ba hoa là chứng bệnh giống bệnh 
chủ quan, bệnh hẹp hòi, chúng thường 
đi với nhau và gây tác hại không nhỏ 
đối với công việc. Vì vậy người yêu cầu 
đội ngũ cán bộ, đảng viên phải khắc 
phục thói tật này. 

Như vậy, sáu vấn đề lớn về công 
tác xây dựng Đảng được đưa ra trong 
“Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã một mặt khẳng định những 
nguy cơ thoái hóa, biến chất của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên và tác hại của nó 
đối với đảng cầm quyền; mặt khác chỉ 
rõ nhiệm vụ vừa có tính cấp bách, vừa 
có tính thường xuyên, lâu dài là 
phải sửa đổi lối làm việc để chỉnh đốn 
lại Đảng, làm cho Đảng trong sạch, 
vững mạnh, làm cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên xứng đáng với vai trò tiền 
phong và gắn bó mật thiết với nhân dân. 

Với nhãn quan cách mạng thiên tài, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có khả năng 
nhìn thấu suốt những khía cạnh của đời 
sống, không chỉ trong hiện tại mà cả 
tương lai. Ngay khi nước nhà mới giành 
được độc lập, Người đã thẳng thắn chỉ 
ra những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc 
trong nhận thức, tư tưởng, trong phẩm 
chất đạo đức, lối sống và năng lực công 
tác của cán bộ, đảng viên khi Đảng trở 
thành đảng cầm quyền, đó là: bệnh chủ 
quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi, bệnh 
quan liêu, bệnh kiêu ngạo, óc địa 
phương, bệnh xa quần chúng… Những 
căn bệnh ấy sẽ rất nguy hại và ảnh 
hưởng đến uy tín, sức sống và sự lớn 
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mạnh của Đảng, gây khó khăn cho sự 
nghiệp kháng chiến đang ở giai đoạn 
quyết liệt, gây tác hại lâu dài đối với đất 
nước và cách mạng.  

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm 
việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ 
vạch ra các khuyết điểm của cán bộ, 
đảng viên mà còn chỉ ra nguyên nhân và 
những biện pháp cần thiết để khắc phục, 
sửa chữa những khuyết điểm ấy. Theo 
Người, Đảng cũng là một thực thể xã 
hội, cán bộ, đảng viên của Đảng có 
nhiều ưu điểm nhưng cũng vướng 
những khuyết điểm, đó là: thiếu chí 
công vô tư; không giữ được kỷ luật 
nghiêm từ cấp trên xuống cấp dưới; 
không gần dân, thiếu lắng nghe và thiếu 
gắn bó mật thiết với nhân dân và nhất là 
không làm việc đến nơi đến chốn. 
Nguyên nhân của những khuyết điểm 
đó là do nhận thức, tư tưởng chưa đúng, 
mắc bệnh chủ quan, hẹp hòi, ưa dùng 
cánh hẩu, kéo bè kéo cánh, phá vỡ khối 
đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữa 
Đảng và nhân dân; ưa ba hoa, nói dông 
dài, cẩu thả… Người nhấn mạnh quyết 
tâm: “Chúng ta không sợ sai lầm, 
nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra 
sức sửa chữa. Vậy nên ai không phạm 
những lầm lỗi trên này thì nên chú ý 
tránh đi và gắng sức cho thêm tiến bộ. 
Ai đã phạm những lỗi lầm trên này thì 
phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa 
chữa thì Chính phủ sẽ không khoan 
dung” [3, tr 58]. Nhiệm vụ cấp bách là 
phải sửa đổi lối làm việc, theo đó, mỗi 
cán bộ, đảng viên phải tự sửa đổi, tự 

sửa chữa khuyết điểm của mình, giữ gìn 
bản chất cách mạng và mục tiêu, lý 
tưởng của Đảng là phục vụ nhân dân, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức 
giác ngộ chính trị, tinh thần kỷ luật, tác 
phong quần chúng gần gũi, sâu sát nhân 
dân. Tất cả những khuyết điểm đó sẽ 
được khắc phục bằng “phê bình và sửa 
chữa”. Nhưng vì “phê bình cốt để giúp 
nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt 
để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, 
đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất 
nội bộ” [2, tr. 232] cho nên khi tiến 
hành tự phê bình và phê bình phải theo 
nguyên tắc “phê bình việc làm, chứ 
không phải phê bình người”, để người 
bị phê bình “vui lòng nhận xét để sửa 
đổi, không nên vì bị phê bình mà nản 
chí, hoặc oán ghét” [2, tr. 233]. Đồng 
thời Đảng và Chính phủ phải tăng 
cường công tác cán bộ, chú trọng bồi 
dưỡng, rèn luyện phẩm chất và năng lực 
mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng 
viên. Xuyên suốt và cốt lõi trong tác 
phẩm này là tăng cường việc giáo dục, 
rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên có năng lực làm việc và tư 
cách đạo đức, thực sự là “công bộc” của 
nhân dân, không ngừng xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng gắn với công tác cán bộ, coi 
đó là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, 
liên tục nhằm xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiền 
phong gương mẫu của cán bộ đảng viên 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà 
cách mạng giao phó [4]. 
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2.2. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm 
việc” với công tác cán bộ của Đảng ở 
Việt Nam hiện nay 

Nhiệm vụ “Sửa đổi lối làm việc”, 
xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ 
vừa mang tính thường xuyên vừa phải 
liên tục, do vậy không chỉ được thực 
hiện kịp thời trong toàn Đảng vào thời 
điểm đó mà cần phải được thực hiện một 
cách nghiêm túc, chặt chẽ trong mọi giai 
đoạn, mọi thời kỳ của cách mạng.  

Hiện nay, với những diễn biến phức 
tạp khôn lường của tình hình thực tiễn 
đất nước và bối cảnh quốc tế, công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với công 
tác cán bộ ở nước ta hơn lúc nào hết cần 
phải được thực hiện một cách đồng bộ, 
kịp thời trong toàn Đảng, toàn dân. 
Nhằm đáp ứng kịp thời và phù hợp với 
tâm nguyện của toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta, tiếp tục thực hiện những 
chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
nhiệm vụ tất yếu phải sửa đổi lối làm 
việc để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tại 
Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Đảng 
ta đã thông qua Nghị quyết số 12-
NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về 
xây dựng Đảng hiện nay”. 

Với tinh thần thẳng thắn và quyết 
tâm cao độ, Đảng ta đã chỉ ra không ít 
khó khăn, thách thức mà công tác cán 
bộ đang đối mặt với một số vấn đề bức 
xúc hiện nay. Thực trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên, trong đó có những đảng viên giữ 
vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số 

cán bộ cao cấp đang có những biểu hiện 
phức tạp như: phai nhạt lý tưởng, sa vào 
chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực 
dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn 
cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng 
phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... Đội ngũ 
cán bộ chưa được xây dựng một cách cơ 
bản. Công tác quy hoạch cán bộ hụt 
hẫng, chắp vá, không đồng bộ và thiếu 
chủ động trong công tác bố trí, phân 
công cán bộ. Một số trường hợp đánh 
giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, 
thiếu khách quan, không vì yêu cầu 
công việc, bố trí không đúng sở trường, 
năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan 
lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa 
phương và cả nước. Nguyên tắc “tập thể 
lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên thực tế 
ở nhiều nơi rơi vào hình thức do không 
xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối 
quan hệ giữa tập thể và cá nhân; khi sai 
sót, khuyết điểm không ai chịu trách 
nhiệm...” [1]. 

Đứng trước những vấn đề cấp bách 
trên, Nghị quyết số 12-NQ/TW được ban 
hành, quán triệt và triển khai thực hiện 
trong toàn Đảng là một bước “sửa đổi lối 
làm việc”  có tính bước ngoặt và đột phá; 
qua đó, sẽ góp phần tạo được sự chuyển 
biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động 
trong toàn Đảng và xã hội. Đặc biệt, 
những giải pháp nêu trong Nghị quyết 
đều sát với những chỉ dẫn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về công tác cán bộ 
trong “Sửa đổi lối làm việc”, đó là: 

Thứ nhất, một trong những việc cần 
phải làm ngay, nhóm giải pháp đầu tiên, 
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là tự phê bình và phê bình, nêu cao tính 
tiền phong, gương mẫu của cấp trên.  
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn 
“Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ 
mạnh khỏe vô cùng” thì tất yếu “mỗi 
cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự 
kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa 
như mỗi ngày phải rửa mặt” [2, tr. 279]. 
Đồng thời việc tiến hành tự phê bình và 
phê bình phải được thực hiện nghiêm 
túc, triệt để [5]. 

Thứ hai, việc đưa ra và thực hiện 
nghiêm nhóm giải pháp về tổ chức, cán 
bộ và sinh hoạt đảng và nhóm giải 
pháp về cơ chế, chính sách chính là nhằm 
“biết rõ ràng cán bộ, mới có thể cất nhắc 
cán bộ một cách đúng mực” [2, tr. 282]. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: 
“Cán bộ là gốc của mọi công việc” và 
“không phải vài ba tháng, hoặc vài ba 
năm mà đào tạo được một người cán bộ 
tốt. Nhưng cần phải công tác, tranh đấu, 
huấn luyện lâu năm mới được. Trái lại, 
trong lúc tranh đấu, rất dễ mất một 
người cán bộ” [2, tr. 314]. 

 Trên tinh thần đó, cần kiên quyết 
khắc phục tình trạng chạy chức, chạy 
quyền trong công tác tổ chức, cán bộ; 
không để các nhóm lợi ích chi phối 
công tác đề bạt, sử dụng cán bộ; chú 
trọng phát hiện, bồi dưỡng, đề bạt, sử 
dụng người có năng lực, có đạo đức 
cách mạng, dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm, đưa vào giữ các trọng 
trách ở các cơ quan trung ương, các tập 
đoàn kinh tế nhà nước; thực hiện dân 
chủ hơn nữa trong việc bầu cử các cấp 

ủy từ trung ương đến cơ sở. Cần quy 
định rõ hơn việc bầu cử các chức danh 
chủ chốt, kể cả cấp trung ương, trong đó 
quy định có số dư; tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát để việc theo dõi, phát 
hiện, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ được 
chặt chẽ; tiến hành việc xử lý kỷ luật 
những cán bộ thoái hóa, biến chất một 
cách nghiêm minh [5]. 

Thứ ba, việc thực hiện nhóm giải 
pháp về công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, trong đó có vấn đề đẩy mạnh học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh; đổi mới công tác tuyên 
truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn 
với việc kiểm điểm, đánh giá và biện 
pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong 
công tác xây dựng Đảng của các cấp; 
đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, 
tổng kết thực tiễn. Đưa vào nền nếp 
việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến 
thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp… và 
chấn chỉnh hoạt động thông tin, tuyên 
truyền; quản lý có hiệu quả hoạt động 
báo chí theo đúng định hướng của Đảng 
và Nhà nước. Chú trọng làm tốt hơn 
việc nêu gương những người tốt, việc 
tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu 
cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với 
những biểu hiện sa sút về tư tưởng 
chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá 
nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo 
đức, lối sống... Công tác giáo dục tư 
tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên 
phải được xem là nhiệm vụ vừa cấp 
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bách vừa thường xuyên, để cán bộ, 
đảng viên luôn giữ được vai trò tiền 
phong, gương mẫu của mình, tạo sự 
thống nhất về hành động cách mạng 
trong Đảng và toàn xã hội [5]. 

3. Kết luận 
“Sửa đổi lối làm việc” là tác phẩm 

quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về công tác xây dựng Đảng gắn với 
công tác cán bộ. Đây là một tác phẩm 
có tính lý luận, tính chiến đấu và tính 
thực tiễn sâu sắc. Mặc dù tác 
phẩm không dài lắm nhưng đã bao quát 
những vấn đề rộng lớn trong toàn bộ 
các mối quan hệ và các nguyên tắc, 
phương pháp, lề lối, cách thức làm việc 
của Đảng, Nhà nước và của cán bộ, 
đảng viên. Sửa đổi lối làm việc là nhiệm 
vụ vừa cấp bách vừa thường xuyên, góp 

phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta, 
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của 
Đảng có trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ ngang tầm với yêu cầu của nhiệm vụ 
cách mạng; mẫu mực về phẩm chất đạo 
đức và lối sống; luôn đoàn kết, thống 
nhất và gắn bó mật thiết với nhân dân, 
được nhân dân tin yêu và kính trọng. 
Việc học tập, nghiên cứu, vận dụng 
những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về công tác xây dựng Đảng cùng 
với tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt 
chẽ, có hiệu quả Nghị quyết số 12-
NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về 
xây dựng Đảng hiện nay” sẽ là nhân tố 
quan trọng quyết định thắng lợi các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước trong giai đoạn phát triển mới 
hiện nay. 
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THINKING ABOUT STAFF BUILDING IN VIETNAM NOWADAYS WITH 
THE WORK “REFORMING THE WAY OF WORKING MODE” 

OF HO CHI MINH 
ABSTRACT 

 “Reforming the work” is one of President Ho Chi Minh's theoretical, tactical, 
and practical works about Party building. Through the work, he not only pointed out 
the shortcomings and common diseases of officials and party members, but also 
determined the requirements on moral qualities, working style, working capacity 
required for revolutionary cadres and measures to overcome shortcomings, helping 
cadres and Party members to improve themselves in all aspects to meet the new 
requirements of the revolution of Vietnam. For more than 70 years, the arguments in 
the work have remained unchanged for our country's revolution, especially with the 
process of renovation and reorganization of the Party and its cadres in the new era. 
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 QUAN NIỆM VỀ TRẠNG NGỮ TRONG 
CÁC SÁCH VỞ NGÔN NGỮ HỌC TIẾNG VIỆT (PHẦN 1) 

Đào Mạnh Toàn1 

Lê Hồng Chào1 

TÓM TẮT 
Cùng với chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ… thuật ngữ “trạng ngữ” là một thuật ngữ rất 

quen thuộc trong nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, nhưng vạch rõ phạm vi của trạng 
ngữ cũng như nêu được các tiêu chí để nhận diện nó không phải là công việc dễ 
dàng. Trong giới Việt ngữ học, việc phân định phạm vi cũng như tiêu chí nhận diện 
trạng ngữ là một vấn đề khá phức tạp và các tác giả đều có kiến giải rất khác nhau. 
Điều này được thể hiện qua sự khác biệt về quan niệm, tiêu chí nhận diện, phân 
loại… của các nhà nghiên cứu. Bài viết sẽ tóm tắt quan niệm của các nhà Việt ngữ 
học dựa trên những tài liệu mà chúng tôi hiện có được. 

Từ khóa: Trang ngữ, thành phần phụ 
1. Đặt vấn đề 
Cùng với chủ ngữ, vị ngữ, bổ 

ngữ… thuật ngữ “trạng ngữ” là một 
thuật ngữ rất quen thuộc trong nghiên 
cứu ngữ pháp tiếng Việt, nhưng vạch rõ 
phạm vi của trạng ngữ cũng như nêu 
được các tiêu chí để nhận diện nó không 
phải là công việc dễ dàng. Trong giới 
Việt ngữ học, việc phân định phạm vi 
cũng như tiêu chí nhận diệntrạng ngữ là 
một vấn đề khá phức tạp và các tác giả 
đều có kiến giải rất khác nhau. Điều này 
được thể hiện qua sự khác biệt về quan 
niệm, tiêu chí nhận diện, phân loại… 
của các nhà nghiên cứu.  

2. Quan niệm về “trạng ngữ” trong 
các sách vở ngôn ngữ học tiếng Việt 

2.1. Trước năm 1945, các sách ngữ 
pháp Việt Nam do chịu ảnh hưởng của 
tiếng Pháp, do ảnh hưởng của quan 
điểm “dĩ Âu vi trung” nên cách sử dụng 
thuật ngữ ngữ pháp rất giống với các 
thuật ngữ ngữ pháp trong tiếng Pháp. 
Chẳng hạn, Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, 

Phạm Duy Khiêm (1940) [1, tr. 106 - 
130], Việt Nam văn phạm, khi nói về 
trạng ngữ đã dùng thuật ngữ trạng từ. 
Theo các tác giả, trạng từ là tiếng để 
phụ thêm nghĩa một tiếng động từ, một 
tiếng tĩnh từ, một tiếng trạng từ khác 
hay cả một mệnh đề. Các tác giả đưa ra 
các ví dụ chứng minh sau: 

1) Động từ: chạy chậm; làm khó nhọc. 
2) Tĩnh tự: Đẹp lắm; giàu quá. 
3) Trạng từ: Nói mau quá; đi rất 

vất vả. 
4) Mệnh đề: Bất đắc dĩ tôi phải nói. 
Các tác giả nhấn mạnh, công dụng 

của tiếng trạng từ rất quan trọng trong 
tiếng Việt Nam, những tiếng trạng từ, 
tùy cái nghĩa của nó, có thể chia thành 
nhiều loại và được phân chia thành các 
loại trạng từ sau đây: 1) trạng từ chỉ thể 
cách; 2) trạng từ chỉ số lượng; 3) trạng 
từ chỉ thời gian; 4) trạng từ chỉ nơi 
chốn; 4) trạng từ chỉ sự nghi vấn; 5) 
trạng từ chỉ ý kiến. Bên cạnh đó, nhóm 

1Trường Đại học Đồng Nai 
Email: toan.daomanh@gmail.com 
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tác giả còn chỉ ra vị trí và cách dùng của 
tiếng trạng từ. 

2.2. Sau năm 1945, việc nghiên cứu 
ngữ pháp tiếng Việt nói chung và trạng 
ngữ nói riêng ngày càng được quan tâm, 
chú ý. Đáng chú ý là các quan điểm sau: 

Trương Văn Chình và Nguyễn Hiến 
Lê (1963) [2, tr. 554], trong Khảo luận về 
ngữ pháp Việt Nam gọi trường hợp trạng 
ngữ đặt sau là bổ từ của tiếng (tức là từ), 
trạng ngữ đặt trước là bổ từ của câu. 

Nguyễn Kim Thản (1964) [3, tr. 
212 - 221], Nghiên cứu về ngữ pháp 
tiếng Việt, tập II quan niệm trạng ngữ là 
thành phần thứ yếu của câu, biểu thị các 
ý nghĩa thời điểm, địa điểm, nguyên 
nhân, mục đích, phương tiện hay tình 
thái. Trạng ngữ có khả năng biến đổi về 
vị trí trong câu tự do hơn các thành 
phần khác. Hai vị trí thường thấy của nó 
là đầu câu (trước vị trí 1) và cuối câu 
(sau vị trí 2). Điều đáng chú ý là nếu đã 
có khởi ngữ ở đầu câu thì ở đấy không 
có trạng ngữ nữa. Trong tiếng Việt, 
phần lớn trạng ngữ là giới ngữ, nhưng 
cũng còn nhiều trường hợp trong đó chỉ 
có thể từ. 

Đồng thời tác giả đã liệt kê một 
danh sách các loại trạng ngữ gồm: 1) 
trạng ngữ thời gian; 2) trạng ngữ địa 
điểm; 3) trạng ngữ nguyên nhân (“Cách 
mạng đã do Việt Bắc mà thành công”); 
4) trạng ngữ mục đích; 5) trạng ngữ 
phương tiện (“Khách toàn đến bằng xe 
hơi”); 6) trạng ngữ tình thái (“Bước lên 
sàn điếm, lý trưởng quăng tạch cuốn sổ 
xuống bàn”, “Cốp, cốp, cốp, bộ đội 
chạy trên đường goòng”) (Nguyễn Kim 

Thản, 1964, tr. 212 - 221). Trong một 
công trình xuất bản sau đó, tác giả bổ 
sung thêm cái gọi là 7) trạng ngữ 
chuyển tiếp (làm nhiệm vụ chuyển tiếp 
từ câu nọ sang câu kia) và lấy ví dụ: 
“Tóm lại, việc đã giải quyết xong”, 
“Nói cách khác, ý nghĩa của chỉ ấy rất 
lớn” (Nguyễn Kim Thản, 1981, tr. 49). 

Xét về vị trí của trạng ngữ, Nguyễn 
Kim Thản cho rằng hai vị trí thường 
thấy của trạng ngữ là đầu câu và cuối 
câu. Nếu lấy ký hiệu trạng ngữ là T thì 
ta sẽ có: 
  T   S  //  P Hoặc S  //  P  T 

Thảng hoặc cũng có khi T xen vào 
giữa chủ ngữ và vị ngữ thành 

S   T   P 
Nhưng đây là lối cấu tạo câu đã Âu 

hóa (Nguyễn Kim Thản, 1964, tr. 212). 
Tác giả này cho rằng, cách đặt trạng ngữ 
giữa chủ ngữ và vị ngữ “làm cho mạch 
câu đứt ra, ý câu thiếu liên tục. Vì vậy, 
khuôn mẫu này chỉ dùng một cách hạn 
chế” (Nguyễn Kim Thản, 1981, tr. 182). 

Theo Nguyễn Kim Thản thì “khi trả 
lời câu hỏi bao giờ, khi nào, vị trí của 
trạng ngữ phải theo vị trí của chúng” 
(Nguyễn Kim Thản, 1964, tr. 125). 

Ví dụ: 
 (1) Bao giờ anh về nhà? 
Tí nữa tôi về nhà. 
 (2) Anh lên đây bao giờ? 
Tôi lên đây hôm qua. 
Lê Văn Lý (1968) [4, tr. 161 - 164], 

Sơ thảo ngữ pháp Việt Nam khi bàn về 
câu tiếng Việt đã chia thành các loại câu 
sau: 1) câu tự loại; 2) câu đơn giản; 3) 
câu phức tạp; 4) câu khẳng định; 5) câu 
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phủ định; 6) câu nghi vấn; 7) câu 
khuyến lệnh; 8) câu cảm thán. Trong 
đó, vấn đề trạng ngữ được tác giả bàn 
đến ở mục câu phức tạp và thuật ngữ 
thuật từ. 

Theo Lê Văn Lý, một câu nói là 
một Ngữ tuyến trong đó tất cả các yếu 
tố có liên hệ đến một Thuật Từ độc nhất 
hay là nhiều Thuật Từ liên kết với nhau 
(A. Martinet). 

Một Thuật Từ là một Tự ngữ hay là 
một thành tự chỉ một tình trạng hay một 
biến cố mà người nói muốn làm cho 
người khác chú ý đến. Yếu tố quan 
trọng nhất của một câu nói là Thuật Từ. 
Chỉ nguyên Thuật Từ đã đủ để làm 
thành câu nói. 

Tác giả cho rằng, câu phức tạp gồm 
một Thuật Từ chính và một hay nhiều 
Thuật Từ phụ tòng liên kết với Thuật 
Từ chính đó bằng một Phụ tự Phụ 
Thuộc. Về ý nghĩa, câu phức tạp gồm 
một ý tưởng chính và một hay nhiều ý 
tưởng phụ, lệ thuộc vào ý tưởng chính 
đó. Tác giả lấy ví dụ như sau: 

Ví dụ: Vì mệt quá, nó đã phải đến 
bệnh viện để bác sĩ khám sức khỏe. 

Trong câu này, Thuật Từ chính là: 
Nó phải đến bệnh viện; Thuật Từ phụ 
tòng thứ nhất là: Vì mệt quá, có phụ từ 
Vì dẫn đầu. Thuật Từ phụ tòng thứ hai 
là: Để bác sĩ khám sức khỏe, có phụ từ 
Để dẫn đầu. 

Lê Văn Lý cũng nhấn mạnh rằng, 
khi phân tích, người ta thường dùng Tự 
ngữ “Mệnh đề” để chỉ mỗi ngữ tuyến có 
một Thuật Từ: Ngữ tuyến có Thuật Từ 
Chính được gọi là Mệnh Đề chính, Ngữ 

tuyến có Thuật Từ phụ (thường có một 
Phụ từ dẫn đầu) được gọi là Mệnh Đề 
Phụ, hay là Mệnh Đề Tùy Tòng chỉ lý 
do, mục đích, điều kiện… 

Lưu Vân Lăng (1970) [5, tr. 49 - 
62], trong Nghiên cứu ngữ pháp tiếng 
Việt trên quan điểm ngữ đoạn tầng bậc 
có hạt nhân cho rằng, lý thuyết tầng bậc 
hạt nhân, từ lâu đã thay đổi khái niệm 
chủ - vị bằng khái niệm đề - thuyết 
(Lưu Văn Lăng, 1970) mà Đề là bộ 
phận chỉ cái được nêu lên để nhận định 
trên bình diện phân tích cú pháp, xét cả 
hình thức cấu trúc lẫn nội dung ngữ 
nghĩa, chức năng, vẫn thừa nhận hiện 
tượng trạng ngữ đảo ở một chừng mực 
nhất định. 

Theo chúng tôi (Lưu Vân Lăng 
nhấn mạnh), không phải tất cả mọi từ, 
ngữ chỉ thời gian nói trên đặt ở đầu câu 
đều chỉ là trạng ngữ hoặc ngược lại chỉ 
là khung đề, mà thực ra có trường hợp 
là trạng ngữ, có trường hợp là phần đề 
(tức trạng đề) của câu. 

Doãn Quốc Sỹ, Đoàn Viết Bửu 
(1970) [6, tr. 141 - 143], Lược khảo về 
ngữ pháp Việt Nam dùng thuật ngữ bổ 
từ của câu thay cho thuật ngữ trạng 
ngữ. Tác giả đã chia thành 1) bổ từ thời 
và không gian: đó là tiếng để diễn tả 
hoàn cảnh thời và không gian của một 
việc hay nhiều việc. Câu có chủ đề thì 
bổ từ thời, không gian đặt trước hay sau 
chủ đề. Câu không có chủ đề thì bổ từ 
này đặt trước hay sau chủ từ, dẫu trước 
hay sau chủ đề, trước hay sau chủ từ, thì 
bổ từ thời, không gian của câu cũng đặt 
trước thuật từ; 2) bổ từ nguyên nhân - 
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bổ từ nguyên lai - bổ từ mục đích: bổ từ 
nguyên nhân là tiếng diễn tả nguyên 
nhân hay duyên cớ sinh ra một việc hay 
nhiều việc, Bổ từ nguyên lai là tiếng 
diễn tả nguyên lai hay nguyên do của 
một việc hay nhiều việc, Bổ từ mục 
đích là tiếng diễn tả kết quả hay mục 
đích của một việc hay nhiều việc; 3) bổ 
từ giả thiết: là tiếng diễn tả ý giả thiết 
hay điều kiện có thể phát sinh ra một 
việc hay nhiều việc.  

Trần Thái Hồng, Võ Thị Cưu 
(1975) [7, tr. 63], Văn pháp Việt Nam 
dùng thuật ngữ trạng từ, tác giả cho 
rằng: trạng từ là từ chỉ trạng thái của 
tuyên từ (động từ hay tính từ), hay một 
trạng từ khác. 

Tác giả lấy ví dụ như sau: 
(1) Nó đi thong thả. (Trạng từ làm 

túc từ cho tuyên từ, đi là động từ). 
(2) Chiếc xe này đẹp quá. (Trạng từ 

làm túc từ cho tuyên từ, đẹp là tính từ). 
(3) Ông ấy nói mau quá. (Trạng từ 

làm túc từ cho một trạng từ khác). 
Tác giả cũng chia trạng từ thành các 

loại sau: 1) trạng từ chỉ thể cách; 2) 
trạng từ chỉ số lượng; 3) trạng từ chỉ 
thời gian; 4) trạng từ chỉ nơi chốn; 5) 
trạng từ chỉ sự nghi vấn; 6) trạng từ chỉ 
sự quyết chắc; 7) trạng từ chỉ sự hoài 
nghi; 8) trạng từ chỉ sự phủ định. 

Hoàng Trọng Phiến (1978) [8, tr. 
124], trong Ngữ pháp tiếng Việt - Câu 
quan niệm, trạng ngữ là một thành phần 
của câu, phải được xét trong cái chỉnh 
thể câu nói chung. Tác giả cho rằng, để 
xác định trạng ngữ, trước hết hãy phân 
biệt trạng ngữ và trạng tố. Sau đó phân 

biệt trạng ngữ và định ngữ cho câu, 
trạng ngữ và bổ ngữ (Hoàng Trọng 
Phiến, 1980, tr. 124). 

Theo tác giả, trạng ngữ là thành 
phần thứ yếu của câu và phổ biến nhất. 
So với các thành phần thứ yếu khác nó 
có ý nghĩa địa điểm, không gian, thời 
gian, nguyên nhân, mục đích. 

Đái Xuân Ninh (1978) [9, tr. 303 - 
314], trong Hoạt động của từ tiếng Việt 
cho rằng, hệ thống “câu đơn có trạng 
ngữ” (bổ ngữ đặt trước). Yếu tố mở 
rộng này gồm có hai loại: một từ độc 
lập, một cụm từ độc lập và một cụm từ 
có từ định chức chi phối, chúng thường 
đặt trước làm nhiệm vụ bổ ngữ đặt 
trước (quen gọi là trạng ngữ). Căn cứ 
vào chức năng và ý nghĩa của chúng, có 
thể chia ra thành những loại chính sau 
đây: a) Bổ ngữ đặt trước gồm 1) bổ ngữ 
nơi chốn; 2) bổ ngữ thời gian; 3) bổ ngữ 
trạng thái (cách thức); 4) bổ ngữ mục 
đích; 5) bổ ngữ nguyên nhân; 6) bổ ngữ 
phương tiện; 7) bổ ngữ nội dung, b) Bổ 
ngữ đặt sau, tác giả chia thành: 1) bổ 
ngữ thời gian; 2) bổ ngữ nơi chốn; 3) bổ 
ngữ nguyên nhân; 4) bổ ngữ mục đích; 
5) bổ ngữ phương tiện; 6) bổ ngữ nội 
dung; 7) bổ ngữ trạng thái. 

Các tác giả trong sách Ngữ pháp 
tiếng Việt (1981) [10, tr. 193 - 196] của 
Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam thì 
lại dùng tên gọi “thành phần tình 
huống” thay cho “trạng ngữ” và quan 
niệm, “Thành phần tình huống có thể bổ 
sung ý nghĩa về thời gian, nơi chốn, hay 
về phương tiện, mục đích, hay về cách 
thức, trạng thái… nói chung là nghĩa 
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“tình huống” (Ủy ban Khoa học Xã hội, 
1983, tr. 193). Trong số các ví dụ mà 
sách này dẫn ra về thành phần tình 
huống có các câu sau đây: “Mỏi mệt, 
con trâu dừng bước”, “Một cây súng 
Mát với ba viên đạn, Kơ Lơng bám gót 
giặc từ tờ mờ sáng tới trưa”, “Người 
suy nghĩ vấn vương… (Ủy ban Khoa 
học Xã hội, 1983, tr. 196). 

Diệp Quang Ban (1984) [11, tr. 171 - 
187] trong Cấu tạo của câu đơn trong 
tiếng Việt thì dùng thuật ngữ “bổ ngữ 
của câu” thay cho tên gọi trạng ngữ và 
phân ra các loại: a) bổ ngữ của câu chỉ 
thời gian; b) bổ ngữ của câu chỉ không 
gian (“Đỉnh đồi, một anh đứng giữa 
đường, tu bi đông nước ừng ực”); bổ 
ngữ của câu chỉ nguyên nhân; bổ ngữ 
của câu chỉ mục đích; bổ ngữ của câu 
chỉ điều kiện (“Nếu rán thì cá này 
ngon”, “cá này ngon, nếu rán”); bổ ngữ 
của câu chỉ tình hình, gồm 2 loại: bổ 
ngữ của câu chỉ phương tiện - cách thức 
(“Đánh xoảng một cái, cái bát ở mâm lý 
cựu bay thẳng sang mâm lý đương và 
đánh “chát” một cái, cái chậu ở chiếu lý 
đương cũng đập luôn vào cây cột bên 
cạnh lý cựu”) và bổ ngữ của câu chỉ 
tình huống (“Đến trụ sở thì một cán bộ 
ra tiếp”, “Tới cổng phủ, các quần áo ướt 
vừa khô”). 

Diệp Quang Ban phân biệt bổ ngữ 
của từ với bổ ngữ của câu, cho bổ ngữ 
câu chỉ thời gian thường đứng trước 
nòng cốt câu. 

Ví dụ: 
(1) Bao giờ thì tuổi già sẽ đến. 
(2) Bao giờ anh về nhà. 

(3) Mai tôi về nhà. (Diệp Quang 
Ban, 1984, tr. 181) 

Tác giả đã chia thành phần (trong) 
câu ra làm hai loại là thành phần của 
câu và thành phần phụ của từ. Thành 
phần của câu gồm có thành phần chính 
và thành phần phụ của câu. 

Trần Ngọc Thêm (1985) [12, tr. 
59], trong Hệ thống liên kết văn bản 
tiếng Việt không phủ nhận những tên 
gọi của cú pháp truyền thống như chủ 
ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ… 
Nhưng khi quan niệm rằng: “Trong 
tiếng Việt, chúng tôi xác định được 4 
cấu trúc nòng cốt như sau (dấu mũi tên 
phân biệt phần đề và phần thuyết): 

I. Nòng cốt đặc trưng : C => V 
II. Nòng cốt quan hệ : C => Vq-B 
III. Nòng cốt tồn tại : TR => Vt-B 
IV. Nòng cốt qua lại : Xv => yV 

(Trần Ngọc Thêm, 1985, tr. 59). 
Tác giả đã thừa nhận vai trò làm 

thành phần nòng cốt của trạng ngữ 
trong kiểu câu có nòng cốt tồn tại TR 
=> Vt-B. 

Nguyễn Hiến Lê - Nguyễn Q. 
Thắng (1990) [13, tr. 216 - 219], Chúng 
tôi tập viết tiếng Việt, Nguyễn Q. Thắng 
(2006) [28, tr. 797 - 799], Tuyển tập 
Nguyễn Hiến Lê III Ngữ học quan niệm: 
cũng có người xem trạng ngữ gần như 
“chủ đề” của câu, nhưng mức độ và 
tính chất tùy theo mỗi loại câu. 

Trạng ngữ là một từ hay một tổ hợp 
từ dùng để nói rõ tính chất, mức độ 
hoặc quan hệ thời gian, không gian của 
các sự việc xảy ra trong câu. Một vài 
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sách ngữ pháp gọi trạng ngữ là thành 
phần phụ đứng trước. 

Xét về vị trí và tác dụng, tác giả cho 
rằng, trong tiếng Việt, trạng ngữ thường 
được đặt ở đầu câu để báo hiệu, không 
gian, thời gian, tính chất của các sự 
trạng. Nhưng cũng có một số trường 
hợp trạng ngữ cũng có thể xuất hiện ở 
giữa hoặc cuối câu. 

Trạng ngữ đứng ở đầu câu thường 
có dấu phẩy để ngăn cách với thành 
phần chính. Trái lại, khi trạng ngữ xuất 
hiện ở cuối câu thì không cần dấu phẩy. 

Về mặt cú pháp, chủ ngữ và vị ngữ 
luôn là thành phần chính, còn thành 
phần phụ thì phải dựa vào phần chính 
này mới tồn tại. Nhưng cũng có khi nếu 
câu chỉ có thành phần chính thì chưa 
diễn đạt được đầy đủ ý chúng ta muốn 
nói. Vì vậy, trạng ngữ là phần phụ giúp 
cho câu được rõ nghĩa hơn. Chính nó 
mang ý nghĩa khái quát về mức độ, tính 
chất, không gian, thời gian… 

Ví dụ: 
Lúc bảy giờ, đoàn tàu sẽ đến. 
Trong câu trên, lúc bảy giờ là phần 

phụ mà người nghe mong đợi vì muốn 
biết khi nào đoàn tàu sẽ tới. Nó có tác 
dụng thông báo thời gian. 

Mặc dù là phần thứ yếu, nhưng nó 
được dùng nhiều nhất so với các thành 
phần phụ khác. 

Về mặt phân loại, tác giả căn cứ 
vào tác dụng trạng ngữ, và phân chia 
trạng ngữ gồm các loại như: trạng ngữ 
chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nơi chốn, 
trạng ngữ mục đích, trạng ngữ chỉ 
nguyên nhân, trạng ngữ so sánh. 

Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn 
Hiệp (1991) [14, tr. 54], Về khái niệm 
nòng cốt câu, có tác giả vẫn giữ nguyên 
cách gọi truyền thống, cho tất cả đều 
thuộc phạm trù trạng ngữ, nhưng lại cho 
trạng ngữ đặt sau chỉ phụ cho một từ 
chính, còn trạng ngữ đặt trước mới là 
thành phần câu, phụ cho cả nòng cốt. 

Cao Xuân Hạo (1991) [15, tr. 63 - 
65 ], Ngữ pháp chức năng tiếng Việt 
(quyển I), Câu trong tiếng Việt Cấu trúc - 
Nghĩa - Công Dụng, và trong Tiếng Việt - 
Sơ thảo ngữ pháp chức năng (2006) [27, 
tr. 162 - 166] theo tác giả, trạng ngữ là 
thành phần phụ của câu, bổ sung cho cấu 
trúc Đề - Thuyết một ý phụ. Với chức 
năng ấy, trạng ngữ thường có vị trí ở đầu 
hoặc cuối câu. Trong một phong cách 
hơi cầu kỳ, trạng ngữ có thể chen vào 
giữa Đề và Thuyết. Do vậy, đặc điểm 
nổi bật của trạng ngữ phân biệt với bổ 
ngữ của động từ hay tính từ là có vị trí 
linh hoạt trong câu. Bổ ngữ chỉ có thể 
liền trước (khi là phụ từ) hoặc liền sau từ 
trung tâm. Nếu các phụ từ (như đã, cũng, 
chỉ, đều…) lại được xử lý như những vị 
từ tình thái thì vị trí của bổ ngữ sẽ luôn 
luôn ở sau vị từ trung tâm, không có 
ngoại lệ. 

(129) a. Vì không đọc kĩ đề bài, nó 
đã làm hỏng bài Tập làm văn. 

 b. Tớ sẽ được điểm 10 về 
môn Toán một cách chắc chắn. 

 c. Tôi chỉ tập trung tư tưởng 
được trong vòng một giờ đồng hồ. 

 d. Ông ấy làm việc liên tục 
suốt từ sáng đến chiều. 
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Trong các câu (129) trên, chỉ có câu 
(129)a có trạng ngữ đứng đầu câu, câu 
(129)d có trạng ngữ ở cuối câu. Có thể 
đổi vị trí của các trạng ngữ ấy: 

(129)  a’. Nó đã làm hỏng bài Tập 
làm văn vì không đọc kĩ đề bài. 

 d’. Suốt từ sáng đến chiều, 
ông ấy làm việc liên tục. 

Sau các trạng ngữ ở đầu câu, trừ phi 
nó quá ngắn, người ta thường đặt một 
dấu phẩy và nghĩ rằng ở đây phải có một 
chỗ ngưng giọng. Thật ra chỗ ngưng 
giọng ấy không có gì là bắt buộc cả. 

Một cách chắc chắn trong câu 
(129)b và trong một giờ đồng hồ ở câu 
(129)c không thể đảo lên đầu câu được. 
Đó là những bổ ngữ của các vị từ trung 
tâm trong phần Thuyết. (Ở đây không 
điểm đến các bổ ngữ khác không thể 
nào lẫn được với trạng ngữ). Các bổ 
ngữ này, nếu đặt lên đầu câu, sẽ trở 
thành Đề và có thể phải có sự thay đổi 
trong Đề hoặc Thuyết để phù hợp với 
cấu tạo của một câu mới: 

(130) a. Chắc chắn tớ sẽ được điểm 10 
về môn Toán. (cải tạo thành Đề tình thái). 

         b. Trong vòng một giờ đồng 
hồ thì tôi có thể tập trung tư tưởng 
được. (cải tạo phần Thuyết để có được 
hiệu lực với Khung đề). 

Trong câu (129)b và (130)a, về môn 
Toán có thể hiểu là định ngữ của điểm: 

Điểm mấy? Điểm 10. 
Điểm 10 về môn gì? Điểm 10 về 

môn Toán. 
Cũng có thể hiểu về môn Toán như 

một trạng ngữ sau khi thử làm thí 
nghiệm thay đổi vị trí của nó trong câu: 

(129) c’. Tớ sẽ được điểm 10 một 
cách chắc chắn về môn Toán. 

 c’’. Tớ sẽ được, về môn 
Toán, điểm 10 một cách chắc chắn. 

Nhưng khi đưa lên đầu câu thì về 
môn Toán lại trở thành Khung đề, chứ 
không còn là trạng ngữ nữa. 

Như vậy, có thể phân biệt trạng ngữ 
và khung đề như sau, nhất là khi chúng 
có cùng ngôn liệu cấu tạo: 

Trạng ngữ Khung đề 
- Là thành phần 
diễn đạt một ý bổ 
sung cho cấu trúc 
Đề - Thuyết. 
 
 
- Vị trí khá linh 
hoạt trong câu. 
 
 
- Khi ở đầu câu, 
không thể đặt thì, 
là sau đó. 

- Là thành phần 
nêu lên cái phạm 
vi thời gian, không 
gian, cái điều kiện 
mà phần Thuyết 
có hiệu lực. 
- Vị trí đầu câu, 
trước Thuyết và 
cũng thường trước 
cả Chủ đề. 
- Có/có thể đặt các 
từ phân giới Đề - 
Thuyết thì, là phía 
sau. 

Các sách ngữ pháp cũng hay nói 
đến các loại trạng ngữ: chỉ thời gian, chỉ 
nơi chốn, chỉ mục đích, chỉ nguyên 
nhân, chỉ phương thức, chỉ sự nhượng 
bộ… Sự phân loại đó căn cứ vào nghĩa, 
và cũng có thể áp dụng cho các thành 
phần chức năng cú pháp khác (như bổ 
ngữ, định ngữ…), vì vậy, nó không có 
giá trị cú pháp. Cũng không cần phân 
loại trạng ngữ theo cấu tạo ngữ pháp 
của nó: gồm một từ, một cụm từ hay 
một tiểu cú. Vì như đã nói khi định 
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nghĩa về Đề, các cấu trúc ngữ pháp nội 
bộ một thành phần chức năng không có 
vai trò gì đối với cương vị của thành 
phần ấy trong câu. Không vì lý do gì mà 
các trạng ngữ trong các câu sau đây lại 
bị xử lý khác nhau về cương vị ngữ 
pháp của chúng: 

(131)  a. Nó hỏng kì thi này vì 
môn Toán. 
                 b. Nó hỏng kì thi này vì dốt. 

          c. Nó hỏng kì thi này vì lạc đề. 
          d. Nó hỏng kì thi này vì bài 

quá khó. 
Khung Đề không phải là trạng ngữ 

của vị từ hay của câu. Nhưng như ta đã 
thấy, chức năng của nó khác hẳn về 
phương diện logic. Trong khi giới ngữ 
được dùng làm trạng ngữ đặt ở phần sau 
câu hoặc tự nó làm thành phần Thuyết 
hoặc tham gia vào phần Thuyết (“bổ 
nghĩa cho vị ngữ”) để nói rõ thêm thời 
điểm, thời hạn, nơi chốn, phương 
hướng, mục tiêu, cách thức, phương 
tiện, sự liên đới, mức độ, tương quan so 
sánh, nguyên nhân, mục đích, v.v… của 
sự việc hay trạng thái được diễn đạt 
bằng vị ngữ và do đó cung cấp thêm 
chất liệu cho nội dung miêu tả của câu, 
thì khung đề đưa ra một số điều kiện 
tiên quyết cho phạm vi ứng dụng của cả 
câu về ba mặt: cảnh huống, thời gian và 
không gian.   

Còn về mặt diện mạo ngữ pháp, 
khung đề gồm có rất nhiều thành phần 
có một cấu trúc ngữ pháp khiến cho nó 
không thể làm “trạng ngữ” được, chẳng 
hạn (2), so sánh (SS): 

(25) a. Mai tôi đi. (SS *tôi đi mai). 
 b. Dạo này trời tối. (SS *trời 

tối dạo này). 
 c. Tám giờ tôi mới làm việc. (SS 

tôi mới làm việc tám giờ có nghĩa khác). 
 d. Vườn nhà tôi lá rụng nhiều. 

(SS lá rụng nhiều *(trong) vườn nhà tôi). 
 e. Có một người (thì) làm không 

xuể. (SS *làm không xuể có một người). 
Nói chung, làm khung đề có thể là 

tất cả các cấu trúc kể từ ngữ đoạn một 
từ hay nhiều từ (danh từ, lượng ngữ, 
động ngữ, giới ngữ, đại từ) cho đến câu 
(đơn hay ghép), có hay không có 
chuyển tố (translatif hay relateur) mở 
đầu, còn làm trạng ngữ chỉ có thể là một 
từ loại riêng (phó từ, vị từ (hay “tính 
từ”) hoặc là một giới ngữ (danh từ có 
giới từ đi trước). 

Sự phân biệt giữa khung đề là phần 
mở đầu câu, với trạng ngữ là phần 
thường đặt cuối câu, kể cũng là lẽ dĩ 
nhiên trong một ngôn ngữ mà trật tự 
trước sau là phương tiện quan trọng 
nhất - quan trọng gấp nhiều lần so với 
các phương tiện khác - để biểu thị ý 
nghĩa ngữ pháp. 

Mặt khác, có những loại trạng ngữ 
dù có đưa ra phía trước cũng không thể 
coi là khung đề được. Đó là: 

1. Các trạng ngữ chỉ phương thức. 
2. Các trạng ngữ chỉ mức độ. 
3. Các trạng ngữ chỉ tương quan so 

sánh (“như”…, “bằng”…, “hơn”…). 
4. Các trạng ngữ chỉ nguyên nhân. 
5. Các trạng ngữ chỉ thời gian (mức 

kéo dài của một quá trình). 
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6. Các trạng ngữ chỉ thời gian 
không xác định. 

7. Các trạng ngữ chỉ mục đích. 
8. Các trạng ngữ chỉ “sự nhượng 

bộ” (“tuy”…, “mặc dầu”…) 
Khi các trạng ngữ này được đặt ở 

đầu câu, phía sau không bao giờ có thể 
đặt thì hay là được. 

Nguyên nhân của tình trạng này rất 
rõ ràng: nội dung của các trạng ngữ này 
không tương ứng với định nghĩa của 
khung đề. Nó không phải là “cái khung 
cảnh huống, thời gian, không gian trong 
đó điều được nói ở phần tiếp theo sau 
có hiệu lực”. 

Dĩ nhiên trạng ngữ của những câu như: 
(26) a. Họ căm phẫn vô cùng. 
 b. Các anh làm việc có hiệu 

quả hơn chúng tôi. 
 c. Đồng hồ này chạy được 36 tiếng. 
không thể đưa lên đầu câu được. 

Nhưng còn trong những câu như: 
(27) a. Vì trời mưa, cháu không đi 

nhà trẻ được (nguyên nhân). 
 b. Tay ôm chồng sách, Nam 

bước vào phòng (phương thức). 
 c. Suốt hai ngày họ đi bộ 

(thời hạn). 
 d. Vào một buổi chiều hè, anh 

ra sông (thời gian không xác định). 
 e. Tuy mới học lớp 6, Thúy đã 

làm được Toán khó lớp 7 (nhượng bộ). 
 f. Để nâng cao năng suất, ta 

phải cải tiến thao tác máy (mục đích). 
Các trạng ngữ, vốn có thể đặt ở vị 

trí “bình thường” ở sau vị từ, dù có đưa 
lên đầu câu vẫn không biến thành 

những khung đề, vì đó không phải là 
những “điều kiện trong đó những điều 
nói sau có hiệu lực”, không phải là 
“phạm vi ứng dụng của phần Đề”. 

Sự không tương ứng đó được biểu 
thị một cách minh xác trên bình diện 
hình thức ngữ pháp: giữa phần trạng 
ngữ ở đầu câu và phần còn lại không 
thể có thì hoặc là, một trong hai tác tử 
phân giới Đề và Thuyết. 

Một điều đáng chú ý là các trạng 
ngữ chỉ phương thức, nguyên nhân, thời 
hạn, ý nhượng bộ, mục đích, dù có đặt ở 
vị trí đầu câu hay cuối câu thì nghĩa của 
câu vẫn không có gì thay đổi một cách 
đáng kể; trong khi đó, giữa một câu có 
trạng ngữ chỉ thời điểm hay nơi chốn và 
một câu có khung đề chỉ thời điểm hay 
nơi chốn tương ứng nhiều khi có những 
khác nhau rất rõ rệt về nghĩa. So sánh: 

(28) a. Ở đây tôi cũng làm việc. 
 b. Tôi cũng làm việc ở đây. 
Câu (28)a có tiền giả định là “ở 

(những) chỗ khác tôi làm việc”, và có 
hàm ý là “như ở (những) chỗ ấy”, còn 
câu (28)b có tiền giả định là “có 
(những) người khác làm việc ở đây” và 
có hàm ý là “như (những) người ấy”. 

(29) a. Vào ngày chủ nhật tôi chỉ 
nghe nhạc. 

 b. Tôi chỉ nghe nhạc vào ngày 
chủ nhật. 

Hàm ý của câu (29)a là “chứ không 
làm gì khác”, còn hàm ý của câu (29)b 
là “chứ không nghe nhạc vào những 
ngày khác”. 
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Lưu Vân Lăng (1993) [16, tr. 25 - 
26], Lí luận dịch thuật trước hiện tượng 
di chuyển đảo thành tố cú pháp (trong 
tập Những vấn đề ngôn ngữ và dịch 
thuật), tác giả cho rằng: căn cứ vào đâu 
để phân biệt trạng ngữ với trạng đề của 
câu? Đối với một số như bây giờ, ngày 
kia, tối qua, ba tháng sau, một lát nữa… 
thì thường có thể xảy ra hai khả năng. 
Trong trường hợp thêm thì (một dấu 
hiệu ngăn cách đề với thuyết) vào sau 
ngữ đoạn đó, không làm cho nội dung cơ 
bản của câu thay đổi thì đây là đề ngữ 
(topic) của câu. Chính vì thế mà nhiều 
trường hợp khó đảo vị trí. Nếu đảo thì 
nội dung câu sẽ thay đổi. Ngược lại, khi 
thêm “thì” (đôi khi: mà, là) vào mà nội 
dung cơ bản của câu thay đổi hoặc đảo 
vị trí của nó ra sau hạt nhân của thuyết 
ngữ mà vẫn giữ nguyên được nội dung 
cơ bản của câu thì đây là trạng ngữ, bộ 
phận phụ thêm trong thuyết ngữ. 

Bùi Tất Tươm (1994) [17, tr. 186 - 
188], Giáo trình tiếng Việt, cho rằng 
“trạng ngữ là thành phần phụ quan trọng 
nhất mang chức năng bổ sung ý nghĩa 
cho thông báo của câu”. Có nhiều quan 
niệm khác nhau về thành phần này. 

Ngữ pháp truyền thống quan niệm 
trạng ngữ là thành phần phụ về mặt ngữ 
pháp và do đó, nội dung ngữ nghĩa của 
thành phần này cũng là nội dung phụ 
cho thông báo. 

Trong thực tế giao tiếp, trạng ngữ 
có thể mang nội dung thông báo chính 
của câu. Ngữ pháp truyền thống khi 
xem trạng ngữ là thành phần phụ về mặt 

ngữ pháp và về mặt thông báo, không 
giải quyết được mâu thuẫn trên. 

Tác giả cũng đã quan niệm trạng 
ngữ là thành phần phụ của câu về mặt 
ngữ pháp. 

Xét về mặt cấu tạo, tác giả cho rằng: 
tất cả các kết cấu ngữ pháp có khả năng 
làm vị ngữ đều có thể đảm nhiệm thành 
phần này. Ngoài ra, một số phụ từ tình 
thái và các kết cấu ngữ pháp có quan hệ 
từ mở đầu cũng có khả năng này. 

Ví dụ: 
(1) Lễ phép, mẹ con chị Dậu cúi 

đầu chào. (Ngô Tất Tố) 
(2) Từ những năm đau thương, 

chiến đấu 
Đã ngời lên nét mặt quê hương. 

(Nguyễn Đình Thi) 
Vị trí của trạng ngữ trong câu rất linh 

hoạt: đầu câu, giữa câu và cuối câu. 
Nhưng vị trí phổ biến nhất vẫn là đầu câu. 

Ví dụ: 
(1) Máy bay hiện đang ở độ cao 

1500 mét. 
(2) Cho đến ngôi sao xa ngoài khung 

cửa cũng đứng im, lóng lánh như giọt 
nước mắt vui lặng lẽ của người vợ ở quê 
ta gặp chồng sau mười năm trời gian lao 
và cách biệt. (Nguyễn Trung Thành) 

Ở vị trí cuối câu, ranh giới giữa 
trạng ngữ và thành phần chính là quãng 
ngắt (khi nói) và dấu phẩy (khi viết). 

Vị trí đầu câu là vị trí phổ biến của 
trạng ngữ. Do đó, tất cả các kết cấu ngữ 
pháp được dẫn xuất bằng quan hệ từ ở 
vị trí này đều là trạng ngữ. 
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Ví dụ: Về mặt này, anh tỏ ra rất 
thông thạo. 

Sự phân biệt bổ tố của ngữ động từ 
và trạng ngữ căn cứ vào các vị trí khác 
nhau của chúng là cần thiết. 

Ví dụ: 
(1) Anh tỏ ra rất thông thạo về mặt này. 
(2) Về mặt này, anh tỏ ra rất thông thạo. 
Nói cách khác, các bổ tố trong ngữ 

động từ và ngữ tính từ có cấu tạo là một 
kết cấu có quan hệ từ dẫn xuất, khi 
chuyển vị trí lên đầu câu, chúng trở 
thành trạng ngữ. 

Cũng chính vì lý do này mà các kết 
cấu ngữ pháp được dẫn xuất bằng quan 
hệ từ ở vị trí đầu câu không thể đảm 
nhiệm chức năng chủ ngữ. Đây là đặc 
điểm cần lưu ý khi đặt câu tiếng Việt. 

Xét về vai trò của trạng ngữ, trong 
quan hệ với thành phần chính, về mặt 
ngữ pháp là thành phần phụ, trong quan 
hệ với thông báo của câu, liên quan đến 
toàn thông báo hoặc chỉ liên quan đến 
chủ ngữ. 

Chính vì mối quan hệ chặt chẽ với 
toàn thông báo hoặc chủ ngữ mà một 
số nhà nghiên cứu cho rằng đây là vị 
ngữ phụ. 

Đây cũng là một trong những lý do 
của hiện tượng không thống nhất khi 
phân loại câu về mặt cấu tạo. 

Tác giả phân loại trạng ngữ thành 
các loại sau: căn cứ vào ý nghĩa: thời 
gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, 
phương thức, phương tiện, phạm vi… 
có thể chia trạng ngữ thành các loại 
tương ứng. 

Ví dụ:  
 (1) Từ những năm đau thương 

chiến đấu 
Đã ngời lên nét mặt quê hương. 
 (2) Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu 
Đã bật lên những tiếng căm hờn. 

(Nguyễn Đình Thi) 
 (trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn) 
Lê Xuân Thại (1994) [18, tr. 181], 

Câu chủ vị tiếng Việt cho rằng: Đối với 
trường hợp “Máy bay tôi đi rồi. Tàu 
thủy thì tôi chưa đi” căn cứ vào câu sau 
thì biết rõ thành phần của câu trước: 
máy bay cũng như tàu thủy (đặt trước 
“thì” đều là những trạng đề). 

Lưu Vân Lăng (1994; 1998) [19, tr. 
25; 26, tr. 94 - 98], Thành tố cấu tạo 
câu và phương pháp phân tích tầng bậc 
hạt nhân (in trong Những vấn đề ngữ 
pháp tiếng Việt hiện đại) thừa nhận có 
hiện tượng trạng ngữ đảo trong tiếng 
Việt ở một chừng mực nhất định như 
trên có thể làm cho lý thuyết Việt ngữ 
học không mâu thuẫn với lý luận dịch 
thuật trên thế giới (Lưu Vân Lăng, tr. 
25), làm cho người dịch vừa đảm bảo 
được tính chính xác, dịch đúng, vừa dễ 
phát huy tài năng, dịch hay, mà nhiều 
khi, nếu theo một quan niệm cứng nhắc 
“đã đảo lên là đề ngữ” thì hoặc bị bó 
hoặc dễ bị sai lầm. Nhiều tác phẩm dịch 
thuật đã chứng tỏ điều này. 

Lấy vài ví dụ: “Xưa kia có những 
người sống ở một miền, ba bề là rừng 
rậm… Thế rồi một ngày kia đã xảy ra 
một thời khốn khó…” (“Trái tim chàng 
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Đan-cô” của Xaxim Gooki do Lưu Văn 
Lăng dịch). 

“Tối hôm qua tôi đã gán nợ cho lão 
chủ quan rồi… Một lát sau Svabrin 
cũng đến… Mấy năm trước đây có một 
lão lãnh chúa Nga sống tại một trong 
những điền trang của lão…” (“Người 
con gái viên đại úy” của X. A. Puskin, 
do Cao Xuân Hạo dịch, 1985). 

Bốn câu trước vốn có trạng ngữ đặt 
sau, nhưng các dịch giả đã đảo lên đầu. 
Nhưng ở câu cuối trạng ngữ vốn đặt 
trước thì Cao Xuân Hạo lại đưa ra sau. 

Tuy nhiên trong tiếng Việt có 
những trạng ngữ khi đảo vị trí lên đầu 
câu, chúng sẽ làm cho nội dung câu 
thay đổi hẳn. Rõ nhất là một số ngữ 
đoạn trong đó có nào, bao hoặc mấy, 
dùng để hỏi về thời gian như bao giờ, 
giờ nào, lúc nào, khi nào, ngày nào, 
hôm nào, tháng nào, năm nào, hồi nào, 
mấy giờ… 

Lấy ví dụ: 
(1) Nó đi bao giờ? 
(2) Anh về lúc nào? 
Bao giờ, lúc nào trong những câu 

hỏi trên là trạng ngữ phụ vào hạt nhân 
thuyết ngữ (đi, về) chỉ được thay thế 
trong câu trả lời bằng một ngữ đoạn chỉ 
thời gian quá khứ như hôm qua, tháng 
trước, năm ngoái chẳng hạn. 

Nếu đảo trạng ngữ bao giờ, lúc nào 
lên đầu câu, câu hỏi sẽ là: 

- Bao giờ nó đi? 
- Lúc nào anh về? 
Trong câu trả lời bao giờ, lúc nào 

thường được thay thế bằng một ngữ 

đoạn chỉ thời gian tương lai như ngày 
mai, lát nữa, tuần sau, sang năm… 
hoặc đôi khi bằng một ngữ đoạn chỉ 
thời gian đang xảy ra, trong “hiện tại” 
tùy thuộc vào hoạt động do động từ làm 
hạt nhân thuyết ngữ biểu thị cho phép. 

Ví dụ: 
(1) Bao giờ anh làm? 
Có thể trả lời: Tôi bắt đầu ngay 

bây giờ. 
(2) Họ học mấy giờ? 
Họ học tám giờ. 
Trong câu hỏi và câu trả lời trên, 

những trạng ngữ mấy giờ, tám giờ chỉ 
rõ “số lượng” thời gian học tập. Nếu 
đảo những trạng ngữ mấy giờ lên đầu 
câu thì chúng không còn chỉ số lượng 
thời gian mà chỉ thời điểm học tập. 

Mấy giờ họ học? Nghĩa là: Họ học 
lúc mấy giờ? 

Tám giờ họ học. Nghĩa là: Họ học 
lúc tám giờ. 

Rõ ràng đảo vị trí những trạng ngữ 
lên đầu câu trong các ví dụ trên thì nội 
dung câu thay đổi hoàn toàn. Thậm chí có 
trường hợp nội dung câu lại trái ngược. 

Ví dụ: 
(1a) Tôi chẳng nhớ nó bao giờ. 
(1b) Bao giờ tôi chẳng nhớ nó. 
(2a) Nó chẳng học ngày nào. 
(2b) Ngày nào nó chẳng học. 
(3a) Nó chả mấy bao nhiêu. 
(3b) Bao nhiêu nó chả lấy. 
Chúng ta thấy khi chuyển trạng ngữ 

bao giờ trong câu 1a và trạng ngữ ngày 
nào trong câu 2a lên đầu câu thì ý phủ 
định vốn có trong những câu (a) đã biến 
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mất mà chuyển thành ý khẳng định ở 
những câu (b). 

Ngày nào nó chẳng học. Tức là: 
Ngày nào nó cũng học. 

Bao giờ tôi chẳng nhớ nó. Tức là: 
Lúc nào tôi cũng nhớ nó. 

Bao nhiêu nó chả lấy. Tức là: Bao 
nhiêu nó cũng lấy. 

Với quan niệm chủ ngữ - vị ngữ 
truyền thống, nhiều người vẫn cho bao 
giờ trong câu 1b và ngày nào trong câu 
2b bao nhiêu trong câu 3b là những 
trạng ngữ đảo, câu 1b là biến thể của 
câu 1a, câu 2b là biến thể của câu 2a… 
Nhưng tại sao biến thể lại có nội dung 
trái ngược với câu gốc thì họ không tài 

nào giải thích được, khi vẫn giữ quan 
niệm kiến trúc cú pháp cơ bản của 
những cặp a, b trên vẫn không thay đổi. 

Sự thực thì nguyên nhân làm thay 
đổi nội dung các câu (a) chính là do 
việc đảo vị trí các trạng ngữ trong đó đã 
làm thay đổi kiến trúc cú pháp cơ bản 
của câu. Nói rõ hơn là những ngữ đoạn 
bao giờ, ngày nào, mấy giờ… khi đặt 
sau là trạng ngữ, nhưng khi đảo lên đầu 
câu thì chúng mất chức năng cú pháp cũ 
mà đảm nhiệm chức năng cú pháp khác 
trong câu. Đây chính là phần đề của 
câu. Thử đưa dấu hiệu ngăn cách Đề 
với Thuyết vào để kiểm nghiệm thì rõ. 

Bao giờ nó đi? Bao giờ thì nó đi? 
Lúc nào anh về? Lúc nào thì anh về? 
Mấy giờ họ học bài? Mấy giờ thì họ học bài? 
Bao giờ tôi chẳng nhớ nó. Bao giờ mà tôi chẳng nhớ nó. 
Ngày nào nó chẳng học. Ngày nào mà nó chẳng học. 

Như vậy, trong những trường hợp 
này, đảo vị trí của trạng ngữ đã làm 
thay đổi kiến trúc cơ bản của câu, do đó 
mà nội dung câu thay đổi. Điều này 
chứng minh rõ chức năng cú pháp của 
ngữ đoạn làm trạng ngữ đã thay đổi, 
chuyển từ trạng ngữ sang trạng đề. 

Lưu Vân Lăng (1995) [20, tr. 9], 
trong Hệ thống thành tố cú pháp với 
nòng cốt câu, cho rằng “phân biệt trạng 
ngữ với trạng đề cũng như phân biệt bổ 
ngữ khác bổ đề, định ngữ khác định đề, 
khởi ngữ khác khởi đề theo lý thuyết 
tầng bậc hạt nhân” không những giải 

quyết được hợp lý tất cả mọi hiện tượng 
trong ngữ pháp tiếng Việt, kể cả những 
trường hợp mà quan niệm chủ - vị 
truyền thống hoặc giải thích không 
đúng, hoặc còn bỏ ngỏ, chưa có cách lý 
giải (Lê Xuân Thại, 1994, tr.181-183).  

Ví dụ: 
(1) Bắc Kinh tôi chưa đến bao giờ. 
(2) Ngôi nhà này đã xây xong. 
(3) Thù này chúng ta phải trả. 
Theo ông, trong những câu trên, 

Bắc Kinh là trạng đề, ngôi nhà, thù này 
đều là bổ đề. 
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THE CONCEPT OF ADVERBS IN BOOKS 
ON VIETNAMESE LINGUISTICS (PART 1) 

ABSTRACT 
Besides subject, predicate, object…, the term of ‘adverb’ seems to be really 

familiar to the researchers of Vietnamese grammar. However, it is not easy to tell the 
distinction and have proper criteria to recognize kinds of adverbs. To many 
Vietnamese linguists, identifying the domain and criteria of adverbs is considered as 
a complex problem, and authors of the books have had different explanations, which 
creates the differences in hypotheses, formal criteria, classification… This paper is 
to summarize the hypotheses or opinions about the issues among Vietnamese 
linguists accordingly the documents we have. 

Keywords:  Adverb, subordinate units 
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NHỮNG CUNG BẬC TIẾNG CƯỜI TRONG 
MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HUY THIỆP 

Nguyễn Thị Hồng1 

TÓM TẮT 
Tiếng cười trào lộng là một trong những nét đặc sắc của văn chương Nguyễn 

Huy Thiệp. Nó chứa đựng cảm quan nghệ thuật của ông. Nhà văn có khả năng sáng 
tạo tiếng cười với nhiều cung bậc và màu sắc khác nhau. Những sáng tạo ấy thể hiện 
sự tinh tế trong cảm nhận đời sống. Nguyễn Huy Thiệp rất thành công trong việc thể 
hiện thế giới tư tưởng và nghệ thuật trong sáng tác của mình. Ông xứng đáng là một 
trong những người đi tiên phong và để lại ấn tượng nhất trong văn học thời kỳ 
đổi mới. 

Từ khóa: Nguyễn Huy Thiệp, truyện ngắn, những cung bậc tiếng cười 
1. Đặt vấn đề 
Văn học dân tộc Việt Nam trong 

suốt chiều dài lịch sử từ văn học dân 
gian đến văn học trung đại và hiện đại 
đã để lại cả một rừng cười. Tiếng cười 
thể hiện sự thông minh, sức mạnh và 
phẩm chất của con người. Tiếng cười là 
vũ khí phê phán thói hư, tật xấu và đấu 
tranh chống các lực lượng phản động. 
Nó là phương tiện đấu tranh xã hội rất 
hiệu quả, là cầu nối văn hóa giữa các 
dân tộc, giữa quá khứ và hiện tại. Trong 
văn học Việt Nam hiện đại, các nhà văn 
luôn có sự tìm tòi nhằm thể hiện cách 
diễn đạt của mình về cái Chân - Thiện - 
Mỹ của đời sống. Một trong những con 
đường ấy là cách sử dụng tiếng cười 
như một phương tiện phổ biến và hữu 
dụng. Chúng tôi tìm hiểu những cung 
bậc tiếng cười trong một số truyện ngắn 
của Nguyễn Huy Thiệp là đi tìm một cái 
riêng của nhà văn trong dòng mạch 
chung ấy. Từ đó giúp người đọc có thể 
thấy được sự tiếp nối truyền thống và 
những sáng tạo độc đáo của nhà văn đi 

tiên phong trong làn gió đổi mới của 
văn học Việt Nam đương đại.  

Trong văn học, tiếng cười mang giá 
trị xã hội sâu sắc, nhằm phát hiện bản 
chất của đối tượng để tìm cách uốn nắn, 
sửa chữa đối tượng đó. Trong truyện 
ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, tiếng cười 
xuất hiện với nhiều cung bậc khác nhau. 
Sự đa dạng này phụ thuộc vào tính chất 
nhiều màu vẻ của đối tượng gây cười 
lẫn chủ thể cười như: tiếng cười khôi 
hài thân thiện mang cảm hứng khẳng 
định, tiếng cười trào phúng mang cảm 
hứng phủ định và tiếng cười bi cảm 
mang màu sắc hoài nghi. 

2. Nội dung 
2.1. Tiếng cười khôi hài mang cảm 

hứng khẳng định  
Tiếng cười khôi hài (còn gọi là 

humor) là tiếng cười thể hiện thái độ 
cảm xúc về tính mâu thuẫn của đối 
tượng, trong đó sự đánh giá thẩm mỹ 
có sự kết hợp cái nghiêm túc với cái 
buồn cười. Khôi hài mang sắc thái nhẹ 
nhàng, tươi vui và ý vị. Tiếng cười 

1Trường Đại học Đồng Nai 
Email: nghong78@gmail.com 
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khôi hài không giống như cái cười mỉa 
mai hay châm biếm. Lại Nguyên Ân 
khẳng định tiếng cười khôi hài là: 
“Một dạng của cái hài; một thái độ cảm 
xúc về tính mâu thuẫn của đối tượng, 
trong sự đánh giá thẩm mỹ có sự kết 
hợp tính nghiêm túc với cái đáng cười, 
tiếng cười ở đây nghiêng về tính tích 
cực” [1, tr. 134]. Loại tiếng cười này 
xuất hiện khá nhiều ở sáng tác của 
Nguyễn Huy Thiệp như: Chuyện ông 
Móng, Đời thế mà vui, Những bài học 
nông thôn, Muối của rừng, Đất quên… 

Người đọc sẽ được thư giãn khi bắt 
gặp những tiếng cười khôi hài của các 
nhân vật trong trang văn Nguyễn Huy 
Thiệp. Độc giả chứng kiến cảnh ông 
Diểu (Muối của rừng) hăm hở đi săn vì 
có súng tốt, rất tự tin vào kinh nghiệm. 
Ông “nai nịt, mặc quần áo ấm, đội mũ 
lông và dận đôi giày cao cổ” nhưng kết 
cục ông lại bị tự nhiên lột sạch, chẳng 
những súng mà cả “mảnh giáp” trên 
người cũng không còn: “Ông cứ trần 
truồng như thế, cứ cô đơn như thế mà 
đi” [2, tr. 74]. Tiếng cười bật lên vui vẻ, 
vừa cảm thông vừa thấm thía. 

Trong cuộc sống hiện đại, con 
người đang có nguy cơ mất dần những 
vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết. Tuy nhiên 
đâu đó, ở một góc nông thôn xa xôi, 
Nguyễn Huy Thiệp vẫn tìm kiếm được 
những nụ cười hồn nhiên, trong sáng 
của những người bình dân thuần hậu. 
Người đọc sẽ bật cười khi chứng kiến 
cảnh bố Lâm đuổi theo cánh diều một 
cách say mê mặc dù ông đã hơn 60 tuổi 

rồi. Ông say mê đến buồn cười, tới mức 
quên mình đang làm gì: “Ông cởi trần 
truồng, buộc túm chiếc quần lên cổ, một 
tay ôm lấy bộ hạ rồi lội xuống nước, lặn 
thẳng một hơi đến giữa dòng sông mới 
nhô đầu lên” [2, tr. 137]. Người dân quê 
hồn nhiên trong cả suy nghĩ và lời nói. 
Họ không ngần ngại sử dụng cái tục để 
diễn đạt những ý tứ của mình. Câu 
chuyện đối thoại giữa những người 
trong gia đình Lâm mới nghe không 
tránh khỏi đỏ mặt bởi những ngôn từ có 
phần tục tĩu. Tuy nhiên đằng sau tiếng 
cười ấy quả thật người đọc nhận ra 
những bài học nông thôn. Bài học về sự 
hồn nhiên từ nếp sinh hoạt có phần tự 
nhiên nhưng lại giữ được tâm hồn con 
người trong sáng. Những con người mà 
cả một đời không ra khỏi lũy tre làng lại 
có thể thấu hiểu đời sống một cách giản 
dị mà lại rất sâu sắc: “Chị Hiên mời: 
“Các cụ xơi tự nhiên.” Thằng Tiến đòi: 
“Cho em làm các cụ với!” Mẹ Lâm gạt 
đi: “Hỗn nào! Chim to bằng quả ớt thế 
thì làm các cụ ra sao.” Cái Khanh bụm 
miệng cười. Tôi đỏ mặt. Bà Lâm thở 
dài: “Các cụ toàn chim to…” Mọi người 
cười lăn. Chỉ có bố Lâm không cười” 
[2, tr. 134]. 

Người bình dân có những nét thô 
kệch nhưng cũng hết sức đáng yêu. 
Không ai có thể nín được cười khi nghe 
một anh dân cày dặn dò vợ bằng thứ 
ngôn ngữ bỗ bã lại tổ chức thành thơ 
lục bát du dương đầy màu sắc tình cảm 
chủ nghĩa: “Thương anh em giấu trong 
lòng. Xin em chớ có lòng thòng với ai”. 
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Họ nói tục nhưng người đọc vẫn có thể 
thông cảm bởi sự chân thực, hồn nhiên 
của người dân: “Thôi mẹ đĩ về đi, bảo 
vệ an toàn cái hĩm, chờ tớ một năm sau 
tớ về” [2, tr. 109]. 

Nguyễn Huy Thiệp chỉ ra những nét 
buồn cười cho thấy sự hồn nhiên, chất 
phác của con người nhưng cũng ẩn chứa 
lời ngầm giễu về những thói tật của họ. 
Đó có thể là thói mất vệ sinh của người 
dân quê khi được mời đến dự sinh nhật 
không quen ăn bánh bơ: “dùng tay nhón 
bánh bỏ vào mồm, dây bơ ra cả ngón 
tay, thấy bẩn lại rơi xuống chiếu” (Giọt 
máu). Hay khi yêu nhau, người ta cứ 
nhất thiết phải nói dối nhau bằng những 
điều hoa mỹ như Cấn làm nghề cắt tóc 
nhưng “khi yêu Sinh anh nói anh nói 
anh làm nghề dịch vụ” (Không có vua). 
Thấy người thân chết, ông Bổng hồn 
nhiên khóc hu hu thương xót nhưng 
ngay sau đó cũng thể hiện lối thực dụng 
hồn nhiên không kém: “Mất mẹ bộ xa 
lông. Ai lại đi đóng quan tài bằng gỗ 
dổi bao giờ? Bao giờ bốc mộ cho chú 
bộ ván” [2, tr. 26]. 

Nguyễn Huy Thiệp hướng ngòi bút 
trào phúng của mình vào một vài nét 
tính cách nào đó của nhân vật khiến cho 
nhân vật không bị hạ thấp mà trái lại 
còn được nâng cao lên. Người ít chữ 
như ông Gia có lý luận về con đường 
văn chương khoa cử nghe thật buồn 
cười nhưng cũng thật thú vị vì những 
điều vốn cao siêu, trừu tượng, có khi lại 
được hiểu giản dị đến không ngờ: “Ông 
Bình Chi bảo: “Văn chương có nhiều 

thứ lắm. Có thứ văn chương hành nghề 
kiếm sống. Có thứ văn chương sửa 
mình. Có thứ văn chương trốn đời, trốn 
việc. Lại có thứ văn chương làm loạn”. 
Ông Gia bảo: “Tôi hiểu rồi. Tôi làm 
nghề đồ tể tôi biết. Cũng như có thịt 
mông, thịt thủ, thịt sấn, thịt dọi. Nhưng 
cũng là thịt cả thôi” (Giọt máu). 

Cô Phượng lại tư duy một cách rất 
đơn sơ về “văn hóa sống”: “Cô Phượng 
bảo tôi: “Có lẽ ở thế hệ trước thì cha 
anh tôi cũng giống như anh bây giờ. Họ 
mang đủ thứ cho chúng tôi, trước hết là 
vật chất, trừ mỗi thứ là văn hóa sống”. 
Tôi hỏi: “Văn hóa sống là gì?” Cô 
Phượng nói: “Tôi cũng nghĩ rất nhiều 
nhưng kết luận có lẽ chỉ một chữ thôi: 
“sướng!”” [2, tr. 104]. 

Chuyện ông Móng là một ví dụ tiêu 
biểu cho tiếng cười khôi hài của 
Nguyễn Huy Thiệp. Ngay từ những 
dòng đầu tiên tác giả đã làm người đọc 
phải bật cười khi miêu tả một chủ đề hết 
sức bất ngờ, có thể nói có một không 
hai trong văn chương từ xưa tới nay: 
Chuyện phân gio ở một phiên chợ phân 
bắc, phân chuồng và một con người 
“xưa nay chưa từng thấy” với cái nghề 
độc nhất vô nhị. Ông Móng thực sự là 
người nghệ sĩ trong nghề “thẩm định” 
phân. Tiếng cười nổ ra không dứt qua 
mỗi dòng tác giả miêu tả ông Móng, 
một vị nhạc trưởng, như người giữ nhịp 
điệu cho cả phiên chợ quái đản này: 

“Có mấy người đôi co về hai sọt 
phân của một phụ nữ. Người phụ nữ 
này ăn mặc quần áo như một nhân viên 
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Công ty vệ sinh. Người phụ nữ cầu cứu 
“ông chủ chợ”: 

- Bác Móng! (ông chủ chợ) đến gần 
xem xét. Ông ta dùng một cái gắp phân 
bằng cật tre, trông hơi giống một cái 
đũa cả sục sâu vào đáy sọt phân rồi rút 
ra, đưa lên mũi ngửi…  

Ông Móng bảo: 
- Phân của mày hôm nay không 

đậm như phân hôm qua! Nát nhẽo nát 
nhèo… Thôi thì giảm đi một giá… 

Người phụ nữ bảo: 
- Cháu gánh kẽo kẹt suốt từ ngoài 

cửa ô đến đây, nặng ơi là nặng… 
Ông Móng bảo: 
- Cho chết! Ai bảo tham múc nhiều 

nước vào… Mày phải chắt cho kiệt nước 
đi thì phân mới ngon!” [2, tr. 525]. 

Đúng như ý câu thơ của Nguyễn 
Du: “Nghề này thì ấy ông này tiên sư”, 
chính “trình độ chuyên môn” tuyệt vời 
của ông Móng ở cái nghề vốn đầy mặc 
cảm của người làm, đầy định kiến của 
xã hội tạo ra sự bất ngờ hứng thú. 
Tiếng cười đồng nghĩa với sự “chiêu 
tuyết” cho một công việc nhọc nhằn, 
bẩn thỉu. Tình huống truyện gây cười 
nhưng cách sử dụng ngôn từ của nhà 
văn còn buồn cười hơn. Nguyễn Huy 
Thiệp đúng là nghệ sĩ ngôn từ, làm 
xiếc trên dây khi ngang nhiên dùng 
những khái niệm thuộc phạm trù ăn 
uống vào chợ phân: danh từ “đũa cả”, 
tính từ chỉ tính chất “ngon”, “chua”, 
“đậm”, “nhẽo”… Ông không chỉ đưa 
phân vào chuyện đời thường mà trong 

cả những chuyện tưởng như vốn thanh 
cao và thiêng liêng: 

“Móng đòi cô gái trao thân. Cô gái 
bắt Móng phải thề chung thủy với cô. 
Nửa đùa nửa thật, Móng thề: 

- Nếu tôi không chung thủy với em 
thì suốt đời tôi đi hót cứt” [2, tr. 527]. 

Như vậy, với Nguyễn Huy Thiệp 
thì ngay trong tiếng cười hài hước cũng 
không vô tư, cũng sa đà vào tự nhiên 
chủ nghĩa. Chuyện ông Móng khiến họ 
“ghê ghê”, nhiều người đỏ mặt khi nghe 
triết lý thiên về cái Tục của bà Lâm. 
Một người hay đùa như Trần Đăng 
Khoa cũng lớn tiếng mỉa mai: “Nguyễn 
Huy Thiệp là người có công đưa cứt 
tươi vào trong văn học” hay “Nguyễn 
Huy Thiệp thích văng tục” [3]. Đó là 
những phản ứng trước các yếu tố dung 
tục về ngôn từ mà Nguyễn Huy Thiệp 
đã “vấp” phải trong một số truyện 
Phẩm tiết, Trương Chi, Đời thế mà 
vui… Hiển nhiên, những truyện tục tĩu 
gắn liền với đời sống bản năng của con 
người nếu không dùng để chuyển tải 
một trí tuệ, một ý nghĩa nào đó thì 
không có ý nghĩa xã hội. Ngay cả 
những truyện sử dụng yếu tố “tục” để 
phản phong cũng không phải là những 
truyện hay nhất. Văng tục với kẻ thù 
không phải là biện pháp tốt nhất để 
thắng nó. Là nhà dân chủ với ngôn từ, 
Nguyễn Huy Thiệp đã thành công trong 
công việc sáng tạo tiếng cười công phá 
thói tật của con người bằng ngôn ngữ và 
ở một chừng mực nào đấy, người đọc 
ghi nhận ý nghĩa đích đáng của tiếng 
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cười ấy. Tuy vậy cũng có khi ông thiếu 
chừng mực, rơi vào cực đoan, tạo ra 
những phản cảm không đáng có. 

2.2. Tiếng cười trào phúng mang 
cảm hứng phủ định 

Trào phúng trong sáng tác của 
Nguyễn Huy Thiệp có rất nhiều cấp độ, 
hướng vào từng loại đối tượng khác 
nhau. Tiếng cười ấy đôi khi chỉ là sự mỉa 
mai, không lộ liễu, gay gắt nhưng ở một 
cấp độ cao hơn nó trực diện châm biếm, 
đả kích sâu cay với mục đích phủ định. 

2.2.1. Tiếng cười mỉa mai 
Tiếng cười mỉa mai là biến dạng 

của cái cười nhạo hài hước. Nó mang 
sắc thái nhẹ nhàng hơn so với tiếng 
cười châm biếm. Là cách nói bóng gió 
biểu thị sự chế giễu ranh mãnh ẩn sau 
mặt nạ đồng ý, tán thưởng. Nhà nghiên 
cứu Lại Nguyên Ân cho rằng: “Mỉa mai 
giống hài hước về các thành tố nhưng 
khác về quy tắc trò chơi, về mục tiêu, 
hiệu quả”; “bản chất của mỉa mai là 
thuần túy diễn trò”; “Cái đáng cười bị 
giấu dưới mặt nạ nghiêm trang, ưu thế 
thuộc về thái độ tiêu cực đối với đối 
tượng” [1, tr. 134]. Đối tượng mỉa mai 
chủ yếu được xây dựng trên những nét 
tiêu cực. Tiếng cười mỉa mai có tính 
chiến đấu khá mạnh mẽ trong sáng tác 
của Nguyễn Huy Thiệp. Ông dùng tiếng 
cười mỉa mai không nhiều, chỉ vài chi 
tiết điểm xuyết trong câu chuyện, tác 
giả cũng tạo nên được hiệu quả thẩm 
mỹ bất ngờ. Nguyễn Huy Thiệp có tài 
làm lộ ra từ những gì quen thuộc, cái 
mâu thuẫn, sự vênh lệch đáng cười như 

vênh lệch giữa cái hữu danh - vô thực; 
giữa cái bề ngoài hào nhoáng che đậy -
cái sơ sài bên trong hoặc những khuyết 
tật của lối sống, của tâm hồn đạo đức 
con người. 

Đó là tiếng cười khi Bường phát 
hiện ra những lố bịch của cái hữu danh 
vô thực, cái sự “treo đầu dê bán thịt 
chó” không chỉ làm cho “văn chương 
nước ta rôm rả thật” mà là một thực tế 
đang đầy rẫy trong đời sống: 

“Cái thằng nào nghĩ ra cái tên Bình 
Minh ở đất khỉ ho cò gáy này thật là 
một thằng bịp bợm khốn nạn”. Lại bảo: 
“Cái tên hiệu nó ghê lắm nhé. Vùng ma 
thiêng nước độc thì tên là Tương Lai, 
Bình Minh, Tân Lập, Đoàn Kết, Tự 
Cường! Kêu cứ như chuông! Mấy thằng 
bán quán, khách vào thì chém cổ lại đặt 
tên là Bình Dân với Thanh Lịch! Còn 
mấy thằng bán thuốc bắc nạo thai con 
gái lại đặt tên là Hồi Xuân với Cứu 
Thế! Văn học nước mình rôm rả thật!” 
[2, tr. 110]. 

Người đọc bật cười vì thói hiếu 
danh, vô lối, hợm hĩnh của Thiều Hoa 
khi bất tài, vô đạo đức mà lại ham muốn 
với đời: “Một hôm Thiều Hoa bảo 
Phong: “Có tay nhà thơ bán tập bản thảo 
hay hay, tôi định ghi tên của ông rồi cho 
xuất bản”. Phong trừng mắt bảo: “Nhảm 
nhí! Rõ chuyện đàn bà. Danh hiệu nhà 
thơ là thứ danh hiệu nỡm người bạc 
phúc. Thơ chỉ là thứ du dương bất lực. 
Khi nào nó vui hơn hớn thì chẳng ra gì”. 
Thiều Hoa hỏi: “Thế tôi bảo nó chữa lại 
rồi ghi tên tôi được không?” Phong bảo: 

82 



TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 08 - 2018                  ISSN 2354-1482 

“Ðàn bà không có thơ đâu. Thơ là những 
tâm sự lớn. Ðàn bà thì tâm sự gì. Thơ 
phải cao cả. Mỗi tháng các bà hành kinh 
một lần thì cao cả gì”. Thiều Hoa đỏ 
mặt” [2, tr. 287 - 288]. 

Nguyễn Huy Thiệp khai thác triệt 
để sự vênh lệch giữa danh và thực để 
làm lộ ra những tiếng cười kín đáo có ý 
nghĩa nhận thức sâu sắc. Lão Kiền 
(Không có vua) mắng con bằng những 
lời lẽ thật độc địa nhưng làm người đọc 
hình dung được thói ăn uống dung tục 
của Đoài và Khảm: “Quân trí thức bây 
giờ toàn phường phàm phu tục tử”. Mỉa 
mai ở chỗ Đoài và Khảm là đại diện cho 
những trí thức, những con người mang 
danh văn hóa nhưng lại có trình độ văn 
hóa dưới mức bình thường. 

Mượn cái nhìn của một nhân vật 
văn học cổ điển - Tổng Cóc - trong 
Chút thoáng Xuân Hương, Nguyễn 
Huy Thiệp đưa ra hình ảnh một mệnh 
phụ phu nhân bán mình lấy 200 quan 
tiền để đánh bạc. Qua đó người đọc 
thấy vô cùng thú vị khi phát hiện ra 
chân tướng của những kẻ “trời cho cái 
mẽ bề ngoài, để che đậy cái sơ sài bên 
trong”. Bà quận chúa ham chơi mà 
không đủ tiền đã không ngần ngại bán 
mình cho một kẻ nếu bình thường dưới 
mắt bà chỉ là một kẻ “phàm phu tục 
tử”. Đã thế, sáng hôm sau lại còn ỡm ờ 
để vớt vát chút sĩ diện: “Ta ngủ với 
ông mà cứ kinh hoàng tưởng như ông 
hiếp dâm ta”. Tiếng cười mỉa mai ở 
đây đã nâng lên tầm chế giễu, phê phán 
khi cái kẻ “phàm phu tục tử” ấy trả lời 

bà ta bằng một cái phẩy tay lạnh lùng: 
“Tâu quận chúa, việc mua bán đã xong 
rồi” [2, tr. 299]. 

Tiếng cười mỉa mai trong sáng tác 
Nguyễn Huy Thiệp bắt đầu hướng vào 
phơi bày sự thực ở những cấp độ nhẹ 
nhàng. Con người trong đời sống luôn bị 
những định kiến làm cho lầm lẫn. Bao 
nhiêu người đã ngưỡng mộ danh hiệu thi 
nhân: “Là thi sĩ nghĩa là ru với gió. Mơ 
theo trăng và vơ vẩn cùng mây”. Ai biết 
rằng các “vị thần thơ ca” ấy cũng có 
người có lúc chỉ là anh si tình nghèo kiết 
xác, phải giở trò quỵt tiền trọ: “Bà Hai 
Thoan quay vào trong phòng. Ông khách 
lạ đã bỏ đi từ lâu rồi, có mỗi cái cặp số 
vứt lại. Bà Hai Thoan mở cặp, thấy trong 
ấy có một đôi quần lót phụ nữ để trong 
hộp giấy bóng kính loại 30 nghìn đồng 
một đôi, hàng chợ của Thái Lan mới 
nhập vào trước Tết ít ngày.  

Bà Hai Thoan cười: 
- Chẳng lẽ hành trang của các thi 

nhân chỉ thế này sao? Thôi cũng được, 
ít nhất nó cũng không tầm thường như 
bọn phàm phu tục tử chỉ biết có tiền” 
[2, tr. 487]. 

Tiếng cười mỉa mai toát lên từ cái 
nhìn đầy vị tha, độ lượng của những 
con người “ít học” nhưng tâm hồn lại 
vô cùng đôn hậu. 

Những chi tiết trong truyện của 
Nguyễn Huy Thiệp cứ vụn vặt, tiện đâu 
ghi đấy rất khách quan nhưng người 
đọc sẽ phải bật cười vì những so sánh, 
liên tưởng thú vị mà chúng gợi lên sẽ 
đánh động lòng người đọc một điều gì 
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đó giản dị mà nghiêm túc. Truyện ngắn 
Sang sông tiêu biểu cho tiếng cười mỉa 
mai của Nguyễn Huy Thiệp. Hàng loạt 
những mâu thuẫn giữa cái có và không, 
giữa cái danh và cái thực… được phô 
bày qua tình huống phép thử: đứa bé lọt 
tay trong cái bình cổ đe dọa sự an toàn 
của bọn buôn đồ cổ làm chúng tức giận. 
Khi đó, những kẻ luôn nói điều cao siêu 
lại hóa ra là vô dụng, hèn nhát. 

Nhìn chung, mỉa mai trong sáng tác 
của Nguyễn Huy Thiệp là một loại tiếng 
cười tích cực, nó đi liền với ý thức của 
nhà văn về văn chương và về cách sống. 
Tiếng cười có tính chất tái sinh mạnh 
mẽ vì khuynh hướng phủ định của nó 
nhẹ nhàng. Nó giúp người ta nhận diện 
được những cái thiếu sót, cái đáng cười, 
cái cần thay đổi. Tiếng cười giúp con 
người tiếp cận được với chân lý hơn. 

2.2.2. Tiếng cười châm biếm 
Tiếng cười châm biếm là dạng thức 

tiếng cười phổ biến nhất trong sáng tác 
của Nguyễn Huy Thiệp. Nó có tác dụng 
phủ nhận đối tượng từ trong bản chất 
của nó. Phê phán, tố cáo quyết liệt nhất 
đối với những gì xấu xa, phi lý tồn tại 
trong xã hội. Theo Bôrép - nhà mỹ học 
hiện đại Nga: “Loại châm biếm tố cáo 
quyết liệt tất cả những gì không phù 
hợp với lý tưởng chính trị, thẩm mỹ và 
đạo đức tiến tiến của thời đại. Nó cười 
nhạo đầy căm hờn tất cả những gì cản 
trở việc thực hiện tốt đẹp những lý 
tưởng cao quý đó. Thái độ châm biếm 
phủ nhận hoàn toàn hiện tượng bị cười 
nhạo và dùng lý tưởng nằm ngoài hiện 

tượng này để đối lập với nó” [4, tr. 
498]. Tiếng cười châm biếm xuất hiện 
rất nhiều trong sáng tác của Nguyễn 
Huy Thiệp. Qua mỗi dòng văn miêu tả 
lạnh lùng, người đọc dễ dàng nhận thấy 
sự không khoan nhượng của nhà văn 
trước những gì lố bịch, khả ố. Chẳng 
hạn, những kẻ hèn nhát, tham lam 
nhưng đạo đức giả như những người 
đàn ông ở bản Hua Tát. Trước mặt dân 
làng thì họ đóng vai đứng đắn, kết án 
nàng Bua luôn “rít lên những tiếng 
khinh rẻ qua kẽ răng” nhưng trong bụng 
“thực ra lại cười cợt, thèm thuồng… 
nước dãi nhỏ ra bên khóe mép, đôi mắt 
long lanh, trơn tuột” [2, tr. 221].  

Đạo đức giả đã trở thành một căn 
bệnh phổ biến trong xã hội. Nhiều nhà 
văn cùng thời với Nguyễn Huy Thiệp 
như Nguyễn Minh Châu, Ma Văn 
Kháng, Lê Lựu, Tạ Duy Anh, Nguyễn 
Thị Thu Huệ… đã không ngần ngại tấn 
công vào thói tật này. Nguyễn Huy 
Thiệp là một trong những nhà văn nhiệt 
tình với việc đả phá mọi thứ giả dối. Từ 
điểm nhìn trực tiếp và gián tiếp qua lời 
các nhân vật, sự châm biếm toát lên với 
nhiều cung bậc khác nhau. Một vị vua 
“độc đoán” như Gia Long mà cũng cảm 
thấy ghê sợ và kinh tởm khi ông nhận ra 
bọn quan quân đã bố trí cuộc đi săn cho 
ông như thế nào: “Cái lũ chó ấy, chúng 
nó chuẩn bị cả rồi, chỗ nào Trẫm đi qua 
thì chúng thả thú ra” (Vàng lửa). Những 
vị trí thức giả như Đoài, Khảm của thời 
hiện đại không ngần ngại lừa người 
thân để bộc lộ thói giả nhân, bạc nghĩa. 
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Khi có người họ hàng hỏi bố đi đâu thì 
nói bố đi tảo mộ mẹ. Nhưng thực chất 
“Nếu mà ông ấy biết mộ mẹ ở đâu thì 
có mà trời sập”. 

Quan sát đời sống gia đình thời 
hiện đại, Nguyễn Huy Thiệp nhận thấy 
thói đạo đức giả tạo nên nhiều nghịch lý 
buồn cười đến xót xa. Lối sống sùng bái 
đồng tiền, bất chấp đạo lý cũng là đối 
tượng quan trọng của tiếng cười châm 
biếm của Nguyễn Huy Thiệp. Tiếng 
cười pha vị chua chát trước hiện trạng 
vì đồng tiền mà con người có thể bán rẻ 
linh hồn của mình cho quỷ dữ. Người 
đọc không chỉ cười mà thực sự cảm 
thấy ghê tởm trước hình ảnh một trí 
thức trẻ (Huyền thoại phố phường) vì 
muốn được lòng kẻ có tiền mà không 
ngần ngại, thọc tay xuống rãnh nước 
bẩn thỉu để mò chiếc nhẫn. Khát vọng 
có tiền khiến anh ta làm tình với cả 
người đàn bà ngang tuổi mẹ mình. Tiền 
không còn là phương tiện nữa. Tiền đã 
trở thành mục đích sống, là “vua”. Đoài 
và Khảm (Không có vua) là hai kẻ có 
học, một là sinh viên, một là công chức 
nhưng cũng sẵn sàng bán mình cho 
đồng tiền. Theo Đoài, muốn thoát khỏi 
thân phận nhục nhã, chỉ có cách lấy vợ 
giàu. Tiếng cười trong Không có vua 
phơi bày sự suy thoái đạo đức đến cùng 
cực. Con người sống như ma quỷ. Ma 
quỷ sống chung với con người, đến một 
lúc nào đó sẽ không thể nào phân biệt 
được đâu là quỷ, đâu là người. Phía sau 
tiếng cười gay gắt đó là nỗi buồn, nỗi lo 
âu nặng trĩu. 

Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp còn 
khắc họa chân dung nhiều kẻ tha hóa với 
quyền lực. Tiếng cười phát ra từ những 
vênh lệch bởi “đôi khi quyền lực nằm 
trong tay lớn ngoài sức chứa của một 
con người” (Vàng lửa). Khát vọng quyền 
lực một cách thái quá sẽ trở thành tham 
vọng, cao hơn là cuồng vọng thì nó đẩy 
con người đến những hoạt động điên rồ, 
những ứng xử lố bịch. 

Nguyễn Huy Thiệp không cười dễ 
dàng hay tùy tiện. Tiếng cười của ông 
bắt rất nhạy vào người có địa vị xã hội 
hoặc trí thức giả. Trong sáng tác của 
ông, nhân vật trí thức đa phần đều đáng 
cười, thậm chí đáng ghét. Có thể kể đến 
khá nhiều nhân vật như vậy: sinh viên 
như Khảm (Không có vua), Hạnh 
(Huyền thoại phố phường), công chức 
Bộ Giáo dục như Đoài, những nhà thơ, 
nhà tiên tri, nhà sư “có tài tiên tri thấu 
thị” (Sang sông); chủ bút một tờ báo 
như Phong (Giọt máu)… Họ đều có cái 
vẻ bề ngoài sang trọng, đúng mực “sạch 
sẽ”, nói năng hoa mỹ, nhiều triết lý cao 
siêu. Thế nhưng thực chất, hèn kém 
cũng là họ, nhếch nhác cũng là họ, độc 
ác cũng là họ, giả dối đê tiện cũng là họ. 
Thậm chí trong nhiều nhân vật cái xấu, 
cái ác kinh khủng đến khó tưởng tượng. 
Mặc dù đôi chỗ Nguyễn Huy Thiệp đã 
không tránh khỏi cái nhìn định kiến, 
cực đoan nhưng qua họ - những gương 
mặt trí thức, nhân cách trí thức có phần 
tầm thường đi nhiều so với điều mà mỗi 
dân tộc kỳ vọng ở tầng lớp tinh hoa của 
dân tộc mình. Nguyễn Huy Thiệp cười 
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họ để mà giúp họ thức tỉnh, ông đánh 
vào lòng tự trọng của họ, tàn nhẫn với 
họ vì coi trọng vai trò trí thức đối với 
dân trí. 

Có thể khẳng định, châm biếm 
trong sáng tác Nguyễn Huy Thiệp là 
một phương tiện để đấu tranh xã hội. 
Trong tiếng cười phủ định, nhà văn đã 
sáng tạo được những nội dung mang 
tính lý tưởng phổ quát, có ý nghĩa xã 
hội rộng lớn. Vì vậy nhà văn đã tạo nên 
tiếng cười khỏe khoắn, với năng lực 
phục sinh mạnh mẽ. 

2.3. Tiếng cười bi cảm mang sắc 
thái hoài nghi 

Tiếng cười mang sắc thái bi cảm là 
tiếng cười tiếp cận với cái bi. Tiếng 
cười mang sắc thái bi cảm không chỉ là 
sự mỉa mai, châm biếm đối tượng đang 
bị phủ nhận mà sau cái cười ấy, người 
ta hoang mang, tuyệt vọng vì nhận ra 
cái đáng cười cũng là cái khủng khiếp, 
khó bề thay đổi. 

Trong nhiều tác phẩm của Nguyễn 
Huy Thiệp, xen lẫn những tiếng cười ồn 
ào vui nhộn, những tiếng cười mỉa mai, 
giễu cợt hay châm biếm sâu cay là 
những tiếng cười “cười dở, mếu dở”. 
Loại tiếng cười này để lại nhiều suy 
nghĩ trăn trở trong lòng người đọc. 

Tiếng cười bi cảm gắn với việc phát 
hiện những nghịch lý của cuộc sống. 
Con người điên cuồng chạy theo những 
dục vọng, những lý tưởng nhưng không 
phải lúc nào cũng gặt hái được những 
thành công. Tham vọng càng mạnh, thất 
bại càng lớn. Đó là việc Đặng Phú Lân 

bị vua Gia Long tuyên án tử hình: 
“Ngươi theo hầu ta thế là chín năm một 
trăm ngày, chín năm không làm hỏng 
một việc gì, còn một trăm ngày thì hỏng 
việc, vô tích sự. Thế là trèo cây mà 
không hái được quả, đáng tội chết” 
(Kiếm sắc). Nhà văn chỉ ra cái đáng 
thương của Đặng Phú Lân, một đời nhọc 
lòng theo đuổi ý nguyện của cha phò mật 
minh chúa. Cuối cùng chết vì chính sự 
tàn nhẫn của “minh chúa”. Các vị vua 
Quang Trung (Phẩm tiết), Nguyễn Ánh 
(Vàng lửa) đều bị cầm tù bởi quyền lực 
của mình. Nguyễn Ánh sống giữa triều 
đình “là một khối cô đơn khổng lồ” với 
những ao ước bất ngờ “ta chỉ thích như 
người thường thôi” bởi ông luôn phải 
đóng kịch, phải giả dối trong mọi hành 
động. Quang Trung khi ở đỉnh cao vinh 
quang đã hỏi Vinh Hoa: “Vận Tây Sơn 
được mấy đời?” Ai chẳng nghĩ câu trả 
lời của Vinh Hoa là xấc xược: “Sao 
không hỏi được mấy ngày?” Thế mà oái 
oăm thay, đấy lại là sự thực. Ông Phủ 
Vĩnh Tường làm quan thanh liêm 
“không cho họ hàng nhờ vả được gì” đến 
lúc chết phải thuê người khóc mướn. Sự 
hà khắc, hách dịch, độc tài của tri huyện 
Thặng lại đảm bảo cho địa hạt hắn cai 
quản sự bình yên và quan trên hài lòng. 
Lý lẽ của hắn thật trắng trợn: “Đệ chỉ 
không thích được nghĩa công bằng mâm 
cơm của đệ với chúng” nhưng lại khó 
bác bỏ nên ấm Huy đành bi phẫn mà kêu 
lên “ông đúng một cách khốn kiếp…” 
[2, tr. 306]. 
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Chúng ta sẽ không còn cười được 
nữa khi chứng kiến cảnh sống đáng 
kinh sợ của những con người trong một 
thế giới tưởng chừng như không có một 
trật tự nào nữa. Đó là thế giới “không 
có vua” - cha không ra cha, con chẳng 
ra con, anh em, chồng vợ lẫn lộn trong 
những mối quan hệ mập mờ đen trắng. 
Lồng được cái bi vào trong cái hài, 
Nguyễn Huy Thiệp đã tiếp cận được 
một khuynh hướng khá đặc biệt của văn 
học hiện đại mới, chia sẻ cảm giác lo âu 
của con người trước một trạng thái sống 
bất ổn và đầy bất trắc, ở đó “cái ác 
thường sừng sững và lẫm liệt”, cái thiện 
thì “thường cả tin và ngu ngơ”, thường 
mỏng manh, yếu ớt như Nguyễn Minh 
Châu từng nhận xét. 

Cảm quan trước những sự điên rồ 
của con người xui khiến Nguyễn Huy 
Thiệp sáng tạo tiếng cười đặc biệt - 
tiếng cười ma quỷ. Đây là một tiếng 
cười mang màu sắc nghịch dị. M. 
Bakhtin trong Lý luận và thi pháp tiểu 
thuyết đã giải thích: “Khi tiếng cười pha 
lẫn vị cay đắng chuyển hóa thành cái 
nghịch dị, nó thâu lượm những âm sắc 
của tiếng cười báng bổ vô sỉ và cuối 
cùng, tiếng cười ma quỷ” [5, tr. 226]. 

Tiếng cười bi cảm xuất hiện không 
nhiều trong sáng tác của Nguyễn Huy 
Thiệp. Tuy vậy mỗi khi nó xuất hiện, 
người đọc không khỏi rùng mình và lo 
âu, giống như cảm giác của cậu bé giàu 
mơ mộng, say đi tìm một vẻ đẹp huyền 
thoại về con trâu đen nơi bến đò Cốc bị 
bọn người đánh cá độc ác đập vỡ ước 

mơ trẻ thơ đã thấy “lòng cộn lên những 
bức bối và chua xót lạ” (Chảy đi sông 
ơi). Tiếng cười bi cảm mang sắc thái 
hoài nghi không cho con người hả hê. 
Nó xót xa vì đổ vỡ niềm tin, nó làm con 
người sợ hãi vì sự bất lực của cái tốt, 
cái thiện. 

Tiếng cười nghịch dị - bi đát trong 
tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp góp phần 
thể hiện rõ hơn hiện tại u tối của những 
thân phận người đói, khổ, cùng cực và 
đáng sợ hơn là ngu muội. Nó cũng biểu 
trưng cho một nét nghĩa quan trọng của 
nghịch dị thời hiện đại: “Hình tượng 
nghịch dị muốn nói đến không phải nỗi 
sợ chết mà là nỗi sợ sống” (Bakhtin). 
Đó là tiếng cười sằng sặc của Cún khi 
được “hít vội hít vàng cái mùi đàn bà 
quyến rũ. Chưa bao giờ Diệu lại ở gần 
Cún như thế” (Cún). Tiếng cười vang 
lên dư vị hạnh phúc xót xa, đáng 
thương. Nó cũng đáng sợ vì chút hạnh 
phúc nhỏ nhoi dường như khiến Cún 
phát điên lên, mặc kệ máu trong miệng 
đang trào ra “nếu Cún biết hát thì Cún 
sẽ hát”. Nó cứa vào trái tim như ám ảnh 
một bi kịch không được làm người.  

Tiếng cười của nhân vật “tôi” trong 
Thương nhớ đồng quê cũng thấp thoáng 
âm hưởng của bi kịch. “Tôi bảo mẹ tôi: 
“Con muốn ra đồng bắt ếch. Mưa này 
có nhiều ếch”. Mẹ tôi bảo: “Con không 
sợ sấm sét ư con?” Tôi cười. Mẹ tôi 
chẳng hiểu nụ cười của tôi đâu. Tôi 
cười như một tên thổ phỉ, cười như một 
gã nặc nô, cười như một tên quỷ sứ cười 
móng chân tay mình sao lại đen dài như 
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thế”. Tiếng cười ấy vang lên như báng 
bổ cái chết, báng bổ nỗi sợ hãi bởi sống 
còn đau hơn chết: Trăm năm lẫn lộn 
khóc cười/ Kiếp ếch kiếp người cay hỡi 
đắng cay…” [2, tr. 190]. 

Tiếng cười bi cảm mang màu sắc 
hoài nghi là một nét riêng, độc đáo 
trong nghệ thuật kể chuyện của Nguyễn 
Huy Thiệp. Đằng sau tiếng cười ấy là cả 
nỗi đau, sự hoài nghi, tâm trạng lo lắng, 
thái độ bất hòa với thực tại nhiều bất ổn. 
Đưa tiếng cười tiếp cận với cái bi, nghệ 
thuật gây cười của Nguyễn Huy Thiệp 
không có nguy cơ rơi vào bi kịch, bởi 
bên cạnh tiếng cười bi cảm bao giờ 
cũng là tiếng cười hài hước, humor. 
Tiếng cười hài hước giữ cho ngòi bút 
phê phán Nguyễn Huy Thiệp ở trạng 
thái cân bằng. Điều đó góp phần tạo nên 
sự phong phú, mới mẻ cho văn học thời 
kỳ đổi mới. 

3. Kết luận 

Những cung bậc tiếng cười trong 
truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp thực sự 
đa dạng, đa sắc thái ý nghĩa. Với những 
khám phá ban đầu về ý nghĩa của tiếng 
cười, chúng ta thấy được sự đóng góp 
lớn lao của nhà văn trong sự đổi mới 
quan niệm về con người và cuộc sống. 
Tiếng cười của Nguyễn Huy Thiệp nằm 
trong cảm hứng trào lộng chung của văn 
học thời kỳ đổi mới song cũng có cái 
duyên riêng. Mặc dù ít quan tâm đến cái 
cười mua vui giải trí nhưng ngay từ 
những chi tiết hài hước, humor đến 
những cái cười châm biếm đả kích sâu 
cay, Nguyễn Huy Thiệp qua mỗi dòng 
trào lộng đã để lại những ấn tượng đậm 
nét trong lòng người đọc về một ngòi 
bút tinh tế, sâu sắc, chứa đựng những tư 
tưởng nhân văn, nhân đạo thâm trầm, 
giản dị mà có sức đánh động sâu sắc tới 
nhân sinh. 
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THE MODES OF LAUGH IN SHORT STORIES OF NGUYEN HUY THIEP 
ABSTRACT 

A satirical style is one of the most special features of the literature of writer, 
Nguyen Huy Thiep. It contains his observation of art. The writer confirmed his 
efficiency by creating the modes and the color of the laugh in differences. Those 
express his fine perception of life. He succeeded in express of a field of his thought 
and art in his works. He deserved to be one of the pioneers and most impressed with 
the literature of the renovation stage. 

Keywords: Nguyen Huy Thiep, short stories,the modes of laugh 
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BIỂU TƯỢNG CON SỐ TRONG TIỂU THUYẾT TỘI ÁC VÀ 
HÌNH PHẠT CỦA DOSTOEVSKY DƯỚI GÓC NHÌN HUYỀN THOẠI 

 Đinh Thị Nhung1 

TÓM TẮT 
 Dostoevsky không chỉ là tiểu thuyết gia vĩ đại của nước Nga ở thế kỷ XIX mà 

còn là một trong “những người khổng lồ” của văn học thế giới. “Tội ác và hình 
phạt” (1866) là cuốn tiểu thuyết lớn đầu tiên của ông. Trong tác phẩm, nhà văn đã 
bộc lộ khả năng phân tích tâm lý nhân vật tuyệt vời thông qua việc sử dụng những 
chi tiết nghệ thuật đầy tính biểu tượng và những con số chính là một trong những 
biểu tượng độc đáo đó. Ở đây, chúng tôi muốn tìm hiểu một vài con số tiêu biểu, 
phần lớn được nhìn dưới con mắt của một người bị ám ảnh sâu sắc bởi những trang 
Kinh thánh với những huyền thoại trong đó. 

 Từ khóa: Dostoevsky, Tội ác và hình phạt, các con số, biểu tượng, huyền 
thoại, Kinh thánh 

1. Mở đầu 
Tội ác và hình phạt (ấn bản do 

Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 
1983 được dịch là Tội ác và trừng 
phạt) là cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh 
và hay nhất trong hệ thống sáng tác 
của Dostoevsky, là cuốn sách “thật 
khó hiểu như chính cuộc đời” [1]. 
Dostoevsky, với khả năng phân tích 
tâm lý nhân vật độc đáo, cùng với 
những triết lý nhân văn đã tạo nên một 
tác phẩm văn học sâu sắc hiếm có, 
một cuốn sách “hiện đại trong mọi 
thời đại” [1]. 

Nhân vật trung tâm của tiểu thuyết 
là Raskolnikov cùng với hệ tư tưởng 
của anh ta. Con người đó giết người 
tuyệt nhiên không vì đồng tiền mà vì 
muốn chứng tỏ bản thân mình là một 
“siêu nhân” đã vượt qua ranh giới của 
con người thường. Raskolnikov mơ ước 
trở thành một Napoleon mới. Hình ảnh 
Rascolnikov là hình ảnh con người nổi 

loạn, con người nổi dậy chống lại trật tự 
thế giới đương thời - cái trật tự xã hội 
tàn bạo, phi nghĩa mà Dostoevsky và 
một số nhà văn khác đang ra sức tố cáo. 

Có được thành công trong tác phẩm, 
ngoài việc đưa ra một cốt truyện hấp 
dẫn, Dostoevsky đã chứng minh khả 
năng nghệ thuật không giới hạn của 
mình khi vận dụng nhiều thủ pháp nghệ 
thuật để làm nổi bật dụng ý của tác 
phẩm. Nghệ thuật miêu tả chân dung 
nhân vật đầy ấn tượng với những “chân 
dung kép”; nghệ thuật khắc họa tâm lý 
nhân vật tinh tế thông qua ngôn ngữ, 
nội tâm, giấc mơ, cơn mê sảng… 
Không gian trong tác phẩm phần lớn là 
Peterburg tù túng, ngột ngạt, đầy bụi 
bặm hiện thân qua chính không gian 
sống của các nhân vật - không gian tù 
túng và giam hãm con người. Không 
gian rộng chỉ thỉnh thoảng mới xuất 
hiện trong tác phẩm như một nơi để con 
người hướng tới. Thời gian được dồn 
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nén trong mười ba ngày, gấp gáp và 
không tuần tự, với sự xuất hiện của 
nhiều khoảnh khắc đột biến. Ngoài ra, 
đồ vật và các gam màu trong tác phẩm 
cũng là một dụng ý nghệ thuật của 
Dostoevsky. Đồ vật thường giàu tính 
biểu tượng. Gam màu thường không 
tươi sáng hoặc có tươi sáng nhưng vẫn 
gợi lên sự u ám, tối tăm. 

Một điều không thể bỏ qua là việc 
tác giả sử dụng con số trong tác phẩm. 
Tội ác và hình phạt có một số lượng lớn 
những con số và nhiều trong số đó được 
lặp đi lặp lại trở thành những con số 
mang tính biểu tượng. Dostoevsky là 
người sùng tín sâu sắc. Những trang 
Kinh thánh đã ám ảnh ông ngay từ 
những ngày còn nhỏ bởi chính người 
mẹ mộ đạo. Càng lớn lên Dostoevsky 
lại càng tỏ ra hoài nghi và luôn luôn 
phải đấu tranh với sự mất lòng tin ở 
trong mình. Đưa ra những con số trong 
tác phẩm, mà phần nhiều liên quan tới 
Kinh thánh, như là một câu trả lời cho 
những mâu thuẫn trong thế giới quan 
của nhân vật và của chính nhà văn. Việc 
tìm hiểu những con số trong tác phẩm là 
một cách tiếp cận gần hơn với ý đồ 
nghệ thuật của tác giả cũng như làm nổi 
bật động cơ và biến chuyển nội tâm 
nhân vật Raskolnikov trước và sau khi 
thực hiện hành động giết người. Xuất 
phát từ lý do đó, chúng tôi đã chọn đề 
tài này. 

2. Nội dung 
2.1. Số 2 

Số 2 có một ý nghĩa quan trọng và 
xuất hiện nhiều trong tác phẩm. Chính 
Raskolnikov cho rằng: “Con người, 
theo quy luật tự nhiên, nói chung chia 
làm hai loại: loại hạ đẳng (những người 
bình thường), nghĩa là có thể nói, vật 
liệu… và loại người thực sự, nghĩa là có 
thiên bẩm, hay tài năng để nói tiếng nói 
mới trong môi trường của mình…” 
Ngoài ra, chúng ta còn bắt gặp nhiều 
hình ảnh mang tính chất sóng đôi: “hai 
cái cổng dẫn vào hai khoảng sân trước 
và sau nhà”; cứ khoảng hai giờ sáng 
(đêm nào cũng vậy) ở dưới cửa sổ lại 
nghe tiếng quát tháo; hai món đồ 
Raskolnikov đem đi cầm; hai rúp là số 
tiền Raskolnikov có được khi cầm chiếc 
nhẫn; hai tháng là khoảng thời gian 
Raskolnikov nung nấu ý định giết người; 
hai chị em Aliona và Lizaveta với hai 
tính cách hoàn toàn khác nhau cùng 
sống trong tiệm cầm đồ; hai gã say rượu 
trên đường; hai cây thánh giá từ sợi dây 
chuyền mà mụ cầm đồ đeo trên cổ; căn 
phòng gác hai cách phòng mụ chủ cầm 
đồ hai tầng bỏ trống và đang được sơn 
lại; hai cái hộp con đựng hoa tai hay 
một thứ gì như thế; hai người khách đến 
gặp chị em mụ chủ cầm đồ và phát hiện 
ra họ đã bị giết; lá thư của bà mẹ xếp 
thành hai tập, hai tờ; Razukhimine đến 
tìm Raskolnikov hai lần mà không gặp; 
cảnh sát chỉ cần hai phút là tìm ra địa 
chỉ nhà trọ của Raskolnikov; hai người 
phụ nữ Raskolnikov gặp ở Sở Cảnh sát - 
“một người để tang, phục sức tồi tàn 
ngồi trước bàn giấy viên chánh văn 

91 



TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 08 - 2018                  ISSN 2354-1482 

phòng và đang viết những gì do người 
kia đọc”, “người đàn bà thứ hai béo 
phục phịch, da mặt lốm đốm đỏ, dáng 
bệ vệ, ăn mặc sang trọng và diêm dúa, 
ngực cài một cái hoa giả to bằng cái đĩa 
tách, đang đứng đợi một bên” [1]… 

Trong Kinh thánh, số 2 tượng trưng 
cho hai bản tính (thiên tính và nhân tính) 
của Đức Kitô, hai giao ước của Thiên 
Chúa với nhân loại, Cựu Ước và Tân 
Ước; hai loại thực tại tối hậu, còn gọi là 
trời và đất, xác và hồn, tinh thần và vật 
chất; hai giới răn căn bản là mến Chúa 
và yêu người như chính mình [2]. Với 
Dostoevsky, trước hết ông muốn thông 
qua số 2 để đề cập đến hai mặt trong 
con người Raskolnikov. Ở Raskolnikov 
vừa có tình thương, lòng bao dung lại 
vừa có sự tàn nhẫn, độc ác. Xuất phát từ 
tình thương đối với những con người 
nhỏ bé, bất lực, Raskolnikov lại đứng 
về phía loại người thứ hai, tức là những 
con người, vì tư tưởng của mình có thể 
cho phép mình bước qua cả máu, “vượt 
qua mọi giới hạn” mà không áy náy 
lương tâm. Coi những con người cụ thể 
mà anh ta thấy trong thực tại “thật ngu 
xuẩn”, là “đám sinh vật run rẩy”, là cái 
“tổ kiến” làm “vật liệu” cho những kẻ 
“có quyền” xây dựng “thế giới mới” của 
mình; nhưng rồi khi sụp xuống hôn 
chân Sonya, Raskolnikov lại tuyên bố: 
“Ta không quỳ trước em, ta quỳ lạy nỗi 
đau khổ của toàn nhân loại”. Là một 
con người từng thốt lên: “Ta muốn 
được một mình! Một mình! Một mình!” 
nhưng anh vẫn đi ra phố “tìm chỗ đông 

người nhất để đi” và không hiểu sao 
“thèm khát được nói chuyện với mọi 
người”. Raskolnikov khinh bỉ mọi 
người nhưng lại không thể chịu đựng 
được sự xa lạ với họ, căm thù họ nhưng 
lại không thể sống thiếu tình thương từ 
chính đồng loại [3]. 

Raskolnikov sẵn lòng cưu mang 
người bạn và cha anh ta suốt mấy tháng 
trời dù rằng mình đang trong cảnh chật 
vật, phải sống nhờ vào những đồng tiền 
mẹ và em gái gửi lên; anh cũng sẵn lòng 
cho đi những đồng tiền cuối cùng của 
mẹ gửi cho mình để giúp đỡ gia đình 
Marmeladov dù mình đang trong cảnh 
túng thiếu cùng cực; anh đuổi tên bảnh 
bao đang đi theo cô gái trên phố, đưa 
cho viên cảnh sát những đồng cô-pếch 
cuối cùng để anh ta đưa cô gái về nhà… 
Đấy là mặt lương thiện, là tình thương, 
là tính người trong Raskolnikov. Nhưng 
cũng chính con người ấy lại có những ý 
nghĩ vô cùng tàn nhẫn. Khi vừa đặt 
đồng tiền một rúp lên bậu cửa sổ nhà 
Marmeladov, anh đã lại có một suy nghĩ 
khác ngay: “Họ còn có Sonya”, còn 
mình thì đang phải sống nhờ vào mẹ và 
em gái. Ý nghĩ đó thật tàn nhẫn bởi 
trước đó Raskolnikov đã coi Sonya là 
người hứng chịu nỗi đau khổ của nhân 
loại. Ý nghĩ của anh một lần nữa đã 
ném Sonya ra ngoài đường. 
Raskolnikov có thể cúi đầu trước một 
Sonya tưởng tượng nhưng lại tàn nhẫn 
trước một Sonya của thực tại. Cũng như 
vậy, ngay sau khi đưa tiền cho viên 
cảnh sát và bước đi, anh lại chợt nghĩ 

92 



TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 08 - 2018                  ISSN 2354-1482 

hãy cứ để họ cắn xé nhau đi. 
Raskolnikov yêu thương họ nhưng lại 
khinh bỉ họ một cách sâu sắc. Thông 
qua những hành động này, chúng ta 
thấy nhân vật của Raskolnikov luôn 
luôn dao động, chạy đi chạy lại giữa các 
cực ý thức. 

Dostoevsky còn dùng con số 2 để 
tái hiện những “chân dung kép”, những 
nhân vật chung đôi trong tác phẩm - 
“chung đôi ánh sáng” và “chung đôi 
bóng tối”. Toàn bộ nhân vật trong tác 
phẩm đều được soi chiếu vào 
Raskolnikov. Ở Katerina, ta nhìn thấy 
sự kiêu hãnh và ý muốn ngay lập tức 
thay đổi thế giới của Raskolnikov. Ở 
Sonya, Dounia, ta thấy được tình 
thương. Ở Lugin, ta thấy được hệ tư 
tưởng gần giống với tư tưởng của 
Raskolnikov: cho phép kẻ mạnh chà 
đạp lên kẻ yếu và tự cho mình có cái 
quyền vì đó là chăm lo cho mình. 
Raskolnikov rùng mình khi nghĩ đến 
Lugin. Hắn là người vượt qua giới hạn 
đạo đức mà không áy náy lương tâm. 
Lugin là nhân vật chung đôi tầm thường 
với Raskolnikov. 

Một nhân vật nữa cũng “chung đôi 
bóng tối” với Raskolnikov là 
Svidrigailov. Hắn ta gây ra nhiều tội ác 
chỉ để thỏa mãn khoái lạc. Với 
Svidrigailov, không có ranh giới giữa 
cái xấu và cái không xấu, miễn là thỏa 
mãn khoái lạc. Svidrigailov nói rằng hệ 
tư tưởng của Raskolnikov là phi nhân 
đạo. Nhưng cuối cùng, chính con người 
luôn luôn chà đạp lên cái đẹp ấy lại 

cũng rất cần một tình yêu chân chính, 
một điểm tựa thực sự. Tất nhiên điều đó 
cũng không thể làm thay đổi được cái 
nhìn của mọi người về hắn. Khi đã vượt 
quá giới hạn thì làm việc thiện hay việc 
ác cũng như nhau mà thôi, không có ý 
nghĩa gì cả. Nhân vật Svidrigailov cũng 
làm cho Raskolnikov cảm thấy sợ hãi. 
Cũng từ hai nhân vật “chung đôi bóng 
tối” này mà Raskolnikov cảm thấy mình 
“vẫn còn đứng ở bờ bên này” [1] và đó 
là ranh giới mà anh không thể nào vượt 
qua được. 

Trong tác phẩm, Sonya và Dounia 
cũng chính là hai nhân vật chung đôi. Ở 
đây, ta nhận thấy hai người con gái này 
đều giàu đức hy sinh và niềm tin vào 
Chúa. Họ cũng có tấm lòng trong sạch 
và nhân cách thanh cao. Sonya phải hy 
sinh bản thân mình để cứu cả gia đình. 
Dounia phải hy sinh cuộc sống và hạnh 
phúc của mình vì anh trai. Cả hai người 
con gái này thật đáng trân trọng. 

Số 2 vừa tượng trưng cho sự xung 
khắc lại vừa tượng trưng cho sự bổ sung. 
Chính bản thân Raskolnikov và các 
nhân vật trong tác phẩm có mối quan hệ 
như vậy. Thể hiện điều này, Dostoevsky 
cho chúng ta thấy, ở trong mỗi con 
người luôn tồn tại những cái khác nhau, 
luôn luôn chao đảo và luôn luôn là một 
sự đấu tranh không ngừng. Chính cuộc 
đấu tranh đó thể hiện khát vọng hài hòa 
một cách sâu sắc nhất. 

2.2. Số 3 
Số 3 có nhiều quan niệm. Đối với 

Phật giáo, nó tượng trưng cho sự hài 
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hòa giữa Thiên - Địa - Nhân, đối với 
đạo Hinđu là quan niệm tam vị nhất thể 
Brahma - Vishnu - Siva [4]. Còn với 
Thiên Chúa giáo, trong Kinh thánh, số 3 
cũng tượng trưng cho quan niệm “tam 
vị nhất thể”: Đức Chúa cha, Đức Chúa 
con, thánh thần; cũng tượng trưng cho 3 
ngày Đức Chúa Ki-tô nằm trong mồ và 
sống lại ngày thứ 3 [2]. Trong chiêm 
tinh học, số 3 (cùng với số 1, 7, 22) 
được gán cho là có những “quyền lực 
ma thuật”. Những quyền lực ma thuật 
này được xem như biểu tượng của sự 
hoàn thiện và sáng tạo. 

Trong Tội ác và hình phạt, con số 3 
xuất hiện là ba lần gặp gỡ của 
Raskolnikov với Porphiri và ba lần gặp 
Sonya. Nó còn xuất hiện với hình ảnh 
ba đứa con nhà Marmeladov, ba cô-
pếch trả người đưa thư, ba lần 
Raskolnikov giật chuông cửa nhà mụ 
già cầm đồ và bổ rìu vào đầu mụ ba lần, 
rồi anh ta chùi cây rìu dính máu trong 
khoảng ba phút, ba lần quát 
Marmeladov của người đánh xe ngựa, 
ba tháng trước khi thực hiện kế hoạch, 
Raskolnikov đến hiệu cầm đồ để cầm 
chiếc nhẫn của Dounia có ba viên ngọc 
đỏ và Dounia ngay lập tức bị ốm… 

Raskolnikov đến nhà mụ già Aliona 
Ivanovna để thực hiện ý tưởng của 
mình, anh giật chuông cửa. Những tiếng 
giật chuông ngày một mạnh mẽ, gấp 
gáp hơn và sau này giây phút ấy khắc 
sâu mãi mãi trong trí nhớ của anh. Anh 
tự ghê tởm chính mình. Tiếng chuông 
cửa bằng đồng vang lên nặng nề như 

tiếng chuông cầu hồn. Tiếng chuông ấy 
thể hiện sự hồi hộp, do dự của 
Raskolnikov. Tiếng chuông ấy báo hiệu 
cho “tội ác và hình phạt” mà 
Raskolnikov gây ra và phải gánh chịu. 

Qua ba lần đối thoại với Porphiri, 
Raskolnikov dần dần thấy sáng rõ và 
thấy hệ tư tưởng của mình bị lung lay. 
Trong lần gặp gỡ đầu tiên, Porphiri 
tranh luận với chàng về bài báo, hỏi 
chàng về kẻ phi thường và kẻ tầm 
thường. Porphiri bắt Raskolnikov phải 
phân biệt: đó là kỹ năng bước qua máu. 
Porphiri lại hỏi tiếp: nếu một người 
bình thường tưởng rằng mình phi 
thường và bổ búa vào đầu mụ già thì 
sao? Những câu hỏi của Porphiri rất 
khôn khéo, xoáy đúng vào những chỗ 
yếu trong hệ tư tưởng của chàng. Đến 
lần đối thoại thứ ba, ấn tượng về 
Porphiri là một con người ấm áp và rất 
chân tình. Porphiri cảm nhận ở 
Raskolnikov một trái tim nhiệt thành 
muốn thay đổi thế giới mà dường như 
ông đã trải qua. Ông khuyên 
Raskolnikov hãy đặt mình vào dòng 
chảy của cuộc sống, đừng đảo ngược nó. 
Ông còn hứa sẽ không đưa mớ tâm lý 
của Raskolnikov ra trước tòa. Con số 3 
còn thể hiện nếp sống chừng mực, có 
giới hạn của con người. Đên đây, chúng 
ta nhớ tới ba quân bài ba, bảy, xì trong 
tác phẩm truyện ngắn hiện thực huyễn 
tưởng Con đầm pích của đại văn hào 
Puskhin. Ba, bảy là những con số giới 
hạn, nằm trong tính toán chừng mực 
của Gherman nên anh ta đã chiến thắng. 
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Còn con xì là cao nhất, biểu tượng cho 
vị trí số 1 và nó chỉ dành cho người 
xứng đáng nhất. Gherman muốn có vị 
trí cao nhất trong cuộc đời, hắn đã gây 
ra ba án mạng: giết bà bá tước già, giết 
chết tình yêu của cô gái Lizaveta và giết 
chết một phần nhân cách của chính 
mình. Raskolnikov cũng vậy. 

Raskolnikov coi chàng và Sonya là 
những người cùng hội cùng thuyền, đều 
là những con người có tội. Đạo Thiên 
Chúa cho rằng Chúa ban sinh mạng cho 
con người và không ai có quyền phá 
hủy đi sinh mạng ấy kể cả chính bản 
thân người đó. Sonya bán mình, giết 
chết chính mình là làm trái với điều 
Chúa răn dạy. Khi Raskolnikov hỏi 
nàng tại sao không tự tử, nàng đã đáp 
rằng: “Nếu chết còn họ thì sao?” Nàng 
cũng tin rằng Chúa luôn yêu thương và 
sẽ không để cho Polyna em nàng phải 
lâm vào hoàn cảnh như nàng. Sonya nói 
về Chúa với một niềm tin ngây dại. Khi 
Raskolnikov thú nhận giết người để lấy 
của, nàng bảo không phải thế. 
Raskolnikov phải nói rằng “không phải 
anh giết mụ già, anh giết một nguyên lý, 
còn mụ già thì ma quỷ ám” [1]. Thú 
nhận với Sonya như vậy, Raskolnikov 
đã lờ mờ nhận ra chính chàng đã tiêu 
hủy hệ tư tưởng của mình. Cuối cùng 
chàng thừa nhận: “Anh giết chính anh”. 
Đối thoại với Sonya nhưng chính là một 
cách để Raskolnikov độc thoại nội tâm 
với chính mình, để ý thức rõ hơn hệ tư 
tưởng của mình. Trong cuộc đối thoại, 
Sonya luôn hỏi vào những chỗ khủng 

khiếp nhất trong hệ tư tưởng của 
Raskolnikov. Nàng khuyên anh ra hôn 
đất ở quảng trường và hứa sẽ đi cùng 
anh đến bất cứ đâu. Raskolnikov khi 
nghe lời khuyên đó đã nhìn cô đầy căm 
thù vì lúc đó anh chưa ý thức được tình 
yêu anh dành cho cô to lớn đến nhường 
nào. Khi ra quảng trường hôn đất, 
Raskolnikov vẫn không cho rằng hệ tư 
tưởng của mình sai, có chăng chỉ là 
chàng vẫn đang đứng ở bờ bên này, 
không phải kẻ mạnh. 

Ba lần gặp gỡ với Porphiri và 
Sonya có thể coi như làm cho 
Raskolnikov nhìn lại chính mình, tìm 
được niềm tin trong cuộc sống và mối 
giao cảm giữa người với người. Cả 
Porphiri và Sonya đều tin rằng “để xứng 
đáng với hạnh phúc (con người) bao giờ 
cũng phải trải qua đau khổ” [1] và họ 
tin vào sự phục sinh của chàng. Điều đó 
đem đến cho Raskolnikov động lực 
sống trên một thước không gian mà 
không tự tử. 

Từ con số 3 này, ta có thể liên hệ 
tới con số 13, 30 trong tác phẩm. Số 13 
trong Kinh thánh là con số chỉ sự lừa 
đảo, ám chỉ Judas, người phản bội, có 
mặt trong bữa Tiệc Ly bên cạnh Đức 
Jesus và mười một tông đồ khác. Ngày 
13 là ngày đen tối với các tông đồ vì đó 
là ngày Chúa bị hãm hại. Với 
Raskolnikov, mười ba ngày kể từ ngày 
giết mụ già tiệm cầm đồ cũng chính là 
mười ba ngày đen tối. Chàng luôn sống 
trong tâm trạng mộng du, mê sảng, nửa 
thực nửa ảo, lo sợ tâm lý của mình sẽ bị 
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phát giác. Chàng cũng có lúc nghi ngờ 
chính mình, có lúc muốn ra đầu thú. 
Raskolnikov sống mà không biết đến 
thời gian. 

Trong Kinh thánh, Judas bán Chúa 
với mười ba đồng bạc trắng, cũng chính 
là Judas đã bán linh hồn cho quỷ. Số 30 
cũng là con số tượng trưng cho sự phản 
bội. Trong tác phẩm, ba mươi rúp là số 
tiền Sonya bán mình, ba mươi cô-pếch 
là số tiền Sonya đưa cho cha khi 
Marmeladov đến xin tiền con gái để đi 
uống rượu, ba mươi cô-pếch cũng là số 
tiền Raskolnikov trả cho một bữa tiệc 
rượu. Số 30 trong tác phẩm mang nhiều 
ý nghĩa. Đó là những đồng tiền Sonya 
phải bán nhân phẩm, danh dự và cả sự 
trong sạch của mình để đánh đổi lấy để 
rồi Marmeladov trong cơn nửa tỉnh nửa 
mê thấy con gái mình quay mặt vào 
tường vai rung lên, còn vợ mình thì 
ngồi quỳ xuống đất hôn chân Sonya. Ba 
mươi cô-pếch là nỗi tủi nhục và giày vò 
con cái của Marmeladov. Sonya chỉ 
nhìn ông già bằng ánh mắt đau xót 
nhưng không phán xét “như nhìn từ trên 
cao”. Ngay cả những đồng tiền cuối 
cùng để phục vụ cho nhu cầu nghề 
nghiệp của một cô gái bán thân, ông 
cũng không bỏ qua. Những đồng tiền đó 
cũng chính là nỗi day dứt, ân hận của 
Marmeladov. Sonya không chỉ là đại 
diện cho niềm tin tôn giáo mà còn đại 
diện cho tình thương, tình yêu không 
phán xét của con người cùng khổ. 

2.3. Số 4 

Theo quan niệm của người Trung 
Hoa, số 4 tượng trưng cho “số tử” (chết). 
Trong Kinh thánh, số 4 tượng trưng cho 
bốn góc trời. Số 4 còn là sự thể hiện 
bốn tác giả Phúc Âm dưới dạng hình 
những con vật có cánh: Matthew - vị 
tông đồ nhấn mạnh lòng nhân đạo của 
Chúa Jesus, Mark - người viết về Jesus 
như một con người hành động và nhấn 
mạnh địa vị của Chúa, Luke - vị tông đồ 
miêu tả Chúa ở sự chịu đựng và là 
người chịu đựng gánh nặng của Chúa 
trên vai, John - vị tông đồ viết về Jesus 
như một con người vươn cao, người 
thay đổi và được thay đổi. Đồng thời 
trong sách Khải huyền nói số 4 có ý 
nghĩa biểu thị cho thế gian. “Mặt khác, 
4 là số của đất. Có 4 mùa, 4 nguyên tố - 
đất, gió, lửa và nước, 4 hướng, v.v… Ở 
đây, 4 thiên sứ cầm bốn hướng gió lại ở 
4 góc đất. Con số nầy chỉ cho chúng ta 
biết rằng chúng ta đang xử lý với các 
biến cố đang diễn ra trên đất. Đây là 
thời điểm phán xét thế gian!” [5]. 

Trước hết, thử xem xét số 4 theo 
quan niệm của người Trung Hoa. Số 4 
là sự hình thành của hai đôi. Hai cặp 
chắc hẳn phải tốt lành, thuận lợi, nhưng 
theo tiếng phát âm Trung Quốc nó gần 
với chữ “tử”. Vì vậy sự kết hợp này 
không được tốt đẹp lắm. Trong văn học, 
có nhiều tác giả đề cập đến số 4 như là 
một sự thiếu may mắn, không hoàn hảo. 
Có thể đơn cử tác phẩm Người yêu dấu 
của Toni Morrison - một nhà văn Mỹ 
gốc Phi. Người yêu dấu thông qua số 
phận một người phụ nữ nô lệ da đen để 
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nói lên số phận nghiệt ngã của những 
người nô lệ nói chung, nhưng ẩn sâu 
trong đó vẫn là ý thức tìm về và giữ gìn 
nguồn cội không gì lay chuyển nổi của 
những con người bị bán làm nô lệ. 
Trong tác phẩm, sự kếp hợp bốn là 
không hoàn hảo. Bốn đứa con của Sethe 
là sự kết hợp không tốt đẹp nên một đứa 
đã chết, hai đứa còn lại bỏ ra đi. Sự kết 
hợp của bốn người Sethe - Denver - 
Paul D - Beloved trong căn nhà 124 
cũng là một sự kết hợp không may mắn. 
Chính vì vậy mà kết thúc tác phẩm một 
người phải ra đi và ở đây là Beloved. 

Nếu chúng ta xét theo quan niệm 
của người Hoa thì trong tác phẩm Tội 
ác và hình phạt, con số 4 cũng không 
mang lại may mắn. Có thể gọi không 
gian có liên quan đến số 4 trong tác 
phẩm là “không gian chết”. Đó là nhà 
mụ già cầm đồ ở tầng bốn với “một 
gian phòng nhỏ hẹp, tường dán giấy 
vàng, cửa sổ chăng màn nhiễu, trên bậu 
đặt mấy chậu hoa dương hải đường” [1] 
cùng những độ đạc đơn giản, cũ kĩ - 
một căn phòng mà đến ngay 
Raskolnikov cũng ngạc nhiên là ánh 
nắng có thể chiếu sáng như thế. Căn 
phòng này là nơi Raskolnikov đã có lần 
nói với mụ già đưa chàng bốn rúp khi 
chàng cầm cái đồng hồ - kỷ vật của cha 
chàng và cũng là nơi sau đó chàng thực 
hiện hành động cho tư tưởng của mình. 
Nó là nơi chứa hai cái chết - một của 
mụ chủ cầm đồ mà Raskolnikov gọi là 
một con rận và một của Lizaveta - em 
mụ chủ cầm đồ hiền lành, ngoan đạo. 

Tác giả đã miêu tả khi Rascolnikov giết 
mụ già cầm đồ, anh lấy sống rìu bổ vào 
đầu mụ còn lưỡi rìu thì hướng về phía 
mình. Raskolnikov giật mình nhận ra 
anh đang khai tử cho chính mình. Như 
vậy, căn nhà của mụ cầm đồ ở tầng số 
bốn không chỉ là nơi chứa cái chết 
của hai chị em mụ chủ mà còn là nơi 
bắt đầu cho cái chết trong hệ tư tưởng 
của Raskolnikov mà chàng chưa dám 
thừa nhận. 

Số 4 cũng là vị trí nhà Marmeladov. 
Nhà Marmeladov ở gác bốn - “một căn 
buồng tồi tàn dài độ mười bước, đứng 
ngoài cửa có thể trông suốt hết cả căn 
buồng” [1] và đó là “một căn buồng chứ 
không phải ở trong một “góc nhà”, 
nhưng là một căn buồng trên lối ra vào. 
Cánh cửa thông sang các buồng khác” 
[1]. Đây là nơi dung thân cho sáu con 
người. Căn buồng mà ngay khi lên cầu 
thang, Raskolnikov đã cảm thấy rằng nó 
tối om. Cái tối om đấy như chính cái 
cuộc sống tăm tối không lối thoát của 
gia đình những con người khốn khổ 
Marmeladov này. Đó là cuộc sống khốn 
cùng - một cuộc sống ở ngưỡng giới 
hạn, khi con người có thể không còn 
được coi là con người: “Nghèo đói 
không phải là xấu, đó là chân lý… 
Nhưng, khốn cùng… Vì sự khốn cùng 
người ta thậm chí không phải dùng gậy 
đuổi đánh, mà dùng chổi quét ra khỏi 
cộng đồng con người” [1] - 
Marmeladov giải thích. Căn buồng tồi 
tàn, tối tăm cũng là sự thu nhỏ chính cái 
xã hội tối tăm Peterburg lúc đó. Sống 
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trong xã hội đó, không gian đó, con 
người không lối thoát. Ở căn buồng này 
sau đó chứng kiến cái chết của người 
đàn ông đáng thương Marmeladov, 
chứng kiến cái chết của vợ ông ta, 
Katerina, cũng là nơi mà tâm hồn Sonya 
chết. Nàng hy sinh bản thân vì những 
người còn lại nhưng chính nàng cũng 
cảm thấy thật ê chề. Sonya khóc khi lần 
đầu bán thân. Nàng phải chịu cái nhìn 
dè bỉu, coi thường của những người 
hàng xóm và đôi lúc, của cả 
Raskolnikov nữa. Sonya nhỏ bé, đáng 
thương đang phải oằn mình chiến đấu 
với cuộc sống, với người đời để yêu 
thương những người thân yêu của nàng. 
Ở đây, ta có thể thấy ý nghĩa của con số 
4 theo quan niệm của người Trung Hoa 
và theo quan niệm của Kinh thánh đã bổ 
sung, hỗ trợ cho nhau. Đó là cuộc sống 
trần thế, là hiện thực - hiện thực của sự 
chết chóc, của tối tăm. Cũng như vậy số 
phòng của Raskolnikov là 14 cũng chật 
hẹp, tối tăm, ẩm thấp. 

 Phòng thứ tư kể từ ngoài vào ở sở 
cảnh sát lúc Raskolnikov đến trình diện 
vì thiếu nợ tiền nhà “cũng chật hẹp và 
đầy ắp người là người” [1]. Đó phải 
chăng là biểu hiện cho hình ảnh những 
con người cố gắng chen chúc trên mảnh 
đất nhỏ hẹp của Peterburg để tìm cho 
mình một mảnh đất sống? 

Số 4 cũng gắn liền với những 
khoảng thời gian nhất định. 
Raskolnikov sau khi giết mụ già “bốn 
ngày không ăn uống gì”. Với anh, thời 
gian dường như đã dừng lại. Anh không 

kiểm soát được thời gian của mình nữa. 
Giết người xong, Raskolnikov cũng mê 
man. Bốn tháng cũng là khoảng thời 
gian Raskolnikov không gặp 
Razoumikhine. Anh tránh né và xa rời 
với bạn bè của mình, ngay cả người bạn 
thân nhất. Anh không muốn nhận sự 
giúp đỡ của người khác, cũng không 
muốn người khác nhìn mình bằng con 
mắt thương hại hay cảm thông. 
Raskolnikov “hoàn toàn xa lánh mọi 
người như con rùa co vào trong mai” 
[1]. Chàng rúc mình trong cái phòng trọ 
chật hẹp như cái quan tài, không giao 
tiếp với ai, không làm gì cả, ngày đêm 
nghiền ngẫm nỗi đau về cảnh nghèo đói, 
túng quẫn của mình, nhất là nỗi đau của 
nhân cách, nhân phẩm mình bị khinh 
khi, bị chà đạp. Raskolnikov tránh né 
bạn bạn bè cũng bởi anh đang ôm ấp 
một ý tưởng, một lý thuyết riêng cho 
cuộc sống. Raskolnikov không chịu bó 
mình vào những cái mà chàng cho là 
không xứng đáng với lý thuyết người 
hùng Napoleon của mình. Theo chàng, 
Napoleon là “người chúa tể thực sự, 
người được phép làm tất cả mọi việc” 
[1]. Vì vậy Raskolnikov muốn làm một 
Napoleon nên anh giết người - anh đã 
nói với Sonya như thế. 

Số 4 cũng gắn liền với tích Chúa 
Jesus đã chữa lành, làm cho ông Lazaro 
chết trong mồ bốn ngày sống lại. 
Raskolnikov yêu cầu Sonya đọc trong 
Kinh thánh đoạn Lazaro sống lại cho 
chàng nghe. Một cách vô thức, Sonya 
“nhấn mạnh hai chữ bốn ngày” [1]. 
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Thật trùng hợp, cũng đã bốn ngày kể từ 
khi Raskolnikov giết chết mụ già cầm 
đồ và em gái của bà ta. Phải chăng khi 
yêu cầu đọc đoạn này, Raskolnikov đã 
phần nào mong nhận được sự tha thứ? 
Trong lịch sử tôn giáo, con người đã 
phải chờ đợi cả một thời gian kéo dài từ 
thời Cựu Ước cho đến thời Tân Ước 
mới đón nhận sự giáng sinh của Đức 
Chúa để cứu độ họ. Để đón nhận hồng 
phúc đó, con người phải trải qua một 
thời gian thanh luyện tâm hồn lâu dài để 
có một tấm áo trinh tuyền của trái tim 
trong sạch. Những ngày sống trong dằn 
vặt khi giết người phải chăng chính là 
những ngày Raskolnikov phải chịu đau 
khổ để đón chờ sự cứu rỗi? Trang Kinh 
thánh mà Sonya đọc về sự phục sinh 
của Lazaro tràn đầy niềm tin vào sự cứu 
rỗi của con người nhờ có Chúa. Tuy 
nhiên có lẽ điều quan trọng hơn ở đây là 
Dostoevsky muốn nhấn mạnh tầm quan 
trọng của sự giao cảm giữa người với 
người. Chỉ khi có niềm tin vào Sonya, 
Raskolnikov mới có thể sẵn sàng chia 
sẻ với nàng và sẵn sàng mong nhận 
được sự tha thứ. 

Bốn giấc mơ và cơn mê sảng của 
Raskolnikov cũng liên quan đến số 4. 
Đó là những giấc mơ và cơn mê sảng 
tăm tối, đầy hãi hùng. Nó xuất hiện 
trước và sau khi Raskolnikov giết người 
như một sự ám ảnh ghê gớm về tội lỗi. 
Số 4 là số của thế gian, cũng là số của 
sự không may mắn. Sử dụng số 4 trong 
tác phẩm của mình, Dostoevsky muốn 
nhấn mạnh cuộc sống ở Peterburg 

không phải là thiên đường. Nó tù túng, 
tối tăm, bó buộc cuộc sống con người. 
Trong hoàn cảnh đó, nếu con người 
không tỉnh táo sẽ rất dễ sa ngã. 

2.4. Số 6, số 9 và số 11 
Trong Tội ác và hình phạt, số 6, số 9, 

số 11 là những con số gắn liền với thời 
gian và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. 
Ta có thể thấy Sonya đi ra ngoài lúc sáu 
giờ, trở về lúc chín giờ để rồi đưa cho 
Katerina ba mươi rúp. Con số 6 đối với 
nàng là khởi đầu của một cuộc đời gió 
bụi. Từ đây, nàng bị người ta coi thường, 
khinh rẻ. Sonya đã dọn ra ở riêng vì 
không muốn mọi người nhòm ngó gia 
đình nàng. Sonya ra đi lúc sáu giờ còn là 
sự chấp nhận hy sinh. Nàng hy sinh bản 
thân mình cho cha mẹ và các em nàng. 
Sự hy sinh của nàng được mẹ kế 
Katerina ghi nhớ suốt đời. Bà không tha 
thứ cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm đến 
danh dự và nhân phẩm của Sonya. Ngay 
cả đến khi chết bà cũng không cần mời 
mục sư để rửa tội. Đối với bà, Sonya là 
một ân nhân, một thiên thần, một đấng 
tối cao. Sonya hy sinh bản thân để cứu 
vớt cuộc đời bà và những đứa con của bà, 
như vậy còn cao quý hơn cả Chúa trời. 

Trong Kinh thánh, các tín đồ Thiên 
Chúa giáo coi số 6 là con số kém may 
mắn vì nó gắn liền với việc Chúa Jesus 
bị đóng đinh trong ngày thứ Sáu mà 
theo một số nhà nghiên cứu tính toán thì 
nhằm ngày 3 tháng 4 năm 33. Theo ký 
thuật của Kinh thánh, khi Chúa Jesus bị 
treo trên cây thập tự, khắp xứ đều tối 
tăm trong ba tiếng, từ giờ thứ sáu đến 
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giờ thứ chín [2]. Theo Matthew, Chúa 
trút hơi thở sau cùng trên cây thập giá 
vào giờ thứ chín. Người ta cho rằng 
“hoặc là Đấng Tối cao đau đớn vào thời 
điểm ấy, hoặc Ngài đồng cảm với ai đó 
đang gánh chịu nỗi thống khổ ấy” [2]. 
Phần lớn các tín đồ Cơ đốc giáo đều 
cho rằng Chúa bị đóng đinh trên cây 
thập ác nghĩa là ngài “gánh chịu sự rủa 
xả dành cho loài người”. “Sự kiện Chúa 
Jesus tự hiến mình đền tội cho nhân loại 
được xem là một sự tuân phục tuyệt đối, 
là sinh tế của tình yêu thương đẹp lòng 
Thiên Chúa” [2]. Qua sự hy sinh của 
Chúa, ta càng hiểu hơn sự hy sinh của 
Sonya. Nàng chính là Thiên Chúa trong 
lòng Katerina, ba đứa em của nàng và 
nhiều người khác nữa. Chúa với 
Katernia không phải là cái xa xôi mà là 
cái hiển hiện ngay trong cuộc sống, trực 
tiếp hành động để cứu vớt cuộc đời bà. 
Như vậy, với Katerina, xúc phạm tới 
Sonya tức là xúc phạm tới Chúa. 

Sonya ra đi lúc sáu giờ tối và trở về 
lúc chín giờ tối. Thời gian là ba tiếng 
ứng với ba tiếng khắp nơi đều tối tăm 
khi Chúa Jesus bị đóng đinh. Có thể thấy 
rằng ba tiếng đồng hồ nay chính là ba 
tiếng mở đầu cho cuộc đời khổ cực, tăm 
tối của nàng. Chúa Jesus hy sinh thân 
mình để cứu vớt toàn nhân loại. Sonya hi 
sinh thân mình để cứu sống cả gia đình. 
Nàng cũng thật cao quý và đáng được 
trân trọng! Chín giờ nàng trở về, đối với 
nàng là một sự ê chề, đau khổ nhưng đối 
với Katerina và các em nàng thì nàng đã 
trở thành đấng tối cao, thành trường cửu. 

Chín giờ với Raskolnikov cũng là 
một con số tình cờ có ý nghĩa. Đến nhà 
mụ già để “duyệt thử” kế hoạch, 
Raskolnikov cảm thấy giật mình với 
chính mình. Chàng đi qua cầu, đến sông 
Neva và cảm thấy mình đã thoát ra khỏi 
ma lực của bùa mê. Chàng trở về và xóa 
hẳn khỏi tâm trí cái kế hoạch điên rồ ấy. 
Chàng đi qua Chợ hàng Rơm để trở về. 
Qua đây, chàng lại chứng kiến rất nhiều 
điều, nhìn thấy rất nhiều con người và 
tình cờ phát hiện ra rằng tối mai khoảng 
bảy giờ mụ Lizaveta sẽ không có nhà 
(con số 7 mang ý nghĩa của sự hoàn hảo). 
Thế là cái ý định đó lại bùng lên và chàng 
coi đây là một định mệnh. Khoảng thời 
gian chín giờ ở đây khơi gợi lại cho 
chàng ý định ban đầu. Số 9 với 
Raskolnikov vừa là sự bắt đầu vừa là sự 
kết thúc, bởi tư tưởng của chàng đã chết 
ngay khi chàng có ý định thực hiện nó. 

Raskolnikov giật mình, nhảy chồm 
ra cửa khi có tiếng người nói: “Sáu giờ 
từ lâu rồi còn gì” [1]. Chàng giật mình 
bởi chàng đang dự tính đến nhà mụ cầm 
đồ tối nay vì biết chắc chắn em gái mụ - 
Lizaveta - sẽ vắng mặt lúc khoảng bảy 
giờ. Chàng giật mình vì sợ sẽ bị lỡ mất 
kế hoạch mà chàng đã cố công chuẩn bị 
hai tháng trời. Sáu giờ ở đây đối với 
Raskolnikov mà nói rất quan trọng bởi 
nó quyết định và kiểm chứng lý thuyết, 
tư tưởng mà chàng đã tạo ra cho riêng 
mình. Nếu Sonya ra đi để trở thành một 
đấng tối cao thì Raskolnikov lại ra đi để 
trở thành một kẻ tội đồ mà chính chàng 
cũng không biết. Số 6 đối với 
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Raskolnikov cũng chính là thời khắc 
quyết định. 

Con số 6 cũng nhắc ta thấy rằng 
Raskolnikov đã ngủ liền sáu tiếng đồng 
hồ và khi tỉnh dậy thì đã gần sáu giờ 
chiều. Cũng lại là con số 6 quen thuộc. 
Trong giấc ngủ, Raskolnikov mê man. 
Chàng nghĩ đến rất nhiều thứ khi nửa 
tỉnh nửa mê: về giấy gọi của cảnh sát, 
về số vàng bạc lấy được của mụ già, về 
ý tưởng bỏ trốn, về việc chàng đi ra 
nước ngoài… Sau đó, chàng chìm vào 
giấc ngủ say sưa, khỏe khoắn. Sáu tiếng 
đồng hồ này là khoảng thời gian hiếm 
hoi Raskolnikov được yên giấc, có lẽ 
trước đó chàng đã nhận được sự quan 
tâm, lo lắng thực sự của Razumikhine, 
của Naxtaxya. Lúc này, có lẽ ở 
Raskolnikov có một cái gì đó bình yên. 

Con số 6 còn xuất hiện khi nói về 
căn phòng của Raskolnikov - căn phòng 
chỉ rộng chừng sáu bước chân. Đó là 
căn phòng chật hẹp, tăm tối, giấy dán 
tường lở lói. Không gian ở đây rõ ràng 
cũng là không gian chết - chôn vùi cái 
chết của một hệ tư tưởng và của một 
phần nhân cách con người. 

Số 11 cũng lặp đi lặp lại nhiều 
trong tác phẩm. Mười một giờ thường 
biểu thị cho con số gần hoàn chỉnh. 
Mười một giờ Raskolnikov theo 
Marmeladov về nhà ông ta, mười một 
giờ là tiếng vọng vào khi Raskolnikov 
đang ngủ. Con số 11 liên quan đến Kinh 
thánh: Chúa gọi mọi người đến để tha 
thứ, có người đến muộn, mười một giờ 
mới đến. Chúa tha thứ cho người đó 

trước mọi người vì Người cho rằng biết 
hối lỗi không bao giờ là muộn. Phải 
chăng đó là tiếng gọi tha thứ cho 
Raskolnikov? Dù là muộn màng nhưng 
Raskolnikov phải được tha thứ. 

Ngoài ra, trong tác phẩm Tội ác và 
hình phạt còn có rất nhiều con số khác 
cũng mang ý nghĩa biểu trưng cao như 
số 5, số 7, số 10 và đặc biệt là các con 
số chỉ số tiền. Thông qua những con số 
này, Dostoevsky muốn diễn tả một thực 
tế cuộc sống ở Peterburg. Xã hội 
Peterburg còn nhiều lắm những con 
người nghèo khổ. Con người ta luôn cố 
gắng để sống trong cái xã hội đó dù 
rằng vô cùng khó khăn và cực khổ. Có 
lẽ Dostoevsky mong muốn có một cái 
gì đó có thể thay đổi xã hội. 

3. Kết luận 
Con số cùng những biểu tượng về 

không gian, thời gian, cách sử dụng 
màu sắc… đã đem đến cho tác phẩm ý 
nghĩa biểu tượng cao. Tìm hiểu các con 
số trong Tội ác và hình phạt cũng chính 
là một cách làm sáng tỏ tác phẩm cùng 
những dụng ý nghệ thuật của tác giả. 
Các con số trong tác phẩm phần lớn liên 
quan nhiều đến Kinh thánh mà càng về 
sau Dostoevsky càng tin tưởng để củng 
cố thêm niềm tin vào Chúa và cũng để 
đấu tranh với việc mất lòng tin ở chính 
mình. Nhân vật Raskolnikov cuối cùng 
cũng nhận được giá trị đích thực của 
cuộc sống. Các con số giúp người đọc 
hình dung ra số phận của các nhân vật, 
những suy nghĩ cùng cách hành xử của 
họ trước cuộc sống. Tác phẩm của 
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Dostevsky chính vì vậy mà luôn luôn 
thu hút người đọc tìm hiểu và khám phá. 
Ở mỗi con số, mỗi chi tiết, người đọc 
lại khám phá ra nhiều điều mới mẻ. 
Dostoevsky là một tài năng không thể 
phủ nhận. 

Tác phẩm có rất nhiều con số và 
mỗi con số đều mang một ý nghĩa nhất 
định. Bài viết mới chỉ là những tìm hiểu 
ban đầu về ý nghĩa của một vài con số 
được lặp đi lặp lại nhiều lần. Những bài 
nghiên cứu về sau có thể nghiên cứu kĩ 
hơn về những con số này và nhiều con 
số khác trong sự so sánh, đối chiếu với 

nhiều tác phẩm khác để làm nổi bật 
thêm ý nghĩa của tác phẩm. 

Nghiên cứu về Dostoevsky cũng 
như Tội ác và hình phạt là một việc làm 
có tính lâu dài bởi ở mỗi thời đại người 
ta lại có thể tìm ra những điều mới mẻ 
từ tác phẩm này. Dostoevsky sẽ còn 
sống mãi trong lòng độc giả nhiều thế 
hệ bởi chính những giá trị vĩnh cửu mà 
những tác phẩm của ông để lại. 
Dostoevsky là nhà văn hiện thực “tiểu 
thuyết nhất trong các nhà tiểu thuyết”, 
“là nhà tiên tri của thế kỷ XX” [3]. 
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ABSTRACT 
Dostoevsky was a famous novelist from Russia in the 19th century. He has since 

become one of the giants of the world literature. “Crime and Punishment” (1866) 
was his first major success as a novelist. In this novel, the ability of the writer to 
analyze character psychology is shown by using artistic symbols, particularly 
numbers. In this article, we will discuss Dostoevsky’s symbolic use of numbers and 
how they are influenced by the Bible and myth. 
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TÍNH TẤT YẾU, KHÁCH QUAN CỦA SỰ RA ĐỜI 
MÔ HÌNH VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI 

                                                                                 Trần Vũ Thành1 

TÓM TẮT 
Mô hình văn phòng hiện đại là một khái niệm được các nhà khoa học và quản trị 

đưa ra nhằm so sánh với mô hình văn phòng truyền thống (cổ điển). Bài viết đề cập 
đến kết quả bước đầu trong nghiên cứu của tác giả về quá trình ra đời của mô hình 
văn phòng hiện đại. Đồng thời tác giả phân tích và chỉ ra tính tất yếu, khách quan 
của sự ra đời của mô hình văn phòng hiện đại trên thế giới cũng như ở Việt Nam. 

Từ khóa: Mô hình văn phòng hiện đại, bùng nổ thông tin, quản trị văn phòng 
hiện đại 

I. Mở đầu 
Vào giữa những năm 50 của thế kỷ 

XX, với sự ra đời của máy tính điện tử - 
chỗ gặp nhau giữa thông tin và công 
nghệ - đã bắt đầu cuộc cách mạng thông 
tin - công nghệ lần thứ năm, mà đỉnh cao 
của nó là mạng internet. Từ đây, xã hội 
loài người bước vào giai đoạn phát triển 
mới về chất - giai đoạn của nền văn 
minh tin học hay văn minh trí tuệ. Vào 
những năm đầu của thập niên 80, trên 
phạm vi thế giới xuất hiện một hiện 
tượng được gọi là “bùng nổ thông tin” 
[1, tr. 4]. Hiện tượng này đã tác động 
không ngừng tới hoạt động của mọi 
ngành, mọi tổ chức, doanh nghiệp. Sự 
xuất hiện của mạng internet và hệ thống 
máy tính điện tử cùng với việc phát triển 
mạnh mẽ của nền kinh tế đã tạo ra trong 
xã hội loài người khối lượng thông tin 
khổng lồ. Khối lượng thông tin đó tăng 
lên nhanh chóng và tác động một cách 
trực tiếp vào mọi hoạt động của nền kinh 
tế thế giới. 

Tình hình đó đặt ra một yêu cầu hết 
sức cấp thiết đối với các cơ quan, tổ 

chức là phải có hệ thống quản lý, thu 
thập và xử lý thông tin một cách hiệu 
quả và cung cấp những thông tin chính 
xác, kịp thời để các cấp quản trị đưa ra 
được những quyết định, kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình 
thực tiễn. Những yêu cầu đó chỉ có thể 
đáp ứng được bằng cách xây dựng văn 
phòng của cơ quan, doanh nghiệp theo 
hướng hiện đại. Các nhà quản trị học và 
các nhà quản lý doanh nghiệp cũng đi 
sâu nghiên cứu vấn đề này và họ đã đưa 
ra một quyết định táo bạo, đó là chuyển 
một trọng tâm của quản trị doanh 
nghiệp sang quản trị hành chính văn 
phòng. Quyết định này đã làm thay đổi 
căn bản nhận thức của các cá nhân, tổ 
chức, doanh nghiệp về vai trò của văn 
phòng. Đó cũng là điều kiện khách 
quan, tất yếu làm xuất hiện mô hình văn 
phòng hiện đại. Khác với văn phòng 
truyền thống chỉ thực hiện những công 
việc sự vụ, giấy tờ thuần túy, văn phòng 
hiện đại với chức năng thu thập, xử lý 
và cung cấp thông tin đã góp phần làm 

1 Trường Đại học Đồng Nai 
Email: thanhtv.qtvp@gmail.com 
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tăng năng suất lao động và làm ra lợi 
nhuận dưới dạng đặc biệt. 

“Văn phòng hiện đại (mô hình văn 
phòng hiện đại) được các nhà quản trị 
trên thế giới đưa ra để so sánh với mô 
hình văn phòng truyền thống (cổ điển). 
Đây là một khái niệm mang tính chất 
tương đối được đưa ra để khẳng định 
những nhận thức đúng đắn và mang tính 
chất tiến bộ của các nhà quản trị, các cơ 
quan tổ chức, xã hội về vai trò, chức 
năng của văn phòng trong thời kỳ cách 
mạng thông tin - công nghệ lần thứ năm 
bùng nổ và phát triển mạnh mẽ” [2, tr. 
18]. Đồng thời các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp đã ra sức đầu tư mua sắm 
các máy móc, thiết bị văn phòng hiện 
đại và ban hành các chính sách tuyển 
dụng các nhân viên văn phòng có trình 
độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Chính vì 
thế văn phòng hiện đại đã được ra đời 
với sự khác biệt cơ bản về mặt cấu trúc 
so với mô hình văn phòng cổ điển 
(truyền thống). Tuy nhiên sự ra đời của 
mô hình văn phòng hiện đại không phải 
là ý muốn chủ quan của các nhà quản trị 
học, cũng không phải là sự tiến bộ và 
đổi mới nhận thức mang tính chất một 
chiều từ phía các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp và xã hội mà đó là sự phát 
triển mang tính tất yếu, khách quan của 
mô hình văn phòng phù hợp với sự phát 
triển của nền kinh tế - xã hội thế giới. 
Đó là hiện tượng “bùng nổ thông tin” 
của cuộc cách mạng thông tin - công 
nghệ lần thứ năm, kéo theo là hàng loạt 

các yêu cầu khách quan làm cho mô 
hình văn phòng hiện đại ra đời. 

II. Nội dung 
1. Hiện tượng “bùng nổ thông tin” - 

cơ sở xuất hiện mô hình văn phòng 
hiện đại 

Theo nghiên cứu của PGS.TS. Phạm 
Thị Ngọc Trầm thì “trong tiến trình lịch 
sử xã hội đã từng diễn ra năm cuộc cách 
mạng thông tin - công nghệ lớn nhất, 
quan trọng nhất, đánh đấu năm trình độ 
hay năm nấc thang phát triển của xã hội 
loài người. 

Cuộc cách mạng thông tin - công 
nghệ lần thứ nhất được đánh dấu bằng 
sự sáng tạo ra tiếng nói... Sự sáng tạo ra 
tiếng nói là bước nhảy vọt đầu tiên 
trong thông tin xã hội. Cuộc cách mạng 
thông tin - công nghệ lần thứ hai được 
bắt đầu bằng việc con người sáng tạo ra 
chữ viết... Thông tin được lưu trữ, 
truyền bá dưới dạng chữ viết đã tạo ra 
khả năng vô cùng to lớn cho con người 
trong việc tiếp thu và phổ biến rộng rãi 
hơn, nhanh chóng hơn những tri thức 
đồng thời giúp cho con người có cơ sở 
để tư duy phát triển và sáng tạo ra công 
nghệ mới. 

Cuộc cách mạng thông tin - công 
nghệ lần thứ ba được hình thành với sự 
phát minh ra máy hơi nước và cùng với 
nó là sự phát triền mạnh mẽ của kỹ 
thuật in ấn. Chữ in là phương tiện thông 
tin đại chúng rộng rãi, phổ biến. Từ đây, 
thông tin và tri thức của loài người 
được nhân bản, truyền bá rộng rãi khắp 
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hành tinh và trở thành tài sản chung của 
nhân loại.  

Nền văn minh công nghiệp vào nửa 
đầu thế kỷ XX đã được tiếp thêm xung 
lượng mới nhờ cuộc cách mạng thông 
tin - công nghệ lần thứ tư với những 
phát minh sáng chế ra các thiết bị 
truyền thông mới bằng điện và điện tử 
(điện thoại, điện báo, rađio, phát thanh, 
truyền hình... ) trên cơ sở của quá trình 
điện khí hoá trong công nghệ. 

Tư duy của con người một lần nữa 
lại được thức tỉnh sau hơn 300 năm say 
sưa với những thành tựu của cuộc cách 
mạng thông tin - công nghệ lần thứ ba 
và thứ tư, mà hậu quả của chúng đến 
nay cũng chưa thể lường hết được. Vào 
giữa những năm 50 của thế kỷ XX, với 
sự ra đời của máy tính điện tử - chỗ gặp 
nhau giữa thông tin và công nghệ - đã 
bắt đầu cuộc cách mạng thông tin - 
công nghệ lần thứ năm, mà đỉnh cao của 
nó là mạng internet. Từ đây, xã hội loài 
người bước vào giai đoạn phát triển 
mới về chất - giai đoạn của nền văn 
minh tin học hay văn minh trí tuệ. 

Nội dung chủ yếu của cuộc cách 
mạng thông tin lần thứ năm là sự phát 
minh ra hàng loạt kiểu máy tính điện tử 
ngày càng hoàn thiện hơn, tinh vi hơn, 
có tốc độ xử lý từ hàng triệu đến hàng 
tỷ phép tính trong một giây. Các máy 
tính này được kết nối với nhau thành hệ 
thống internet 1, tạo thành hệ thống siêu 
xa lộ thông tin toàn cầu. Tiếp đến là sự 
ra đời của máy tính Nơron điện tử - loại 
máy tính mô phỏng theo hoạt động của 

bộ não con người. Với sự bùng nổ 
thông tin dữ dội trong thời đại ngày 
nay, việc nối mạng các máy tính Nơron 
thành hệ thông internet 2 vào đầu thế kỷ 
XXI sẽ cho phép con người tạo ra một 
bộ não khổng lồ bao quát toàn bộ hành 
tinh chúng ta. Sau thế hệ máy tính 
Nơron điện tử sẽ là thế hệ máy tính 
Nơron quang tử mà sự nối mạng của 
chúng tạo thành hệ thống internet 3. Sự 
tác động to lớn của mạng internet 3 chỉ 
có thể so sánh được với những chuyện 
khoa học viễn tưởng” [3, tr. 32].  

Từ phân tích trên đây cho thấy hiện 
tượng “bùng nổ thông tin” đã được hình 
thành với sự xuất hiện và phát triển của 
cuộc cách mạng thông tin - công nghệ 
lần thứ năm vào những năm 50 của thế 
kỷ XX. Sản phẩm của cuộc cách mạng 
thông tin - công nghệ lần năm là sự ra 
đời của hệ thống mạng internet và các 
loại máy tính có tính năng ngày càng 
hiện đại. Đi cùng với nó là sự phát triển 
rất mạnh mẽ và như vũ bão của các 
ngành khoa học công nghệ và xu hướng 
toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Trong 
hoạt động của mình các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp trong từng nước và 
trên toàn thế giới đã tạo ra một khối 
lượng các thông tin khổng lồ. Theo 
nhận định của Mike Harvey: “trong thế 
giới thương mại, công nghiệp và chính 
quyền hiện nay, thông tin là tài nguyên 
quan trọng nhất. Chính vì thế một khối 
lượng thông tin khổng lồ cần đến và 
được cung cấp để vận hành thương mại, 
công nghiệp và chính quyền” [4, tr. 14]. 
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Sự gia tăng các yêu cầu thông tin 
cũng như những phát triển trong kỹ 
thuật xử lý đã làm cho văn phòng ngày 
càng có vị trí và vai trò quan trọng 
trong các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp. Khác với nhận thức trước đây là 
xem hoạt động của văn phòng chỉ xoay 
quanh và liên quan mật thiết đến công 
tác công văn, giấy tờ sự vụ, không quan 
trọng, các nhà quản trị học, các cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp đã nhận thức 
được rằng văn phòng cũng góp phần 
quan trọng vào việc tăng năng suất lao 
động và vị thế trong cạnh tranh của cơ 
quan, tổ chức. Từ đó họ xem quản trị 
văn phòng cũng là một trong bốn nội 
dung quan trọng của hoạt động quản trị 
một doanh nghiệp và đưa ra nhận xét 
rằng: Phải chuyển trọng tâm nghiên cứu 
của quản trị học sang nghiên cứu quản 
trị văn phòng. 

Để cho văn phòng của cơ quan, 
doanh nghiệp mình đáp ứng được yêu 
cầu mới của hoạt động quản lý và sản 
xuất kinh doanh, các cơ quan, doanh 
nghiệp đã có sự đầu tư mạnh mẽ cho 
văn phòng. Các máy móc, trang thiết bị 
văn phòng hiện đại đã được mua sắm 
và trang bị cho văn phòng, đồng thời 
với nó là việc ban hành các chính sách 
tuyển dụng cán bộ, nhân viên văn 
phòng có trình độ, chuyên môn nghiệp 
vụ đã qua đào tạo vào làm việc trong 
văn phòng. Đây là đặc điểm khác biệt 
cơ bản của mô hình văn phòng hiện đại 
so với mô hình văn phòng cổ điển 
(truyền thống). 

2. Sự gia tăng nhu cầu thông tin 
nhân tố quyết định sự xuất hiện của 
văn phòng hiện đại 

2.1. Tăng trưởng kinh tế 
“Tăng tưởng kinh tế sử dụng ngày 

càng nhiều dữ liệu và thông tin cho nên 
đòi hỏi một sự gia tăng cung ứng. Cùng 
lúc đó các tiến bộ công nghệ đã làm tăng 
năng suất lao động để duy trì mức độ 
tăng trưởng kinh kế và làm tăng tính 
phức tạp của quy trình sản xuất. Tiếp đó 
sự chuyên môn hóa ngày càng cao đã tạo 
ra những yêu cầu phức tạp về tổ chức, 
làm phát sinh nhu cầu đòi hỏi thêm 
thông tin. Những yêu cầu này đã dẫn tới 
sự thiết lập các hệ thống thông tin trong 
nội bộ doanh nghiệp và trong toàn nền 
kinh tế. Hệ thống thông tin này phải 
được mở rộng để đáp ứng đòi hỏi ngày 
càng nhiều của nền kinh tế” [4, tr. 16]. 

Nhận định trên cho thấy rõ ràng nhu 
cầu về thông tin nhằm phục vụ cho hoạt 
động quản lý và sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp cũng như toàn bộ 
nền kinh tế ngày càng tăng lên một cách 
mạnh mẽ. Chính vì thế hệ thống thông 
tin trong nội bộ doanh nghiệp và của 
nền kinh tế được thiết lập và ngày càng 
được mở rộng để đáp ứng sự phát triển 
không ngừng của nền kinh tế. Từ đó 
làm cho khối lượng thông tin kinh tế 
ngày càng khổng lồ và trở nên phức tạp 
hơn. Để thu thập và chọn lọc được 
những thông tin chính xác, nhanh 
chóng, kịp thời, nhân viên văn phòng 
doanh nghiệp phải là thực hiện đầy đủ 
các khâu nghiệp vụ về thu thập và xử lý 
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thông tin trên cơ sở ứng dụng những 
máy móc văn phòng hiện đại. Đây là 
yêu cầu khách quan của sự phát triển 
nền kinh tế làm xuất hiện và hình thành 
mô hình văn phòng hiện đại. 

2.2. Sáp nhập và đa dạng hóa 
Với sự phát triển của nền kinh tế 

công nghiệp hiện đại, những tập đoàn 
kinh tế thực hiện việc sáp nhập và mở 
rộng quy mô sản xuất đồng thời đa dạng 
hóa và chuyên môn hóa các sản phẩm 
làm ra của mình thường phát sinh rất 
nhiều vấn đề về quản trị công ty. Những 
vấn đề về trao đổi thông tin hằng ngày 
và có khi là hằng giờ của các công ty 
trong cùng tập đoàn, sự cập nhật thông 
tin khách hàng hay việc giải quyết càng 
tình huống sản xuất và đưa ra các quyết 
định sản xuất… đều yêu cầu phải có sự 
trao đổi qua lại giữa các công ty trong 
cùng tập đoàn và giữa các công ty thành 
viên với tổng công ty. Chính những công 
việc này làm cho khối lượng thông tin 
trao đổi giữa các công ty này ngày càng 
tăng lên và không bao lâu thì họ sẽ chìm 
ngập trong biển giấy tờ. “Một khía cạnh 
mới được thêm vào khi công ty trở thành 
đa quốc gia và thông tin mà nó đòi hỏi 
để ra quyết định, hoạch định và kiểm 
soát trên cơ sở đa quốc gia” [4, tr. 17]. 

Những vấn đề về thông tin trên 
đây của các công ty đa quốc gia không 
thể giải quyết được một cách có hiệu 
quả khi chúng còn trao đổi thông tin 
thông qua văn bản giấy tờ và qua 
đường bưu chính thông thường như 
trước đây. Sự phát triển mạng lưới đa 

quốc gia đòi hỏi việc trao đổi thông 
tin của các công ty này phải sử dụng 
các máy móc văn phòng hiện đại đồng 
thời nguồn nhân lực làm văn phòng 
cũng phải được đào tạo chuyên sâu về 
chuyên môn và nghiệp vụ mang tính 
hiện đại để sử dụng được các máy 
móc đó. “Nhân lực làm việc trong các 
văn phòng không còn là “dân tay 
ngang” như trước đây nữa mà phải 
năng động, sáng tạo và có đầy đủ các 
phẩm chất, năng lực cần thiết mới có 
thể đáp ứng được yêu cầu mới của văn 
phòng hiện đại đặt ra” [5, tr. 225]. 

2.3. Sự cạnh tranh khốc liệt của các 
doanh nghiệp 

Sự phát triển mạnh mẽ của công ty 
đa quốc gia cùng với xu hướng hội nhập 
của nền kinh tế thế giới đã tạo nên môi 
trường cạnh tranh khốc liệt giữa các 
doanh nghiệp trong nước cũng như trên 
thế giới… Chính vì thế các yếu tố về thị 
trường, nhu cầu khách hàng, công nghệ 
và chất lượng sản phẩm và các thông tin 
về các yếu tố này đã trở thành nhân tố 
quyết định vị trí của các doanh nghiệp 
trên thị trường. Năng lực cạnh tranh của 
các doanh nghiệp được đặt trọng tâm 
vào năng lực cạnh tranh của văn phòng 
các doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn 
có được vị trí cao trên thị trường cạnh 
tranh phải có được những quyết định, 
kế hoạch sản xuất và phát triển sản 
phẩm của mình đáp ứng được yêu cầu 
của khách hàng và có được các ưu điểm 
hơn hẳn các sản phẩm cùng chủng loại 
của các công ty khác. Những quyết 
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định và kế hoạch đó chỉ có thể đúng 
đắn và sát hợp khi nó dựa trên cơ sở 
các thông tin của văn phòng đã thu 
thập và xử lý.  

Văn phòng của doanh nghiệp không 
chỉ thực hiện các giao dịch mang tính 
chất giấy tờ, sự vụ như trước đây mà nó 
phải trở thành một lực lượng chủ yếu 
trong cạnh tranh và bảo vệ thương hiệu 
sản phẩm cho các doanh nghiệp. Vai trò 
đó của văn phòng được thể hiện rất 
mạnh mẽ ở chức năng thu thập, xử lý và 
cung cấp thông tin yểm trợ hành chính 
cho lãnh đạo ra quyết định. Các thông 
tin mà văn phòng thu thập và xử lý các 
thông tin về nhu cầu của khách hàng, 
sản phẩm, thị trường, công nghệ… đã 
trở thành nhân tố quyết định sự đúng 
đắn hay thất bại trong các quyết định 
của lãnh đạo các công ty trong việc điều 
hành sản xuất và lên kế hoạch sản xuất. 

2.4. Tầm hạn quản trị bị thu hẹp 
Khác với trước đây tầm hạn quản 

trị của các nhà quản trị có thể rộng hơn 
và số lượng nhân viên dưới quyền có 
thể lớn hơn nhưng hiện nay với yêu 
cầu về sự chuyên môn hóa và yêu cầu 
về mặt công nghệ thì tầm hạn quản trị 
của các nhà quản trị ngày càng được 
thu hẹp hơn. Chính vì thế đã nảy sinh 
sự chia nhỏ doanh nghiệp thành các 
đơn vị, tổ chức nhỏ hơn. Đồng thời yêu 
cầu về năng lực quản trị của các nhà 
quản trị cũng cao hơn trước. Các nhà 
quản trị phải được đào tạo về kỹ năng 
và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực 
quản lý của mình. 

Vấn đề quản trị của các nhà quản trị 
ngày càng đặt ra nhiều vấn đề phức tạp 
và yêu cầu ngày càng cao hơn. Chính vì 
thế họ mong đợi sự chính xác và độ 
phức tạp cao hơn của các luồng thông 
tin cung cấp. “Nhiều dữ liệu hơn được 
phát sinh cho các quản trị viên đặt ra 
vấn đề là họ chỉ có một khoảng thời 
gian giới hạn để hấp thụ thông tin mà 
họ nhận được. Do đó, phải thận trọng 
trong khi lựa chọn thông tin trình bày 
cho ban quản trị cũng như cách thức 
trình bày để tạo thuận lợi cho việc tiếp 
nhận. Nếu không làm được điều này sẽ 
dẫn đến người quản trị viên luôn luôn 
tràn ngập trong công việc giấy tờ, mà 
chỉ việc này không thôi cũng dẫn đến tê 
liệt hoạt động” [4, tr. 18]. 

Văn phòng hiện nay được so sánh 
như là cơ quan đầu não của mọi cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp chính vì 
thế các thông tin về sản xuất, tiếp thị, 
tài chính và nhân sự… đều được văn 
phòng thu thập hằng ngày. Đó là yêu 
cầu đặt ra cho các nhân viên văn phòng 
phải được đào tạo chuyên sâu về các 
nghiệp vụ văn phòng thì mới đủ khả 
năng thực hiện việc thu thập các loại 
thông tin kể trên như: kỹ thuật thống kê 
và định lượng dùng để phân tích, tổng 
hợp thông tin. 

2.5. Sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin 

Cuộc cách mạng thông tin - công 
nghệ lần tư, thứ năm của thế giới đã 
tạo ra máy vi tính và các loại máy móc 
hiện đại đi cùng với nó. Sự xuất hiện 
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của máy vi tính đã làm xuất hiện thuật 
ngữ “thời đại của máy vi tính” đề cập 
đến việc ứng dụng rộng rãi của nó 
trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội 
kể cả hoạt động văn phòng. 

Việc ứng dụng các thành tựu của 
công nghệ thông tin trong các hoạt động 
của văn phòng đã làm cho các công việc 
văn phòng được giải quyết một cách 
nhanh chóng và hiệu quả được nâng lên 
rõ rệt. Tuy nhiên đi cùng với ưu điểm 
đó của máy vi tính đó là việc hình thành 
của khối lượng thông tin khổng lồ mà 
nó tạo ra theo nhu cầu khai thác công 
suất triệt để của máy vi tính trong văn 
phòng. Từ đó chính máy vi tính đã tạo 
nên các núi thông tin mà trong các núi 
thông tin này chứa cả các loại thông tin 
có ích và không có ích cho cho hoạt 
động của các doanh nghiệp. Chính vì 
thế đặt ra yêu cầu cho văn phòng phải 
biết cách chắt lọc các thông tin chính 
xác, bổ ích cho hoạt động của mình và 
của doanh nghiệp mình. Thực tế đặt ra 
là nếu hệ thống nhân viên văn phòng 
của doanh nghiệp không có các kỹ năng 
và trình độ để xử lý các thông tin kể 
trên thì sẽ làm cho hoạt động xử lý các 
thông tin này trở nên tốn kém và như 
thế tổng chi phí cho việc hình thành, thu 
thập và xử lý thông tin sẽ vượt tổng lợi 
ích. Đây cũng là vấn đề được đặt ra và 
giải quyết trong mô hình văn phòng 
hiện đại. 

2.6. Các yêu cầu của nhà nước và 
mong đợi của xã hội 

Doanh nghiệp hoạt động ở bất cứ 
lĩnh vực nào cũng đều chịu sự quản lý 
và điều hành vĩ mô của nhà nước. Để 
phục vụ cho sự quản lý và điều hành 
của nhà nước thì các doanh nghiệp bắt 
buộc phải cung cấp cho nhà nước các 
thông tin cần thiết nhất định như: các 
thông tin về thu nhập, thuế quan; các 
thông tin về lãi suất giúp cho việc 
hoạch định; các thông tin giúp cho việc 
thống kê sản xuất, nhân công và y tế… 

Những thông tin này đôi khi được 
nhà nước yêu cầu cung cấp định kỳ, đôi 
lúc lại phải cung cấp tức thời… Chính 
vì thế các doanh nghiệp và cả nhà nước 
đều phải trang bị cho mình những máy 
móc, phương tiện nhất định phục vụ 
cho việc thu thập, xử lý và cung cấp 
thông tin một cách nhanh chóng và tiết 
kiệm. Nhà nước sau khi thu thập các 
thông tin của các doanh nghiệp thì tiến 
hành xử lý và đưa ra các quyết định, kế 
hoạch, chiến lược phát triển kinh tế 
mang tầm vĩ mô. Những quyết định này 
có thể thay đổi cần thiết về cơ sở hạ 
tầng kinh tế của quốc gia, điều chỉnh 
các chính sách phát triển kinh tế của 
ngành, vùng, địa phương. Các chính 
sách đó đã ảnh hưởng và tác động đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. Để tiếp tục sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả thì các doanh nghiệp 
phải tiếp nhận các thông tin về chính 
sách, kế hoạch và các quyết định phát 
triển kinh tế của nhà nước. Công việc 
tiếp nhận thông tin phản hồi này phải 
được văn phòng của doanh nghiệp thực 
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hiện một cách nhanh chóng, chính xác. 
Điều đó chỉ có thể thực hiện được trên 
cơ sở văn phòng được xây dựng theo 
hướng hiện đại. 

Sự phát triển của cách mạng thông 
tin - công nghệ làm cho đời sống của 
nhân dân ngày càng tăng. Đi theo nó là 
các yêu cầu về các dịch vụ của đời sống 
của con người ngày càng được nâng 
cao. Các sản phẩm của các doanh 
nghiệp phục vụ đời sống của con người 
cũng được yêu cầu cao hơn về chất 
lượng, tính thẩm mỹ và mẫu mã… Các 
thông tin về nhu cầu của khách hàng trở 
thành nhân tố quyết định sự thành công 
của các doanh nghiệp. Chính vì thế việc 
thu thập và xử lý các thông tin về thị 
trường, về khách hàng trở nên rất quan 
trọng đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. Việc thu thập 
đầy đủ, chính xác và nhanh chóng các 
thông tin về thị trường của văn phòng 
làm cho các doanh nghiệp đưa ra các 
dòng sản phẩm đáp ứng được mong đợi 
của khách hàng và từ đó làm cho sản 
phẩm của doanh nghiệp chiếm lĩnh 
được thị trường. 

“Qua nghiên cứu, các nhà kinh tế 
cho hay rằng, do không kiểm soát được 
thông tin và xử lý thông kém, các công 
trình nghiên cứu trùng lặp nhau nhiều 
đã làm lãng phí mất từ 40% đến 70% 
tổng số kinh phí đầu tư cho khoa học” 
[6, tr. 93]. 

Theo TS. Lê Văn In: “Trong thời 
đại bùng nổ thông tin ngày nay thì 
thông tin trở thành thần kinh, mạch máu 

của hoạt động quản lý thông tin là của 
cải, thông tin có vai trò rất quan trọng 
trong hoạt động quản lý, quyết định 
chất lượng và hiệu quả, tuy nhiên chất 
lượng và hiệu quả đó còn phụ thuộc vào 
khả năng và trình độ của người xử lý 
thông tin” [6, tr. 14]. Đóng vai trò đặc 
biệt quan trọng trong quá trình thu thập, 
xử lý và cung cấp thông tin đó là văn 
phòng. Nhưng văn phòng muốn thực 
hiện được chức năng quan trọng này 
phải được xây dựng theo mô hình văn 
phòng hiện đại. Đó là yêu cầu khách 
quan của nền kinh tế làm xuất hiện, 
hình thành và phát triển của mô hình 
văn phòng hiện đại. 

3. Quản trị văn phòng đối với mô 
hình văn phòng hiện đại 

Trước đây, chúng ta thường xem 
quản trị hành chính văn phòng chỉ đơn 
thuần thực hiện những công việc mang 
tính quản lý mang tính chất giấy tờ. Các 
trưởng phòng hành chính chỉ đơn thuần 
lãnh đạo các nhân viên của mình thực 
hiện các công việc một cách rời rạc và 
thiếu hẳn tính liên kết, không logic và 
tiến hành thiếu khoa học. Chính vì thế 
công việc hành chính của văn phòng 
nói chung và của các bộ phận khác 
trong công ty trở nên trùng lặp nhau, 
mỗi phòng ban làm theo cách của 
mình và không theo một phương pháp 
thống nhất. 

Ngày nay, khi mô hình văn phòng 
hiện đại ra đời cùng với hiện tượng 
bùng nổ thông tin đã đặt ra một yêu cầu 
là quản trị hành chính văn phòng phải 
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thực hiện đầy đủ những công việc của 
quản trị học một cách khoa học. Chính 
vì vậy quản trị hành chính văn phòng 
phải được thực hiện một cách khoa học 
trên tất cả các công việc: hoạch định, tổ 
chức, lãnh đạo và kiểm soát. 

Với nhiệm vụ chủ yếu hiện nay của 
văn phòng là thu thập, xử lý và cung 
cấp thông tin. Chính vì thế muốn thực 
hiện một cách có hiệu quả nhiệm vụ chủ 
yếu nói trên của văn phòng thì việc 
quản trị hành chính văn phòng phải 
được hoạch định. Nếu không có hoạch 
định thì sẽ làm cho hoạt động văn 
phòng trở nên rất thụ động. Sẽ có những 
lúc các nhân viên văn phòng được ngồi 
chơi, xơi nước nhưng rồi cũng sẽ có lúc 
họ vắt chân lên cổ để làm cho kịp công 
việc. Vì thế nếu không hoạch định thì 
công việc văn phòng sẽ trở thành nhân 
tố làm cản trở mọi hoạt động khác của 
cơ quan, doanh nghiệp. 

Sau khi công việc văn phòng được 
hoạch định thì các khâu khác của hoạt 
động quản lý cũng phải được thực hiện. 
Vai trò của các chánh văn phòng, 
trưởng phòng hành chính, thư ký giám 
đốc… được các nhà quản trị học xem 
như các quản trị viên cấp trung. Vì vậy 
sau khi hoạch định thì họ phải thực hiện 
tổ chức thực hiện các kế hoạch đã đặt ra 
và lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các 
kế hoạch đó. Khâu cuối cùng nhưng có 
vai trò quyết định đối với hiệu quả của 
công việc văn phòng là công tác kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện các kế 
hoạch đã đặt ra ở các bộ phận và trong 

toàn cơ quan. “Quản trị là sự phối hợp 
tất cả các tài nguyên thông qua tiến 
trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và 
kiểm tra nhằm đạt được mục tiêu đã đề 
ra” [7, tr. 352]. 

Văn phòng hiện đại đặt ra yêu cầu 
mới đối với các nhà quản trị là phải 
thực hiện đầy đủ các hoạt động hoạch 
định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra một 
cách có hệ thống, khoa học nhằm thực 
hiện chức năng thu thập, xử lý và cung 
cấp thông tin một cách có hiệu quả. 
“Thực chất của quản trị hành chính văn 
phòng là quản trị thông tin. Nó là trung 
tâm thần kinh não bộ của một doanh 
nghiệp. Biết quản trị nó một cách khoa 
học là con đường dẫn tới thành công” 
[8, tr. 119]. 

Như đã đề cập ở phần trên, ngoài 
các chức năng đặc trưng cho văn phòng 
hiện đại thì văn phòng được xây dựng 
theo hướng hiện đại cũng thực hiện các 
chức năng khác của văn phòng truyền 
thống như: chức năng tham mưu tổng 
hợp, chức năng văn bản, chức năng hậu 
cần… Tuy nhiên với văn phòng hiện đại 
thì các chức năng này cũng được biến 
đổi về chất với sự hỗ trợ của các trang 
thiết bị, máy móc. 

Mô hình văn phòng hiện đại ra đời 
với chức năng chủ yếu của nó đó là thu 
thập và xử lý thông tin. Đồng thời chức 
năng quản trị hành chính văn phòng 
cũng có những thay đổi mạnh mẽ trong 
cả nhận thức và cách thức thực hiện nó. 
Việc thu thập, xử lý thông tin cũng như 
việc thực hiện các chức năng khác cũng 
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phải thực hiện một cách có kế hoạch, 
được tổ chức thực hiện, được lãnh đạo 
và phải được kiểm tra, giám sát nhằm 
thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Đặc 
biệt đối với sự phát triển mạnh mẽ của 
nền kinh tế thị trường, hiện tượng bùng 
nổ thông tin và các đặc điểm khác của 
thời đại ngày nay bắt buộc văn phòng 
phải tham gia và trở thành một nhân tố 
tạo nên vị trí cạnh tranh của doanh 
nghiệp. Điều đó làm cho hoạt động của 
văn phòng thực hiện các chức năng của 
mình phải được sự quan tâm đầu tư về 
mọi mặt và được đảm bảo thực hiện 
một cách có hiệu quả. Đồng thời chức 
năng quản trị hành chính văn phòng 
một cách khoa học và hiệu quả cũng 
được đặt ra với những hoạt động quản 
trị mang tính chất mới. Tạo nên vai trò 
quan trọng của văn phòng trong hoạt 
động của cơ quan, doanh nghiệp. 

III. Kết luận 
“Văn phòng kiểu cũ (mô hình văn 

phòng truyền thống) thường được hiểu 
là Bộ phận phụ trách công việc giấy tờ, 
hành chính trong một cơ quan. Văn 
phòng kiểu cũ thực hiện công việc xử lý 
thông tin một cách thụ động, chủ yếu là 
nhìn lại những cái đã qua. Văn phòng 
hiện đại trước những thách thức, những 
áp lực mới của hiện tượng bùng nổ 
thông tin và của cạnh tranh kinh tế gay 
gắt, tất yếu phải chủ động xử lý thông 
tin như để đón đầu, tiên liệu, dự báo các 
tình huống, giúp các cấp quản lý đưa ra 
các quyết định đúng đắn, sáng tạo. Chỉ 
có như vậy văn phòng mới góp phần 

tăng năng suất lao động, tạo ra lợi 
nhuận, đem lại khả năng cạnh tranh, 
đảm bảo sự sống còn và phát triển của 
mỗi tổ chức, doanh nghiệp. Người ta 
gọi đó là chức năng chủ động xử lý 
thông tin yểm trợ hành chính của văn 
phòng hiện đại” [1, tr. 4]. 

Khác với trước đây, cán bộ làm 
công tác văn phòng thường bị điều động 
từ nhiều nguồn lao động khác có trình 
độ thấp, không được đào tạo về mặt 
chuyên môn, cán bộ văn phòng hiện đại 
phải được đào tạo chuyên môn, nghiệp 
vụ một cách chuyên sâu; có kỹ năng tư 
duy của một nhà quản trị văn phòng 
thực sự. Khi đội ngũ cán bộ làm văn 
phòng đáp ứng được những yêu cầu đó, 
công việc văn phòng với sự hỗ trợ của 
máy móc, trang thiết bị hiện đại sẽ tạo 
ra được “thứ lợi nhuận đặc biệt” cho cơ 
quan, tổ chức. Cùng lúc đó, văn phòng 
mới thực sự góp phần tăng năng suất 
lao động và góp phần vào sự thành công 
của hoạt động cải cách hành chính của 
cơ quan [6, tr. 37]. 

Vì thế công tác xây dựng văn phòng 
hiện đại có ý nghĩa quyết định đến sự 
hưng thịnh hay suy vong của các cơ 
quan, doanh nghiệp trong thời đại cách 
mạng thông tin - công nghệ và hiện 
tượng bùng nổ thông tin. Sự ra đời của 
văn phòng hiện đại đã làm thay đổi hoàn 
toàn nhận thức của nhân loại và các nhà 
quản trị về vai trò và vị trí của văn 
phòng trong các cơ quan tổ chức. Do đó 
hiện nay, hầu hết các cơ quan, doanh 
nghiệp đều đã và đang thực hiện quá 
trình xây dựng mô hình văn phòng hiện 
đại cho cơ quan, doanh nghiệp mình.
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ABSTRACT 
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NGHIÊN CỨU CÁC TÍNH CHẤT PHI CỔ ĐIỂN CỦA TRẠNG THÁI 
THÊM HAI VÀ BỚT MỘT PHOTON LÊN HAI MODE KẾT HỢP LẺ 
 Nguyễn Vũ Thụy1

 Trương Minh Đức1 

TÓM TẮT 
 Trong bài báo cáo này, chúng tôi khảo sát các tính chất phi cổ điển của trạng 

thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ. Bằng việc sử dụng điều kiện 
nén tổng và nén hiệu hai mode, chúng tôi thu được kết quả trạng thái này là một 
trạng thái có nén tổng nhưng không nén hiệu hai mode. Tiếp theo chúng tôi khảo sát 
tính chất phản kết chùm hai mode và  sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy - Schwarz 
của trạng thái này. Kết quả cho thấy trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai 
mode kết hợp lẻ có tính chất phản kết chùm và có vi phạm bất đẳng thức Cauchy - 
Schwarz. Sau đó chúng tôi khảo sát tính đan rối của trạng thái thêm hai và bớt một 
photon lên hai mode kết hợp lẻ. Kết quả cho thấy trạng thái này thỏa mãn cả hai 
điều kiện đan rối Hillery - Zubairy và Hyunchul Nha - Jeawan Kim. 

 Từ khóa: Nén tổng hai mode, nén hiệu hai mode, phản kết chùm, sự vi phạm 
bất đẳng thức Cauchy - Schwarz, điều kiện đan rối Hillery - Zubairy, điều kiện đan 
rối Hyunchul Nha - Jeawan Kim 

1. Giới thiệu 
Khái niệm về các trạng thái phi cổ 

điển được các nhà khoa học không 
ngừng nghiên cứu và phát triển, điển 
hình như các trạng thái nén, trạng thái 
kết hợp chẵn, lẻ, đây là những trạng thái 
phi cổ điển. Vào năm 1991, Agarwal và 
Tara đã đề xuất ý tưởng về trạng thái 
kết hợp thêm photon [1] và cũng đã 
chứng minh được đây là một trạng thái 
phi cổ điển, trạng thái này thể hiện tính 

nén, tính antibunching (phản kết chùm) 
và tuân theo thống kê sub-Poisson. 
Thêm và bớt photon vào một trạng thái 
vật lý là một phương pháp quan trọng 
trong việc tạo ra một trạng thái phi cổ 
điển mới, nghiên cứu tính chất của các 
trạng thái phi cổ điển này mở ra những 
ứng dụng mới trong kỹ thuật. Trạng thái 
thêm hai và bớt một photon lên hai 
mode kết hợp lẻ có dạng 

 ( )( )†2ˆ ,
ab a b a a

N a bαβψ α β β α= + −   (1) 

trong đó †â  là toán tử sinh đối với mode a, b̂  là toán tử hủy đối với mode b, Nαβ  là 

hệ số chuẩn hóa 

 
{

( )}

2 4 2 42 2

1
2 2* *2 2 2 * *2

4 5 2Re 5

2Re 5 2 exp .

Nαβ α α α β β α β β

α β α β β α β α α β
−

 = + + + + + + 

 − + + + + × − − 

  (2) 

1 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 
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Việc khảo sát các tính chất phi cổ 
điển của trạng thái hai mode kết hợp 
thêm photon lẻ [2] đã được tác giả 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh nghiên cứu. 
Tuy nhiên, việc nghiên cứu các tính 
chất phi cổ điển của trạng thái thêm hai 
và bớt một photon lên hai mode kết hợp 
lẻ vẫn chưa được đề cập đến. Vì vậy, 
trong bài báo này chúng tôi tiến hành 
khảo sát các tính chất phi cổ điển của 

trạng thái thêm hai và bớt một photon 
lên hai mode kết hợp lẻ. 

2. Tính chất nén của trạng thái 
thêm hai và bớt một photon lên hai 
mode kết hợp lẻ 

2.1. Nén tổng hai mode 
Nén tổng hai mode được Hillery [3] 

đưa ra vào năm 1989. Một trạng thái 
được gọi là nén tổng nếu 

( )2 1ˆ ˆ ˆ 1 ,
4φ a bV n n∆ < + +

      
(3) 

trong đó ( )2 22ˆ ˆ ˆ
φ φ φV V V∆ = − , ( )† †1 ˆ ˆˆ ˆ ˆ

2
iφ iφ

φV e a b e ab−= + , †ˆ ˆ ˆan a a=  và 

†ˆ ˆˆ .bn b b=  

Để thuận tiện cho việc khảo sát ta đặt 

 
22 1ˆ ˆ ˆ ˆ 1 .

4 a bS V V n nϕ ϕ= − − + +   (4) 

Trong trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ, tham số S 
có dạng  

 

( ){
( ) ( )
( )

( ) ( )
( ) ( )

2 4 4 2 2 2 *2 *2

2 2 4 22 *2 *2 *2 * * *2

2 6 4 2 22 *

2 2 4 2 22 2 *

6 4 2 2 2 2 2

1 2 8 24 Re
4

2Re 2 4 2

Re 2 18 28 8

2Re 2 4 2 4 2 Re

2 18 28 8 2Re 2 4

i

i

i

i

S N e

e

e

e

ϕ
αβ

ϕ

ϕ

ϕ

α β α β α β

α β α β β α β α α α

β β α α α β

α β α β β β α α

β β β α β α αβ

   = + + + +   

 + + + + + + +
 

  + + + + 

   + + + + +   
 + + + + + +
 

− ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

2 *4 2 *3 *2 *2 2 *2 2 * *2

2 *2 4 * 3 2 2 2 *2 2 * * 2

2 4 3 2 *4 *3 2 *2 *3 2 2 * 3 * *2 2

*3 3 *2 2 * * * 3 2 * 2

*3

2Re 8 12 4 2

8 12 4 2

2

2 16 28 8 2 4

2 4

i i

i i

i i i i

e e

e e

e e e e

ϕ ϕ

ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

α β α β α β α β α β β α

α β α β β α α β α β β α

β α α β α β α β β α α ββ α

α β α β α β β α α β β β α

α β α

− −

− −

 + + + + +

+ + + + + +

+ + + + +

+ + + + + +

+ +( ) } {
( ) (

) ( ) ( )
( )( )
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( )

42*2 *2 * *

4 4 2 2 22

2 2 2 22
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2 2 22 3 * *

2*2 *3

1exp 2Re
4

6 6 12 2Re

2 2 Re 2 2

Re 2Re 6 6

2

i

i

i

i i i

i i i

i

N e

e

e

e e e

e e e

e

ϕ
αβ

ϕ

ϕ

ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ

ϕ

β α α β α β

α β α β αβ α β α

β αβ α α β β

α β α β αβ α β α β

α β β α β α β α β

β α α

−

−

− −

   − − −    

× + + + + + +


  + + + + + + 
  × − + + + 

+ + + + +

+ + ( )}22exp .α β× − −


 (5)  
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Dựa vào điều kiện (3), nếu biểu 

thức (5) nhận giá trị âm thì trạng thái 

thêm hai và bớt một photon lên hai 

mode kết hợp lẻ thể hiện tính nén tổng 

hai mode. Để khảo sát tính nén tổng, 

chúng ta đặt  

( ) ( )exp , expa a b br i r iα ϕ β ϕ= =  và 

a bϕ ϕ ϕ= − . 

 
Hình 1: Đồ thị khảo sát nén tổng hai mode của trạng thái thêm hai và bớt một 

photon lên hai mode kết hợp lẻ (đường (1)) và trạng thái hai mode kết hợp thêm 

photon lẻ (đường (2)) 

Đồ thị hình 1 khảo sát tính nén tổng 

hai mode của trạng thái thêm hai và bớt 

một photon lên hai mode kết hợp lẻ 

(đường (1)) và trạng thái hai mode kết 

hợp thêm photon lẻ (đường (2)) với 

điều kiện khảo sát là a br r= , 
2

b
a

ϕϕ = , 

0 5br≤ ≤  và 
2b
πϕ = . Kết quả cho 

thấy cả hai trạng thái đều nén tổng, tuy 

nhiên trạng thái thêm hai và bớt một 

photon lên hai mode kết hợp lẻ có tính 

nén tổng hai mode yếu hơn. 

2.2. Nén hiệu hai mode 

Nén hiệu hai mode được Hillery [3] 

đưa ra vào năm 1989. Một trạng thái 

được gọi là nén hiệu nếu 

( )2 1ˆ ˆ ˆ ,
4φ a bW n n∆ < −

  
(6)

trong đó ( )2 22ˆ ˆ ˆ
φ φ φW W W∆ = − , ( )† †1 ˆ ˆˆ ˆ ˆ

2
iφ iφ

φW e ab e a b−= + , †ˆ ˆ ˆan a a=  và 

†ˆ ˆˆ .bn b b=  

Để thuận tiện cho việc khảo sát ta đặt 

(1) 

(2) 
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22 1ˆ ˆ ˆ ˆ .

4 a bD W W n nϕ ϕ= − − −   (7) 

Trong trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ, ta có: 
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2 exp .

i i i i
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ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
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β
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− −

− −

+

     × + + + +     

− + + + + + +

+ + + + × − −         (8) 

Dựa vào điều kiện (6), nếu biểu 

thức (8) nhận giá trị âm thì trạng thái 

thêm hai và bớt một photon lên hai 

mode kết hợp lẻ có tính nén hiệu hai 

mode. Để khảo sát tính nén hiệu, ta đặt 

( ) ( )exp , expa a b br i r iα ϕ β ϕ= = và 

a bϕ ϕ ϕ= − .
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Hình 2: Đồ thị khảo sát nén hiệu hai mode của trạng thái thêm hai và bớt một 

photon lên hai mode kết hợp lẻ 

Đồ thị hình 2 khảo sát nén hiệu hai 

mode của trạng thái thêm hai và bớt 

một photon lên hai mode kết hợp lẻ với 

điều kiện khảo sát là 2 ,a br r=  

2 , 0 4a b brϕ ϕ= ≤ ≤  và 2b
πϕ = . Đồ 

thị cho thấy trạng thái thêm hai và bớt 

một photon lên hai mode kết hợp lẻ 

không có tính nén hiệu hai mode. 

3. Sự vi phạm bất đẳng thức 

Cauchy – Schawarz và tính chất phản 

kết chùm của trạng thái thêm hai và 

bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ 

 

3.1. Sự vi phạm bất đẳng thức 

Cauchy – Schwarz 

Đối với các trường cổ điển, bất 

đẳng thức Cauchy – Schwarz cho 

trường hợp hai mode có dạng 
1

2†2 2 †2 2

† †

ˆ ˆˆ ˆ
1 0.

ˆ ˆˆ ˆ

a a b b
I

a b ba

 
 = − ≥  (9)  

Đối với trạng thái thêm hai và bớt 

một photon lên hai mode kết hợp lẻ, ta 

thu được kết quả sau

 

(1) 
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12* 3 2 * 2 * *2 2

2Re 8 14 4 2

2 exp 1.

α

α β α β α β β α α β α β α

α β β β α α β β α α β
−

 
 

− + + + + +

+ + + × − − −
 (10)  

Một trạng thái là phi cổ điển nếu 
trạng thái đó vi phạm bất đẳng thức 
Cauchy-Schwarz, nghĩa là I < 0. Để đơn 
giản, chúng ta đặt 

( )exp ,a ar iα ϕ= ( )expb br iβ ϕ= . 
Bây giờ, chúng ta sẽ đi khảo sát sự vi 
phạm bất đẳng thức Cauchy – Schwarz 
trong trạng thái thêm hai và bớt một 
photon lên hai mode kết hợp lẻ. 

 

Hình 3: Đồ thị khảo sát sự vi phạm bất 
đẳng thức Cauchy – Schwarz của trạng 
thái thêm hai và bớt một photon lên hai 
mode kết hợp lẻ (đường (1)) và trạng 
thái hai mode kết hợp thêm photon lẻ 

(đường (2)) 

Đồ thị hình 3 khảo sát sự vi phạm 

bất đẳng thức Cauchy – Schwarz của 

trạng thái thêm hai và bớt một photon 

lên hai mode kết hợp lẻ (đường (1)) và 

trạng thái hai mode kết hợp thêm 

photon lẻ (đường (2)) với điều kiện 

khảo sát là , 1 5, 2= ≤ ≤ =a b b a br r r ϕ ϕ  

và 2b
πϕ = . Đồ thị cho thấy trong 

cùng một điều kiện khảo sát thì cả hai 

trạng thái đều vi phạm bất đẳng thức 

Cauchy – Schwarz, tuy nhiên sự vi 

phạm bất đẳng thức Cauchy – Schwarz 

ở trạng thái thêm hai và bớt một photon 

lên hai mode kết hợp lẻ là yếu hơn. 

3.2. Tính phản kết chùm 
Tính phản kết chùm được Ching 

Tsung Lee [4] đưa ra vào năm 1990. 

(1) 

(2) 
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Điều kiện để tồn tại tính phản kết 
chùm là 

 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 1 1 1

( ) ( )

ˆ ˆ ˆ ˆ
, 1 0,

ˆ ˆ ˆ ˆ

l p p l
a b a b

ab l pp l
a b a b

n n n n
R l p

n n n n

+ − − ++
= − <

+

  (11) 

với 0l p≥ > , l, p là số nguyên và 
† †ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ,a bn a a n b b= = . Trong trạng thái 

thêm hai và bớt một photon lên hai 
mode kết hợp lẻ, ta có các kết quả sau 
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Để thuận tiện cho việc khảo sát, 

chúng ta đặt 

( )exp ,a ar iα ϕ= ( )expb br iβ ϕ= . 

Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát tính phản 

kết chùm của trạng thái này. Đồ thị hình 

4 khảo sát tính chất phản kết chùm của 

trạng thái thêm hai và bớt một photon 

lên hai mode kết hợp lẻ trong trường 

hợp l = p và cùng một điều kiện khảo 

sát là 2 ,0 1, 2a b b a br r r ϕ ϕ= ≤ ≤ =  và 

2b
πϕ = . Kết quả cho thấy Rab (2,2) < 

Rab (3,3) < Rab (4,4). Như vậy trong 

trường hợp l = p, khi l, p càng lớn thì 

trạng thái thêm hai và bớt một photon 

lên hai mode kết hợp lẻ thể hiện tính 

chất phản kết chùm càng yếu. 

 
Hình 4: Đồ thị khảo sát sự phụ thuộc 

của Rab (2,2), Rab (3,3), Rab (4,4) vào 

biên độ rb và ϕb, với 2 , 2a b a br r ϕ ϕ= =  

và 
2b
πϕ = . Các tham số được chọn 

theo thứ tự tương ứng với (2), (1) và (3) 

 
Hình 5: Đồ thị khảo sát sự phụ thuộc 

của Rab (3,2), Rab (4,3), Rab (5,4) vào 

biên độ rb và ϕb, với 2 , 2a b a br r ϕ ϕ= =  

và 
2b
πϕ = . Các tham số được chọn 

theo thứ tự tương ứng với (2), (1) và (3) 

Đồ thị hình 5 khảo sát tính chất 

phản kết chùm của trạng thái thêm hai 

và bớt một photon lên hai mode kết hợp 

lẻ trong trường hợp l ≠ p với hiệu số l – 

p không đổi và trong cùng một điều 

kiện khảo sát là 
2 ,0 1, 2a b b a br r r ϕ ϕ= ≤ ≤ =  và 

2b
πϕ = . Đồ thị cho thấy rằng khi l và p 

càng tăng đồng thời hiệu số l – p không 

đổi thì  Rab (3,2) < Rab (4,3) < Rab (5,4). 

Như vậy tính phản kết chùm của trạng 

thái thêm hai và bớt một photon lên hai 

mode kết hợp lẻ thể hiện càng yếu khi 

hiệu số l – p không đổi và l, p tăng dần. 

4. Tính đan rối của trạng thái 

thêm hai và bớt một photon lên hai 

mode kết hợp lẻ  

(1) 

(2) 

(3) 

(3) 

(1) (2) 
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4.1. Điều kiện đan rối Hillery – Zubairy 

Điều kiện đan rối tổng quát của 

Hillery - Zubairy [5] cho hệ hai mode 

được cho bởi bất đẳng thức sau 

( ) ( ) ( )
2

† † †ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ .
n nmm m na b a a b b>  (16)  

Xét m = n = 2, điều kiện đan rối 

(16) trở thành 

( ) ( ) ( )
2

† † †ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ 0.
n nm m n m

HR a a b b a b= − <  (17)  

Như vậy một trạng thái là đan rối 

khi RH < 0, trong trạng thái thêm hai và 

bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ, 

ta có được biểu thức của RH như sau

 

{ (
)

( ) (
) ( ) (

)

2 8 6 4 2 4 4 6 4 2

4 8 6 4 2 4 4 6*2 *

4 2 4 * *2 *4 4 *3 3 *2 2

* *2 2 *4 2 *3 *2 *3 2 *2 4 * 3

2 *2 3 *

12 38 32 4 2 4

2 Re 12 38 32 4

2 4 2 Re 2Re 12 38

32 4 4 2 4

2

HR Nαβ α α α α β α β α α

β α β β β β β α β α

β β α α β α β α β α β

α β β α α β α β α β α α β α β

β β α α

 = + + + + + + + 

  + + + + + + +   

 + + + − + +  

+ + + + + + +

+ + ( )} ( ){
( ) ( )
( ) (

) ( ) (
)

42 4 22 2 *3 3

4 2 4 2*2 2 *4 * 2 3 *2 * 3

4 22 *2 *4 * 2 3 *2 * 3 *4 2 *3

*2 2 *4 * 2 *2 2 * 3 *2 * 3 *4 2

*3 *2 2 *4 * 2 2 *2

exp 8 12

4 2 8 12

4 2 8

12 4 2

8 12 4

Nαββ β α α β α α

α β α β β α α β α β β β β

α β β α α β β α β α α α β α β

α α α β α α β α β α α β α β α

β α β β β α β α β αβ

× − − − + +

× + + + + + + + +

× + + + + + − +

+ + + + + + +

+ + + + +( )
( )} ( ){ (

) ( ) (

* 3 *2 * 3

2 4 2 4 22 *2 4 *2

4 2 4 2*3 2 *3 *2 2 4 *2

2

exp 8 12 4

2 8 12 4

β β α β

α β α α α β α β β α α

β α β β β β α β β α α β β

+ + 

× − − × + + + + +

+ + + + + + + +
  

 

) ( ) (
) ( )

( ) ( )}

*3 2 *3 *2 4 * 3 2 *2 4 *2 *2 2

* *3 2 *3 *2 4 * 3 2 *2 4 *2

2*2 2 * *3 2 *3

2 8 12

4 2 8 12

4 2 exp .

α β α α β α β α α α α α β β α

β α α α α β α β α β β β β β α

α β α β β β β α α β

+ + − + + + +
+ + + + + + +

+ + + + × − − (18)

Dựa vào điều kiện (17), nếu biểu 

thức (18) nhận giá trị âm thì trạng thái 

thêm hai và bớt một photon lên hai 

mode kết hợp lẻ bị rối. Để đơn giản, 

chúng ta đặt 

( )exp ,a ar iα ϕ= ( )expb br iβ ϕ= . 
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Hình 6: Đồ thị khảo sát sự phụ thuộc 
của RH theo rb trong các trường hợp     
ra = rb (đường (2)), ra = 1.5rb (đường 

(1)) và ra = 2rb (đường (3)). 

Đồ thị hình 6 khảo sát điều kiện đan 

rối của trạng thái thêm hai và bớt một 

photon lên hai mode kết hợp lẻ theo 

biên độ rb với điều kiện 0 0.5,br≤ ≤  

2a bϕ ϕ=  và 
2b
πϕ =  trong các trường 

hợp ra = rb (đường 2)), ra = 1.5rb 

(đường (1)) và ra = 2rb (đường (3)). Kết 

quả cho thấy trạng thái thêm hai và bớt 

một photon lên hai mode kết hợp lẻ 

hoàn toàn bị rối theo điều kiện đan rối 

Hillery – Zubairy khi ta chọn các điều 

kiện thích hợp, và khi rb càng tăng thì 

RH càng âm, nghía là tính đan rối thể 

hiện càng mạnh. 

4.2. Điều kiện đan rối Hyunchul 

Nha – Jeawan Kim 

Điều kiện đan rối tổng quát của 

Hyunchul Nha – Jeawan Kim [6] cho hệ 

hai mode được cho bởi bất đẳng thức sau

 

( )

2
†2 2 2 †2 † † † † † †

2
†2 2 2 †2 † † † † † †

2
† † † † † †

2
† † † †

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ1

1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ1 16
2

1 ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ 0.
4

NR a b a b a abb aa b b a b ab

a b a b a abb aa b b a b ab

a a b b a a bb aab b
i

a b ab a b ab
i

 = − + − − + −  
 × + + + + − +  

− + + − −


+ + − <


 (19)  

Trong trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ, ta có các 

kết quả sau: 

(3) 

(1) 

(2) 
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( ) ( ){
( ) ( )
( ) (

) ( )
( )

2 4 2 4 2†2 2 *2 2 *4 * 2 3

4 2 4 2*2 * 3 2 *2 *4 * 2 3

*2 * 3 *4 2 *3 *2 2 *4 * 2 *2 2 *

3 *2 * 3 *4 2 *3 *2 2 *4 * 2

2 *2 * 3 *2 * 3

ˆˆ 8 12 4 2

8 12 4 2

8 12 4

2 8 12

4 2

a b Nαβ α α α β α β β α α β

α β β β β α β β α α β β α

β α α α β α β α α α β α α β α β

α α β α β α β α β β β α β

α β αβ β β α β

= + + + + + +

+ + + + + + + +

+ − + + + + +
+ + + + + +

+ + + + ( )}2exp ,α β× − −  (20)  

 

( ){
( ) ( )

( ) (
) ( )

( ) (
)

* 2 4 22 †2 †2 2 2 *2 4 *2

4 2 4 2*3 2 *3 *2 2

4 24 *2 *3 2 *3 *2 4 * 3

2 *2 4 *2 *2 2 * *3 2 *3

*2 4 * 3 2 *2 4 *2 *2 2 *

*3 2

ˆ ˆˆ ˆ 8 12

4 2 8 12

4 2 8

12 4 2

8 12 4

2

a b a b Nαβ α α α β α β β

α α β α β β β β α β

β α α β β α β α α β α β α

α α α α β β α β α α α α β

α β α β β β β β α α β α β

β β

= = + + +

+ + + + + + +

+ + + + + − +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + ( )}2*3 exp ,β α α β× − − (21)  

 

( )( ){ ( )

( ) ( ) ( ) (
)( ) ( ) ( ) (

)( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( )}

2 6 4 2 2† † *3 *2 *

2 2 4 2 2 4 2 6 4 2

2 2*3 *2 * *3 3

*2 2 * * *3 *2 * *

2* 3 2 * * *2 2 *

ˆ ˆˆ ˆ 8 14 4 1 2Re 2

1 8 14

4 1 2Re 2 1 2Re

8 14 4 1 2 1

2 1 exp

a abb Nαβ α α α β α α α β

β α β β β α α β β β

α β β β α α α β

α β α β β α α β α β β α

α β β β α α β α α β α β α β

= + + + + + +

× + + + + + + + +
 + + + + + − 

+ + + + + + +

+ + + + + × − − ,   (22) 

 

( ){ ( )

( ) ( ) (
) ( ) (

) ( ) ( )
( ) ( )}

2 6 4 2 2† † *3 *2 *2

2 4 6 4 2 2 *3

2 4*2 *2 *3 3 *2 2

* * *3 *2 *2 * 3 2 * 2

2* *2 2

ˆ ˆˆ ˆ 9 18 6 2Re 3

1 9 18 6 2Re

3 1 2Re 9

18 6 3 3

1 exp ,

aa b b Nαβ α α α β α α α β β

α β β β β α β β

β α α β α α β α β

α β β α α β α β α α β β β α

α β β α α β

 = + + + + + 

+ + + + + + + 

+ × + + − + 

+ + + + + +

+ + × − − (23)  
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( ) ( ){
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( )}

2 4 2 2† * * *2

2 4 2 23 *2 * *2 *

23 *2 *2 3 * 2 * *2 * *2

3 * *2 *2 3 * 2 * *2 * *2

23 * *2

ˆˆ 6 6 2

6 6 2

6 6 2

6 6 2

exp ,

ab Nαβ α α αβ α α β

α β αβ β β β α β β α β

β α αα β α β α β β β α β α β

β β α ββ α β α β α α α β α β α

α α β αα β α β

= + + + +

+ + + + + + +

+ + − + + + +
+ + + + + + +

+ + × − − (24)  

 

( ) ( ){
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( )}

* 2 4 2 2† † * 2

2 4 2 2*3 * 2 * * 2

2*3 * 2 * 2 *3 *2 * 2 * 2

*3 * * 2 * 2 *3 *2 * 2 * 2

2*3 * * 2 *

ˆ ˆˆ ˆ 6 6 2

6 6 2

6 6 2

6 6 2

exp ,

a b ab Nαβ α α α β α αβ

α β α β β β β αβ β α β

β α α α β α β αβ β β α β α β

β βα β β α β α βα α α β α β α

α αβ α α β α β

= = + + + +

+ + + + + + +

+ + − + + + +
+ + + + + + +

+ + × − − (25)  

( ){
( )

( )
( ) ( )}

2 6 4 2 2 2† *3 *2 *

6 4 2 2 2*3 *2 *

*3 3 *2 2 * *3 *2 *

2 2 2* 3 2

ˆ ˆ 8 14 4 2Re 2

8 14 4 2Re 2

2Re 8 14 4 2

2 exp ,

a a Nαβ α α α α α α β α β

β β β β β β α α β

α β α β α β α β α β

α β β α α β α β

 = + + + + + + 

 + + + + + + + 
− + + + + +

+ + + × − −  (26) 

( ){ (
) ( )

( )}

2 4 2 2 4 4 2† *2 *2

2 4*2 *2 *2 2 * *

2*2 *2 2 * 2 *2 2

ˆ ˆ 4 2 2Re 4

2 2Re 2Re 4 2

exp .

b b Nαβ α α β α β β β β β

α β α α α α β α β β α

α β α β β α β α α β

 = + + + + + + 

 + + + − + +  

+ + + × − −  (27)  

Thay (20), (21), (22), (23), (24), 
(25), (26) và (27) vào (19), đồng thời 
đặt ( )exp ,a ar iα ϕ= ( )expb br iβ ϕ=  
và khảo sát theo biên độ rb. Đồ thị hình 
7 khảo sát điều kiện đan rối của trạng 
thái thêm hai và bớt một photon lên hai 

mode kết hợp lẻ theo biên độ rb với điều 
kiện 0 2, 2b a br ϕ ϕ≤ ≤ =  và 

4b
πϕ =  

trong các trường hợp ra = rb (đường 
màu đỏ), ra = 1.5rb (đường màu xanh lá 
cây) và    ra = 2rb (đường màu xanh 
dương). Kết quả cho thấy trạng thái 
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thêm hai và bớt một photon lên hai 
mode kết hợp lẻ hoàn toàn bị rối theo 
điều kiện đan rối Hyunchul Nha - 
Jeawan Kim khi ta chọn các điều kiện 

thích hợp, và khi rb càng tăng thì RN 
càng âm, nghía là tính đan rối thể hiện 
càng mạnh. 

 
Hình 7: Đồ thị khảo sát sự phụ thuộc của RN theo biên độ rb trong các trường hợp ra 

= rb (đường (2)), ra = 1.5rb (đường màu (1)) và ra = 2rb (đường màu (3)). 

5. Kết luận 
Trong bài báo cáo này, chúng tôi đã 

khảo sát tính chất nén tổng, nén hiệu hai 
mode, sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy - 
Schwarz, tính phản kết chùm, điều kiện 
đan rối Hillery - Zubairy và điều kiện 
đan rối Hyunchul Nha – Jeawan Kim 
của trạng thái thêm hai và bớt một 
photon lên hai mode kết hợp lẻ. Kết quả 
cho thấy trạng thái này thể hiện tính 
chất nén tổng yếu hơn trạng thái hai 
mode kết hợp thêm photon lẻ và cũng 
không nén hiệu hai mode, đồng thời  sự 
vi phạm bất đẳng thức Cauchy - 
Schwarz cũng yếu hơn trạng thái hai 
mode kết hợp thêm photon lẻ. Đối với 
tính phản kết chùm chúng tôi đã đưa ra 

tham số tổng quát, tiến hành khảo sát 
cho các trường hợp l = p và hiệu số       
l – p không đổi. Kết quả khảo sát cho 
thấy, trong cả hai trường hợp khi l và p 
tăng thì tính phản kết chùm của trạng 
thái này càng yếu đi. Như vậy, trạng 
thái thêm hai và bớt một photon lên hai 
mode kết hợp lẻ là một trạng thái có 
tính chất phi cổ điển tương đối yếu. 
Ngoài ra, chúng tôi cũng xét các điều 
kiện đan rối đối với trạng thái thêm hai 
và bớt một photon lên hai mode kết hợp 
lẻ, kết quả cho thấy trạng thái này là 
một trạng thái rối theo cả hai tiêu chuẩn 
đan rối  Hillery - Zubairy và tiêu chuẩn 
đan rối Hyunchul Nha – Jeawan Kim. 
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THE NONCLASSICAL PROPERTIES OF THE TWO-PHOTON-ADDED 
AND ONE-PHOTON-SUBTRACTED TWO-MODE ODD 

COHERENT STATE 

ABSTRACT 
The aim of this paper is studying the non-classical properties of the two-photon-

added and one-photon-subtracted two-mode odd coherent state. In the two-mode sum 
squeezing and two-mode difference squeezing conditions, we pointed out that the 
state is two-mode sum squeezing but not two-mode difference squeezing. The 
obtained results show that such state is anti-bunching and violation of the Cauchy-
Schwarz inequality. We also examined that the two-photon-added and one-photon-
subtracted two-mode odd coherent state is completely entangled according to the 
Hillery – Zubairy and the Hyunchul Nha – Jeawan Kim entanglement criteria. 

Keywords: Two-mode sum squeezing, two-mode difference squeezing, violation 
of the Cauchy-Schwarz inequality, the Hillery – Zubairy entanglement criteria, 
Hyunchul Nha – Jeawan Kim entanglement criteria 
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XÁC ĐỊNH HỆ SỐ HẤP THỤ BỨC XẠ CỦA NHÔM ĐỐI VỚI BETA 
 BẰNG HỆ ĐẾM ST-360 

Trương Văn Minh1 

Trần Huy Dũng1 

Nguyễn Thị Thùy Trang1 

TÓM TẮT 
Hệ số hấp thụ của bức xạ đối vật liệu là thông số rất quan trọng tính toán che 

chắn an toàn. Nó liên quan đến tính chất của loại bức xạ, năng lượng bức xạ, bản 
chất và mật độ của vật liệu che chắn.Việc xác định hệ số hấp thụ bức xạ của vật liệu 
là cần thiết nó phục vụ cho vấn đề an toàn bức xạ. Bài báo thiết lập hệ đo hệ số hấp 
thụ bức xạ của nhôm đối với bức xạ beta nhằm kiểm tra đánh giá kết quả tính toán lý 
thuyết và số liệu thực nghiệm. Thực nghiệm đo đạc hệ số hấp thụ của nhôm đối với 
bức xạ beta bằng hệ đếm ST-360 do Mỹ sản xuất. Kết quả cho thấy có sự phù hợp 
giữa lý thuyết và thực nghiệm với sai số nhỏ và độ chính xác cao. 

Từ khóa: Hệ số hấp thụ bức xạ, bức xạ beta, hệ đếm ST-360
1. Tổng quan 
Trong quá trình tương tác của bức 

xạ như alpha và beta, các tia gamma và 
tia X với vật chất, tùy thuộc vào loại và 
năng lượng của bức xạ cũng như bản 
chất của môi trường hấp thụ mà xảy ra 
các hiệu ứng khác nhau. Tuy nhiên các 
hiệu ứng chung khi tương tác của bức 
xạ với vật chất là kích thích và ion hóa 
nguyên tử của môi trường hấp thụ [1, 2, 
3]. Trong khuôn khổ của bài viết này 
chúng tôi trình bày quá trình tương tác 
của hạt beta với vật chất. 

Do hạt beta mang điện tích nên cơ 
chế tương tác của hạt beta là tương tác 
tĩnh điện với các electron quỹ đạo làm 
kích thích và ion hóa môi trường. Hạt 
beta mất một phần năng lượng Et để bứt 
một electron ra ngoài. Trong nhiều 
trường hợp electron bị bứt ra có động 
năng đủ lớn để có thể ion hóa nguyên tử 

tiếp theo gọi là electron thứ cấp hay 
delta electron. Do hạt beta chỉ mất một 
phần năng lượng để ion hóa nguyên tử 
nên dọc theo đường đi của mình, nó có 
thể gây ra một số lớn cặp ion [3].  

Do hạt beta mất năng lượng dọc 
theo đường đi của mình nên nó chỉ đi 
được một quãng đường hữu hạn. Như 
vậy, khi đi qua vật chất chùm tia này bị 
dừng lại sau một quãng đường đi nào 
đó. Khoảng đường đi này gọi là quãng 
chạy của hạt beta, quãng chạy của hạt 
beta phụ thuộc vào năng lượng tia beta 
và mật độ vật chất của môi trường hấp 
thụ. Biết được quãng chạy của hạt beta 
với năng lượng cho trước có thể tính 
được độ dày của vật che chắn làm từ vật 
liệu cho trước. Một đại lượng thường 
dùng khi tính toán thiết kế che chắn là 
độ dày hấp thụ một nửa, tức là độ dày 
của chất hấp thụ làm giảm số hạt beta 

1Trường Đại học Đồng Nai 
Email: truongminhdnu@gmail.com 
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ban đầu còn lại 1/2 sau khi đi qua bản 
hấp thụ [3, 4]. 

Ngoài bề dày tuyến tính d(cm) 
người ta còn dùng bề dày mật độ 
dm(g/cm2), được xác định như sau: 

        (1)                                                  

Trong đó  là mật độ khối của chất 
hấp thụ tính theo g/cm3.  

2. Cơ sở lý thuyết và thiết bị 
thực nghiệm 

2.1. Cơ sở lý thuyết 
Đo đạc thực nghiệm dựa trên cơ sở 

lý thuyết về sự suy giảm của bức xạ khi 
đi qua vật chất. Để tính toán độ hấp thụ 
của beta, ta sử dụng công thức: 

xeII µ−= .0      (2) 
Với µ là hệ hấp thụ tuyến tính, x là 

bề dày của vật liệu(cm), I là cường bức 
xạ sau khi qua vật liệu che chắn, I0 là 
cường độ bức xạ ban đầu. Khi đo đạc 
thực nghiệm chúng ta có thể đo đạc sự 
suy giảm của số đếm mà hệ ghi nhận 
được sau khi bức xạ qua vật liệu thay vì 
đo độ suy giảm về cường độ bức xạ. 
Như vậy, ta có thể sử dụng công thức 
tính sự suy giảm bức xạ theo số đếm ghi 
nhận được khi đi qua vật liệu như sau: 

    (3) 

    (4) 

Trong đó:  

N: Số đếm ghi nhận được khi có vật 
liệu che chắn giữa nguồn và máy đo. 

N0: Số đếm ghi nhận được khi 
không có vật liệu che chắn giữa nguồn 
và máy đo. 

Như vậy, ta tiến hành đo đạc thực 
nghiệm để xác định số đếm N, số đếm 
N0 ứng với các vật liệu nhôm có bề dày 
d khác nhau. Từ đó sẽ tính được hệ số 
hấp thụ bức xạ của nhôm đối với bức xạ 
beta. 

2.2. Thiết bị thực nghiệm 
Hệ ST-360 bao gồm các đầu nối 

BNC và MHV, nguồn nuôi thế cao có 
độ ổn định cao, mức thay đổi điện áp từ 
0 tới +1200V, dòng 0.5mA ứng với 
điện thế 1200V phù hợp với ống đếm 
Geiger Muller (GM) sử dụng đầu dò 
nhấp nháy. 

Quá trình tiến hành thí nghiệm 
được thực hiện thông qua việc kết nối 
với máy tính trên hệ điều hành 
Microsoft Windows qua cổng RS232 
hoặc USB. Phần mềm LABLINK hỗ trợ 
tất cả các điều khiển của ST-360 và cho 
phép truyền dữ liệu theo thời gian thực 
vào máy tính. Dữ liệu này có thể được 
lưu trong các tập tin tương thích dạng 
bảng nên dễ dàng phân tích dữ liệu và 
biểu diễn các đồ thị khi xử lý bằng 
những phần mềm khác. 
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    Hình 1: Hệ đếm ST-360 [5, 7]  

Phần mềm có thể thực hiện việc 
đếm lặp lại số lần đếm và thời gian định 
trước, đồng thời có chế độ lặp cho phép 
tự động đếm lặp theo bước tăng của cao 

thế sau mỗi chu trình đếm. Phần mềm 
đã hỗ trợ đầy đủ phần điều khiển hệ phổ 
kế ST-360 tương thích PC chạy trong 
môi trường Windows XP, Windows 7. 

 
Hình 2: Giao diện phần mềm LABLINK của hệ ST-360 [5, 7] 

3. Kết quả thực nghiệm 
Chúng tôi tiến hành đo mẫu khi có 

vật liệu che chắn để xác định số đếm 

ghi nhận được của nguồn phát khi bị 
hấp thụ bởi các vật liệu che chắn. 
Nguồn được sử dụng trong thí nghiệm 
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là nguồn 90Sr có chu kỳ bán rã 28,90 
năm, nguồn 90Sr phát tia beta với các 
đỉnh năng lượng beta lớn nhất là 
2274keV chiếm 99,98% và 513keV 
chiếm 0,02%. Ngoài ra còn phát bức xạ 
gamma 1761keV [6]. Cố định vị trí đặt 
nguồn, khoảng cách từ vị trí đặt nguồn 

đến đetectơ 2cm và cố định vị trí 
đetectơ và nguồn trong suốt quá trình 
đo. Đặt khoảng cách cố định ở giữa 
nguồn và đetectơ tấm vật liệu hấp thụ 
nhôm là 1 cm. Tiến hành đo 20 lần và 
kết quả đo được trình bày trong bảng 1. 

Bảng 1: Kết quả đo có vật liệu nhôm che chắn với độ dày d khác nhau 

Số lần đo 
N1 (số đếm) 
d = 141 g/cm2 

N2 (số đếm) 
d = 170 g/cm2 

N3 (số đếm) 
d = 216 g/cm2 

N4 (số đếm) 
d = 258 g/cm2 

1 2564 ± 16 2090 ± 40 1678 ± 3 1342 ± 10 
2 2564 ± 16 2121 ± 9 1691 ± 16  1360 ± 28 
3 2548 ± 0 2091 ± 39 1679 ± 4 1362 ± 30 
4 2513 ± 35 2103 ± 27 1614 ± 61 1398 ± 66 
5 2521 ± 27 2146 ± 16 1657 ± 18 1328 ± 4 
6 2628 ± 80 2135± 5 1641 ± 34 1378 ± 46 
7 2457 ± 91 2145 ± 15 1655 ± 20 1288 ± 44 
8 2615 ± 67 2113 ± 17 1716 ± 41 1299 ± 33 
9 2518 ± 30 2133 ± 3 1652 ± 23 1349 ± 17 
10 2498 ± 50 2208 ± 78 1690 ± 15 1347 ± 15 
11 2536 ± 12 2108 ± 22 1724 ± 49 1365 ± 33 
12 2545 ± 3 2200 ± 70 1698 ± 23 1358 ± 26 
13 2545 ± 53 2062 ± 68 1677 ± 2 1311 ± 21 
14 2579 ± 31 2136 ± 6 1667 ± 8 1310 ± 22 
15 2643 ± 95 2147 ± 17 1612 ± 63 1340 ± 8 
16 2623 ± 75 2029 ± 101 1694 ± 19 1310 ±22 
17 2457 ± 91 2148 ± 18  1682 ± 7 1326 ± 6 
18 2476 ± 72 2209 ± 79 1646 ± 29  1302 ± 30 
19 2543 ± 5 2131 ± 1 1665 ± 10 1268 ± 64 
20 2539 ± 9 2160 ± 30 1762 ± 87 1299 ± 33 

Số đếm 
TB 2548 ± 43 2130 ± 34 1675 ± 27 1332 ± 28 
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3.1. Sự phụ thuộc hấp thụ bức xạ 
vào bề dày vật liệu 

Sau khi tính toán số liệu từ hệ đếm 
ST-360, ta thiết lập được đồ thị biểu 

diễn sự phụ thuộc hấp thụ bức xạ vào bề 
dày vật liệu như hình 3. 

 
 

Hình 3: Sự phụ thuộc của cường độ hấp thụ vào bề dày vật liệu 
Ta thấy rằng số đếm giảm khi bề 

dày vật liệu nhôm tăng, nghĩa là độ dày 
vật liệu càng lớn thì khả năng che chắn 
bức xạ beta của vật liệu nhôm càng tốt. 

3.2. Hệ số hấp thụ 
Độ hấp thụ bức xạ beta của nhôm 

với những độ dày khác nhau, được trình 
bàyở bảng trên. Hệ số hấp thụ trung 
bình của từng bề dày được tính như sau: 

- Hằng số hấp thụ beta của nhôm có 
độ dày d = 141 mg/cm2 

 

- Hằng số hấp thụ Beta của nhôm 
có độ dày d = 170 mg/cm2 

 

- Hằng số hấp thụ Beta của nhôm 
có độ dày d = 216 mg/cm2 

 
- Hằng số hấp thụ Beta của nhôm 

có độ dày d = 258 mg/cm2 

 
- Hằng số hấp thụ trung bình bức xạ 

beta của nhôm được xác định như sau: 

 
Kết quả cho trên cho thấy với cách 

thiết lập thực nghiệm để xác định số 
liệu của hệ số hấp thụ beta của nhôm đo 
được ± . 

Kết quả đo được trong thực nghiệm 
này phù hợp với kết quả đã được đo đạc 
trước đây là 0,4818 [4]. 

Kết quả của thực nghiệm có độ lệch 
nhỏ so với kết quả trước đây [4], điều 
này cho thấy việc thiết kế thí nghiệm 
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g 
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) 
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này và số liệu thu được đáng tin cậy, có 
độ chính xác cao.  

4. Kết luận 
Kết quả này cho thấy có sự phù hợp 

tốt giữa số liệu công bố trước đây với số 
liệu đo thực nghiệm. Kết quả cho thấy 
đã thiết lập đúng cho cấu hình của hệ đo 
định hệ số hấp thụ bức xạ của nhôm đối 

với bức xạ beta, số liệu đo đạc đáng tin 
cậy, có độ chính xác cao. 

Việc thiết lập hệ đo đơn giản giúp 
người làm thực nghiệm dễ sử dụng. Với 
cách tính toán dễ hiểu, giúp sinh viên các 
chuyên ngành Vật lý và chuyên ngành 
Hạt nhân ở bậc đại học có thêm cơ hội 
thực nghiệm và kiểm chứng lý thuyết. 
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DETERMINING OF RADIATION ABSORPTION COEFFICIENT OF BETA 
PARTICALFOR ALUMINUM BY USING THE ST-360 COUNTER 

ABSTRACT 
The absorption of radiation for materials is a very important to radiation 

shielding calculation. It relates to the properties, energy of the radiation and to the 
nature, density of the shielding material. Determining radiation absorption 
coefficient for material is necessary to calculate radiation safety. This report setup 
for ST-360 Counter with Geiger Muller(GM) Tube to measure absorption of 
radiation for Aluminum, in order to evaluate results of theoretical calculations and 
empirical data. Experimental measurement absorption coefficient of beta partical for 
Aluminum by using the ST-360 Radiation Counter. The results show that there is a 
correspondence between theory and experiment with small error and high precision. 

Keywords: Absorption coefficient of radiation, beta partical, ST-360 
Radiation Counting 

(Received: 10/10/2017, Revised: 29/1/2018, Accepted for publication: 12/3/2018) 

135 



TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 08 - 2018                  ISSN 2354-1482 

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CHO HỌC SINH  
TRONG DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH HỌC VẬT LÝ 11 THPT 

Nguyễn Thị Thu Thủy1 

 Đỗ Hùng Dũng1 

TÓM TẮT 
Năng lực thực nghiệm là một trong những năng lực chuyên biệt cần rèn luyện 

cho học sinh trong dạy học Vật lý. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất bộ tiêu chí 
đánh giá năng lực thực nghiệm, đưa ra quy trình bồi dưỡng năng lực thực nghiệm 
cho học sinh và vận dụng quy trình đó vào trong dạy học phần Quang hình học Vật 
lý 11 THPT. 

Từ khóa: Năng lực thực nghiệm, tiêu chí đánh giá, quy trình bồi dưỡng, khúc xạ 
ánh sáng, chiết suất chất lỏng 

I.  Mở đầu 
Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực 

của thế kỷ XXI, nhiều quốc gia trên thế 
giới đã và đang thực hiện việc đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông theo 
định hướng phát triển năng lực [1]. Tuy 
diễn đạt theo nhiều cách khác nhau 
nhưng chương trình của các nước đều 
hướng đến mục tiêu phát triển hệ thống 
năng lực bao gồm năng lực chung và 
năng lực chuyên biệt. Các năng lực 
chung thường được tập trung phát triển 
gồm năng lực xử lý thông tin, năng lực 
giải quyết vấn đề, năng lực phản biện, 
năng lực học tập suốt đời. Các năng lực 
chuyên biệt sẽ được hình thành và phát 
triển thông qua một số môn học nhất 
định. Năng lực thực nghiệm là một 
trong những năng lực chuyên biệt cần 
rèn luyện cho học sinh trong quá trình 
dạy học Vật lý, bởi hầu hết các định 
luật Vật lý đều được hình thành từ con 
đường thực nghiệm. Tuy nhiên trong 
quá trình dạy học nhiều giáo viên còn 
khá lúng túng và chưa biết cách để bồi 

dưỡng năng lực thực nghiệm cho học 
sinh một cách hiệu quả. Vì vậy việc đề 
xuất một quy trình nhằm bồi dưỡng 
năng lực thực nghiệm cho học sinh là 
rất cần thiết. 

II. Nội dung 
1. Năng lực và năng lực thực 

nghiệm vật lý 
Năng lực 
Có nhiều khái niệm khác nhau về 

năng lực. Theo cách hiểu thông thường, 
năng lực là sự kết hợp của tư duy, kỹ 
năng và thái độ có sẵn hoặc ở dạng tiềm 
năng có thể học hỏi được của một cá 
nhân hoặc tổ chức để thực hiện thành 
công nhiệm vụ [2]. Hay năng lực là 
“khả năng vận dụng những kiến thức, 
kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ và sự 
đam mê để hành động một cách phù 
hợp và có hiệu quả trong các tình huống 
đa dạng của cuộc sống” [3]. 

Năng lực chung/ cốt lõi 
Theo định nghĩa của các nước có 

nền kinh tế phát triển (OECD), năng lực 
cốt lõi bao gồm những năng lực nền tảng 

1 Trường Đại học Đồng Nai 
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như: năng lực đọc hiểu, năng lực tính 
toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng 
lực giao tiếp… Năng lực chung, cốt lõi 
là năng lực cơ bản cần thiết làm nền tảng 
để phát triển năng lực chuyên biệt. 

Năng lực chuyên biệt/ chuyên môn 
Năng lực chuyên biệt hay chuyên 

môn là năng lực đặc trưng ở những lĩnh 
vực nhất định. Có nhiều quan điểm xây 
dựng chuẩn các năng lực chuyên biệt 
trong dạy học từng môn. Các năng lực 
chuyên biệt có thể được xây dựng bằng 
cách cụ thể hóa các năng lực chung 
hoặc dựa trên đặc thù môn học [4]. Nếu 
dựa vào đặc thù môn học, người ta sẽ 
căn cứ theo nội dung, phương pháp 
nhận thức và vai trò của môn học đối 
với thực tiễn để đưa ra hệ thống năng 
lực. Có nhiều nước trên thế giới tiếp cận 
theo cách này. Đơn cử như ở Cộng hòa 
Liên bang Đức, hệ thống năng lực được 
phát triển theo chuẩn năng lực chuyên 
biệt môn Vật lý đối với học sinh 15 tuổi 
gồm: năng lực giải quyết vấn đề, năng 
lực hợp tác, năng lực thực nghiệm, năng 
lực quan sát, năng lực tự học, năng lực 
sáng tạo…[5]. 

Năng lực thực nghiệm 
Trong từ điển Tiếng Việt: “Năng 

lực thực nghiệm là khả năng vận dụng 
những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, 
thái độ và hứng thú để hành động một 
cách phù hợp và có hiệu quả trong các 
tình huống đa dạng của cuộc sống”. Từ 
đó có thể định nghĩa năng lực thực 
nghiệm vật lý là khả năng vận dụng các 
kiến thức, kỹ năng thực hành trong lĩnh 
vực vật lý cùng với thái độ tích cực để 
giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực 
tiễn. Để bồi dưỡng năng lực thực 
nghiệm vật lý thì giáo viên cần trang bị 
cho học sinh các kiến thức cần thiết, rèn 
luyện các kỹ năng thực nghiệm vật lý 
và hình thành thái độ tích cực cho học 
sinh. Ở đây, chúng tôi tập trung vào 
việc phát triển các kỹ năng thực 
nghiệm. Từ đó góp phần phát triển năng 
lực thực nghiệm cho học sinh. 

Hệ thống các kỹ năng thực 
nghiệm vật lý 

Căn cứ vào những thành tố làm nền 
tảng của năng lực thực nghiệm [4], 
chúng tôi đề xuất hệ thống các kỹ năng 
thực nghiệm vật lý. 

Bảng 1: Hệ thống các kỹ năng thực nghiệm vật lý 

Kỹ năng Biểu hiện 

Kỹ năng lập kế 
hoạch thí nghiệm 

Xác định đúng vấn đề, mục đích thí nghiệm, đề xuất và lựa 
chọn được phương án thí nghiệm khả thi, xây dựng được tiến 
trình làm thí nghiệm và chuẩn bị trước các bảng biểu, đồ thị 
cần thiết. 

Kỹ năng tìm hiểu 
dụng cụ thí nghiệm 

Quan sát và mô tả được hình dạng bên ngoài của dụng cụ, tìm 
hiểu cấu tạo, công dụng và cách thức sử dụng dụng cụ. Đọc, 
hiểu các ký hiệu, số liệu kỹ thuật và giới hạn sử dụng trên 
dụng cụ. 
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Kỹ năng bố trí thí 
nghiệm 

Sắp xếp, lắp ráp, bố trí các dụng cụ một cách trật tự, hợp lý để 
việc đo đạc diễn ra đúng quy trình và bảo đảm an toàn trong 
khi làm thí nghiệm. 

Kỹ năng thu thập 
số liệu, kết quả thí 

nghiệm 

Thực hiện quan sát, đo đạc và thao tác với dụng cụ thí nghiệm 
một cách nhanh chóng và chính xác. Đọc và ghi chép các số 
liệu cần thiết. 

Kỹ năng xử lý số 
liệu, nhận xét, 
đánh giá 

Rút ra được các mối quan hệ, phụ thuộc hàm số giữa các đại 
lượng, tính toán sai số phép đo và làm tròn kết quả thí nghiệm, 
vẽ đồ thị... Nhận xét về kết quả phép đo và sai số thu được. 
Đánh giá toàn bộ tiến trình làm thí nghiệm, đề xuất phương án 
làm giảm sai số phép đo. 

2. Bộ tiêu chí đánh giá kỹ năng 
thực nghiệm 

Trong đào tạo theo năng lực, có hai 
bảng phân loại mục tiêu giáo dục của 
Harrow và Dave cho lĩnh vực kỹ năng 
thường được sử dụng [6, 7]. Để đánh 

giá năng lực thực nghiệm của học sinh 
trong dạy học Vật lý, chúng tôi xây 
dựng một bộ gồm 5 tiêu chí. Mỗi tiêu 
chí đề cập đến một kỹ năng xác định, 
được chia theo 4 mức độ tương ứng với 
các mức năng lực từ thấp đến cao.  

Bảng 2: Bảng tiêu chí đánh giá kỹ năng thực nghiệm vật lý 

Tiêu chí 1. Lập được bản kế hoạch thí nghiệm hợp lý 

Mức 1 
Chưa tự lập được kế hoạch thí nghiệm, cần giáo viên đưa ra phương án thí 
nghiệm và mẫu kế hoạch thí nghiệm để bắt chước và sao chép theo các 
bước lập kế hoạch của giáo viên. 

Mức 2 
Bản kế hoạch thí nghiệm còn sơ sài, phương án thí nghiệm thiếu tính khả 
thi, cần giáo viên định hướng phương án thí nghiệm và hướng dẫn chi tiết 
các bước trong lập kế hoạch thí nghiệm.  

Mức 3 
Lập được bản kế hoạch thí nghiệm nhưng chưa đầy đủ và chi tiết, phương 
án thí nghiệm có tính khả thi nhưng còn chưa tối ưu và cần giáo viên sửa 
chữa, bổ sung. 

Mức 4 
Đề xuất được phương án thí nghiệm và lập được bản kế hoạch chi tiết mà 
không cần đến sự hỗ trợ của giáo viên.  

Mức 5 
Lựa chọn được phương án thí nghiệm tối ưu, trình bày đầy đủ và chi tiết 
bản kế hoạch trong thời gian ngắn.  

Tiêu chí 2. Tìm hiểu đầy đủ về dụng cụ và biết cách sử dụng dụng cụ. Chế tạo 
được dụng cụ đáp ứng yêu cầu của phương án thí nghiệm đã đưa ra 

Mức 1 Lặp lại các thao tác tìm hiểu dụng cụ và sử dụng dụng cụ theo các thao tác 
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giáo viên đã làm mẫu. Không chế tạo được các dụng cụ theo yêu cầu của 
phương án. 

Mức 2 
Tìm hiểu dụng cụ, thực hiện các thao tác sử dụng dụng cụ theo hướng dẫn. 
Chế tạo dụng cụ theo sự hướng dẫn chi tiết của giáo viên. 

Mức 3 

Tìm hiểu dụng cụ qua quan sát trực tiếp dụng cụ và đọc tài liệu. Thao tác 
được với dụng cụ mà không cần sự trợ giúp nhiều của giáo viên. Chế tạo 
được các dụng cụ thí nghiệm nhưng tính kỹ thuật chưa cao, cần giáo viên 
chỉnh sửa. 

Mức 4 

Tự tìm hiểu được một dụng cụ mới qua quan sát trực tiếp dụng cụ và đọc 
tài liệu. Thao tác được với dụng cụ mà không cần sự trợ giúp của giáo 
viên. Chế tạo được các dụng cụ phù hợp với phương án thí nghiệm và 
không cần sự giúp đỡ của giáo viên. 

Mức 5 
Tự tìm hiểu được một dụng cụ mới (mà trước đó chưa được biết) và thao 
tác sử dụng dụng cụ thành thạo trong thời gian ngắn. Chế tạo dụng cụ đảm 
bảo tính kỹ thuật và tính thẩm mĩ cao và nhanh chóng. 

Tiêu chí  3. Lắp đặt, bố trí thí nghiệm đúng và hợp lý 

Mức 1 
Không thể tự tháo lắp được dụng cụ theo sơ đồ, cần giáo viên thực hiện 
mẫu để bắt chước việc tháo lắp các dụng cụ và bố trí thí nghiệm. 

Mức 2 
Tháo lắp các dụng cụ theo sự chỉ dẫn từng bước của giáo viên, bố trí thí 
nghiệm theo sơ đồ cho sẵn trong tài liệu tuy nhiên các thao tác vẫn còn 
lúng túng, vụng về. 

Mức 3 
Tháo lắp được dụng cụ, bố trí thí nghiệm theo sơ đồ nhưng cần giáo viên 
chỉnh sửa về cách sắp đặt dụng cụ sao cho phù hợp về mặt không gian. 

Mức 4 
Tháo lắp dụng cụ, bố trí thí nghiệm chính xác mà không cần tới sự hỗ trợ 
của giáo viên. 

Mức 5 
Tháo lắp các dụng cụ một cách chính xác, thuần thục và nhanh chóng, sắp 
đặt dụng cụ phù hợp với nguyên tắc lý thuyết, đảm bảo hợp lý về mặt 
không gian. 

Tiêu chí 4. Thu thập nhanh chóng và chính xác các số liệu và kết quả thí nghiệm 

Mức 1 
Không biết cách điều chỉnh dụng cụ, chỉ bắt chước theo các thao tác đo 
đạc, thu thập số liệu mà giáo viên đã làm mẫu. 

Mức 2 
Lựa chọn được thang đo, điều chỉnh dụng cụ và thu thập số liệu dưới sự 
hướng dẫn chi tiết của giáo viên. 

Mức 3 
Lựa chọn đúng thang đo, điều chỉnh được dụng cụ nhưng còn chậm, thu 
thập được số liệu nhưng chậm và phải lặp đi lặp lại nhiều lần. 
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Mức 4 
Lựa chọn đúng thang đo, điều chỉnh dụng cụ chính xác, đọc đúng số liệu 
thu được trên dụng cụ theo đúng sai số quy định. 

Mức 5 
Lựa chọn đúng thang đo, điều chỉnh dụng cụ một cách chính xác, nhanh 
chóng, thuần thục, thu thập số liệu nhanh và chính xác. 

Tiêu chí  5. Xử lý nhanh các số liệu, rút ra được các nhận xét về kết quả thí 
nghiệm và đánh giá được quá trình làm thí nghiệm 

Mức 1 
Không tự tính toán được các sai số, cần các công thức tính sai số cho sẵn, 
nhận xét kết quả theo mẫu cho trước. 

Mức 2 
Còn có nhầm lẫn trong việc tính toán sai số và các giá trị trung bình. Kết 
quả tính toán chưa phù hợp với thực tế. Cần có sự chỉ dẫn của giáo viên 
khi xử lý số liệu. 

Mức 3 
Xử lý được các số liệu và rút ra các nhận xét nhưng kết quả còn sai lệch so 
với thực tế, sai số còn lớn, chỉ đưa ra được một số nhận xét, đánh giá 
chung về thí nghiệm. 

Mức 4 

Xử lý được các số liệu và đưa ra được các nhận xét về quá trình làm thí 
nghiệm. Kết quả thực nghiệm phù hợp với thực tế, sai số nằm trong phạm 
vi cho phép (<5%), rút ra được nguyên nhân dẫn đến sai số nhưng chưa đề 
xuất được các giải pháp khắc phục và cải tiến. 

Mức 5 

Xử lý được các số liệu nhanh chóng; rút ra được các nhận xét về quá trình 
làm thí nghiệm. Kết quả thực nghiệm phù hợp với thực tế, sai số nhỏ 
(<5%), tìm ra được nguyên nhân dẫn đến sai số và đề xuất được các giải 
pháp khắc phục và cải tiến. 

3. Quy trình bồi dưỡng năng lực 
thực nghiệm cho học sinh trong dạy 
học Vật lý 

Bước 1. Xác định hình thức tổ 
chức bồi dưỡng  

Các hình thức tổ chức dạy học 
thường được sử dụng trong dạy học Vật 
lý ở trường phổ thông hiện nay là hình 
thức bài lên lớp, tham quan, ngoại khóa, 
tự học ở nhà. Quá trình bồi dưỡng năng 
lực thực nghiệm cho học sinh có thể 
được thực hiện lồng ghép khi giáo viên 
triển khai các hình thức này.  

Bước 2. Xác định kỹ năng và mục 
tiêu cần đạt của kỹ năng 

Tùy thuộc vào nội dung và hình thức 
bồi dưỡng mà giáo viên lựa chọn những 
kỹ năng thực hành để bồi dưỡng cho học 
sinh. Mỗi kỹ năng có nhiều mức độ khác 
nhau, căn cứ vào năng lực hiện tại của 
đối tượng học sinh mà giáo viên đề ra 
mục tiêu về kỹ năng cho phù hợp.  

Bước 3. Lập kế hoạch tổ chức 
bồi dưỡng 

Để thiết kế một kế hoạch bồi dưỡng 
năng lực thực nghiệm cho học sinh, giáo 
viên cần thực hiện các công đoạn sau: 
Xác định các điều kiện về phương tiện, 
thiết bị, không gian, thời gian; dự kiến 
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cách thức tổ chức bồi dưỡng; xây dựng 
kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá. 

Bước 4. Tổ chức bồi dưỡng theo 
kế hoạch 

Khâu tổ chức bồi dưỡng là quá 
trình hiện thực hóa kế hoạch bồi dưỡng 
đã được chuẩn bị.  

Bước 5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá 
Dựa vào kế hoạch kiểm tra, đánh 

giá đã chuẩn bị, giáo viên tiến hành 
theo quy trình đã đề ra.  

Bước 6. Bổ sung và cải tiến  
Trong quá trình bồi dưỡng, các kỹ 

năng của học sinh chưa hoàn thiện, 
chưa đạt đúng mục tiêu đề ra thì giáo 
viên có thể có kế hoạch để bồi dưỡng 
thêm trong lần sau. Nếu các phương 
pháp, biện pháp mà giáo viên đưa ra 
chưa thực sự hiệu quả đối với đối tượng 
học sinh thì giáo viên cần điều chỉnh 
như thế nào cho phù hợp để đạt hiệu 
quả hơn cho lần bồi dưỡng tới.  

4. Xây dựng quy trình dạy học 
theo hướng bồi dưỡng năng lực thực 
nghiệm trong dạy học phần Quang 
hình học Vật lý 11 THPT 

4.1. Quy trình bồi dưỡng năng lực 
thực nghiệm cho học sinh trong dạy 
học bài Khúc xạ ánh sáng 

Bước 1. Xác định hình thức tổ 
chức bồi dưỡng  

Tổ chức dạy học theo bài lên lớp 
với loại bài nghiên cứu kiến thức mới. 

Bước 2. Xác định kỹ năng và mục 
tiêu cần đạt của kỹ năng 

- Bố trí được thí nghiệm với các 
dụng cụ cho trước (bản thủy tinh hình 

bán nguyệt, đèn chiếu, bảng chia độ, 
nguồn điện, dây nối) theo sự hướng dẫn 
của giáo viên; 

- Lựa chọn đúng thang đo, điều chỉnh 
được dụng cụ (các thao tác có thể còn 
chậm) và đo đạc, thu thập được số liệu; 

- Xử lý được các số liệu để rút ra 
định luật khúc xạ ánh sáng và đưa ra 
được các nhận xét về quá trình thí 
nghiệm. Kết quả thí nghiệm phù hợp 
với thực tế, sai số nằm trong phạm vi 
cho phép (<5%). 

Bước 3. Lập kế hoạch tổ chức 
bồi dưỡng  

a. Xác định các điều kiện về phương 
tiện, thiết bị, không gian, thời gian 

Phương tiện cần sử dụng là bộ thí 
nghiệm định luật khúc xạ ánh sáng. 
Không gian là lớp học truyền thống. 
Thời gian dự kiến bồi dưỡng kỹ năng 
thực nghiệm là 25 phút.  

b. Dự kiến cách thức tổ chức bồi dưỡng 
Giáo viên chia lớp thành nhiều 

nhóm và đưa ra yêu cầu cụ thể cho các 
nhóm. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, 
các nhóm tiến hành làm thí nghiệm, rèn 
luyện các kỹ năng. Sau khi các nhóm 
báo cáo kết quả, giáo viên hướng dẫn 
học sinh rút ra kiến thức mới. 

c. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm 
tra, đánh giá 

Dựa vào mục tiêu ban đầu đặt ra để 
giáo viên tiến hành kiểm tra, đánh giá 
các kỹ năng của học sinh. Các kỹ năng 
này được đánh giá thông qua việc theo 
dõi, quan sát học sinh trong quá trình 
làm thí nghiệm.  
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Bước 4. Tổ chức bồi dưỡng theo 
kế hoạch 

Sau khi tìm hiểu về hiện tượng 
khúc xạ ánh sáng và giới thiệu về các 
khái niệm tia tới, tia khúc xạ, điểm tới, 
pháp tuyến với mặt phân cách, góc tới 
và góc khúc xạ, giáo viên phát bộ thí 
nghiệm (gồm bản thủy tinh hình bán 
nguyệt, đèn chiếu, bản chắn sáng có 1 
khe hẹp, bản chắn sáng có 2 khe hẹp, 
bảng chia độ, nguồn điện, dây nối) cho 
mỗi nhóm. Các hoạt động giáo viên cần 
tổ chức: 

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh 
tìm hiểu dụng cụ 

Bài Khúc xạ ánh sáng là bài học 
đầu tiên trong phần Quang hình học, do 
đó, hầu hết các dụng cụ học sinh được 
tiếp xúc lần đầu. Do đó, việc hướng dẫn 
học sinh tìm hiểu dụng cụ là rất cần 
thiết. Do các dụng cụ này không phải là 
quá phức tạp về nguyên tắc hoạt động 
và cách sử dụng, vì thế, thay vì trình 
bày về các dụng cụ này, giáo viên có 
thể hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu 
dụng cụ bằng cách đưa ra hệ thống các 
câu hỏi nhằm định hướng học sinh cách 
tìm hiểu dụng cụ như: 

Câu hỏi 1. Hãy liệt kê và mô tả các 
dụng cụ trong bộ thí nghiệm? Học sinh 
dựa vào việc quan sát bên ngoài các 
dụng cụ để trả lời: bản hình bán nguyệt 
bằng thủy tinh trong suốt có thể cho ánh 
sáng truyền qua, bản mỏng phẳng có 
chia độ, bảng từ để gắn các dụng cụ, 2 
bản chắn sáng loại có 1 khe hẹp và 2 
khe hẹp, nguồn điện 3-9-12V, đèn chiếu 

sáng loại 12V-21W để tạo chùm sáng, 
dây nối. 

Câu hỏi 2. Các điện áp định mức 
mà nguồn cung cấp là bao nhiêu? Nên 
chọn điện áp cung cấp cho đèn bao 
nhiêu để đèn sáng bình thường? HS: 3-
9-12V; Chọn đúng định mức là 12V. 

Hoạt động 2: Định hướng học 
sinh cách bố trí thí nghiệm 

Câu hỏi 1. Làm thế nào để tạo ra 
chùm sáng hẹp? HS: Dùng một khe hẹp 
chắn trước nguồn sáng. 

Câu hỏi 2. Nêu tên hai môi trường 
phân cách trong 
thí nghiệm này? 
HS: Môi trường 
không khí và thủy 
tinh. Sau khi học 
sinh nêu được tên 
hai môi trường 
phân cách, giáo 
viên hướng dẫn học sinh chọn mặt 
phẳng phân cách là mặt phẳng (đối diện 
với mặt cong của bản bán nguyệt). 

Câu hỏi 3. Cần bố trí bảng chia độ 
và bản bán nguyệt như thế nào để có thể 
dễ dàng đọc được số chỉ góc tới và góc 
khúc xạ? HS: Cần bố trí sao cho tâm 
bảng chia độ trùng với tâm đường tròn 
tạo ra hình bán nguyệt. 

Câu hỏi 4. Nêu các bước khởi động 
nguồn sáng để đảm bảo an toàn điện? 
HS: Cắm dây nối lấy điện của đèn chiếu 
vào nguồn cấp điện; vặn núm xoay của 
nguồn điện đến vị trí 12V; cắm phích 
lấy điện của nguồn vào mạng điện 
220V; bật công tắc nguồn. 

Hình 1: Đường 
truyền của hai 

tia sáng 
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Các bước này có thể được thay đổi 
nhưng giáo viên cần lưu ý học sinh các 
an toàn về điện và tránh trường hợp hư 
hại dụng cụ do không chọn thang đo 
phù hợp. 

Câu hỏi 5. Đặt trước nguồn sáng 
tấm chắn sáng có 2 khe hẹp để tạo hai 
chùm sáng hẹp song song. Làm thí 
nghiệm chiếu 2 chùm sáng hẹp (từ 
không khí) tới mặt phân cách đã chọn ở 
2 điểm tới trong đó có 1 điểm tới là tâm 
hình bán nguyệt (H1). Nhận xét trường 
hợp nào dễ đo được góc khúc xạ hơn? 
Vì sao? Từ đó cho biết cách chọn điểm 
tới phù hợp trong thí nghiệm này?  

HS: Thực hiện thí nghiệm theo như 
giáo viên yêu cầu và nhận thấy rằng 
trường hợp tia tới được chiếu tới tâm bán 
nguyệt thì tia khúc xạ ló ra khỏi bản thủy 
tinh theo đường thẳng. Trường hợp còn 
lại, tia sáng bị bẻ cong thêm 1 lần nữa tại 

mặt phân cách thủy tinh và không khí 
nên sẽ khó xác định được góc khúc xạ 
hơn. Do đó khi làm thí nghiệm cần chiếu 
tia tới đến tâm hình bán nguyệt.  

Hoạt động 3: Định hướng học 
sinh cách đo đạc và thu thập số liệu 

Trước khi thực hiện các thao tác đo 
đạc và thu thập số liệu, giáo viên hướng 
dẫn học sinh cách lập bảng số liệu bằng 
cách yêu cầu học sinh cho biết: Các đại 
lượng nào có thể được đo trong thí 
nghiệm này? Cần tìm mối liên hệ giữa 
các đại lượng nào? Cần thực hiện bao 
nhiêu lần đo? Từ đó giáo viên yêu cầu 
học sinh lập bảng số liệu để dễ dàng ghi 
chép số liệu. Khi lập bảng số liệu, giáo 
viên gợi ý cho học sinh lập thêm các cột 
số liệu về sin góc tới, sin góc khúc xạ và 
tỉ số sin góc tới và sin góc khúc xạ. Bảng 
số liệu được lập có thể như bảng 3. 

Bảng 3: Kết quả thí ngiệm khúc xạ ánh sáng 

Để hướng dẫn học sinh thực hiện 
các thao tác đo đạc, quan sát và thu thập 
số liệu giáo viên đặt ra các câu hỏi để 
học sinh tự trả lời như: 

Câu hỏi 1. Làm thế nào để điều 
chỉnh góc tới i? HS: Có thể điều chỉnh 
góc tới bằng cách di chuyển vị trí của 
đèn chiếu. 
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Câu hỏi 2. Lựa chọn hướng quan 
sát như thế nào là hợp lý nhất? HS: 
Quan sát thẳng góc với mặt phẳng bảng 
(mặt bảng có gắn các dụng cụ). 

Câu hỏi 3. Độ chia nhỏ nhất của 
bảng chia độ là bao nhiêu? Từ đó suy ra 
sai số của dụng cụ này là bao nhiêu? 
HS: Độ chia nhỏ nhất của bảng chia độ 
là 

01 . Như vậy sai số của bảng chia độ 
bằng một nửa độ chia nhỏ nhất, tức 

00,5 . 
Câu hỏi 4. Làm thế nào để đọc 

chính xác số chỉ góc tới và góc khúc xạ 
khi vệt sáng có độ rộng đáng kể trên 
bảng chia độ? HS: Đọc chính giữa vạch 
sáng với sai số 00,5 . 

Sau khi định hướng cho học sinh 
cách đo đạc và thu thập số liệu, giáo 
viên cho các nhóm tiến hành thí nghiệm 
và ghi kết quả vào bảng số liệu. Đây 
chính là giai đoạn học sinh luyện tập 
các kỹ năng. Trong giai đoạn này giáo 
viên thực hiện quan sát, theo dõi cách 
học sinh bố trí thí nghiệm, đo đạc, thu 
thập số liệu để đánh giá xem học sinh 
đã đạt được mục tiêu các kỹ năng đã đề 
ra chưa. Nếu nhiều học sinh trong lớp 
lúng túng trong khâu bố trí, giáo viên có 
thể thực hiện mẫu một lần cho các em 
quan sát. 

Hoạt động 4: Định hướng học 
sinh xử lý số liệu, nhận xét đánh giá 
quá trình làm thí nghiệm 

Giáo viên yêu cầu các nhóm vẽ đồ 
thị biểu diễn sự phụ thuộc của sini và 
sinr. Trong quá trình vẽ, giáo viên chú ý 
học sinh cách vẽ các ô sai số và cách 

nối các điểm trên ô sai số sao cho đúng. 
Để hướng dẫn học sinh cách xử lý số 
liệu và rút ra các nhận xét, giáo viên đặt 
ra các câu hỏi như: 

Câu hỏi 1. Nhận xét hình dạng đồ 
thị thu được? HS: Đồ thị thu được gần 
như là một đường thẳng. 

Câu hỏi 2. Sini và sin r phụ thuộc 
với nhau như thế nào? HS: Phụ thuộc 
theo hàm bậc nhất và tỉ số này trong các 
lần đo xấp xỉ bằng nhau. 

Câu hỏi 3. Tính sai số tỉ đối trung 
bình của đại lượng n? Và nhận xét sai 
số thu được? HS: Tính sai số tỉ đối 
trung bình theo công thức n n∆  và đưa 
ra nhận xét. 

Câu hỏi 4. Có kết luận gì về vị trí 
của tia khúc xạ so với tia tới và pháp 
tuyến? HS: tia khúc xạ luôn nằm trong 
mặt phẳng tới và nằm bên kia pháp 
tuyến so với tia tới. 

Giáo viên hướng dẫn học sinh các 
đưa ra các nhận xét về quá trình thí 
nghiệm bằng cách yêu cầu học sinh cho 
biết các nguyên nhân dẫn đến sai số, 
các khó khăn gặp phải khi làm thí 
nghiệm và cách khắc phục. Cuối cùng, 
giáo viên tổng kết các kết quả mà các 
nhóm và khái quát thành định luật khúc 
xạ ánh sáng. 

Bước 5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá 
Căn cứ vào quá trình quan sát, ghi 

chép, theo dõi các hoạt động của học 
sinh trong từng giai đoạn mà giáo viên 
đánh giá mức độ hình thành các kỹ 
năng thực hành của học sinh. 

Bước 6. Bổ sung và cải tiến  
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Nếu trong quá trình bồi dưỡng, các 
kỹ năng của học sinh chưa đạt đúng 
mục tiêu đề ra thì giáo viên cần có kế 
hoạch để bồi dưỡng thêm các kỹ năng 
này trong những nội dung khác. 

4.2. Quy trình bồi dưỡng năng lực 
thực nghiệm cho học sinh trong dạy 
học bài Thực hành xác định tiêu cự 
của thấu kính phân kỳ 

Bước 1. Xác định hình thức tổ 
chức bồi dưỡng  

Giáo viên sử dụng hình thức tổ 
chức dạy học theo bài lên lớp với bài 
thực hành thí nghiệm.  

Bước 2. Xác định kỹ năng và mục 
tiêu cần đạt của kỹ năng 

Đề xuất được phương án thí nghiệm 
đo tiêu cự của thấu kính phân kỳ và 
đánh giá được tính khả thi của mỗi 
phương án dưới sự hướng dẫn của giáo 
viên; lập được bản kế hoạch thí nghiệm 
chi tiết; bố trí thí nghiệm hợp lý để xác 
định được tiêu cự thấu kính phân kỳ; 
thực hiện đo đạc và thu thập số liệu một 
cách nhanh chóng; xử lý được các số 
liệu để đưa ra kết quả cuối cùng về tiêu 
cự của thấu kính phân kỳ cần đo và 
đánh giá được tiến trình thí nghiệm. 

Bước 3. Lập kế hoạch tổ chức 
bồi dưỡng 

a. Xác định các điều kiện về phương 
tiện, thiết bị, không gian, thời gian 

Phương tiện, thiết bị dạy học là bộ 
thí nghiệm thực hành xác định tiêu cự 
của thấu kính phân kỳ. Không gian 
trong phòng thí nghiệm. Thời gian dự 
kiến là 3 tiết tại lớp. Trong đó tiết đầu 

tiên, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm 
hiểu dụng cụ và đề xuất phương án thí 
nghiệm. Sau đó về nhà học sinh lập bản 
kế hoạch. Tiết 2, giáo viên chỉnh sửa 
bản kế hoạch, hướng dẫn, làm mẫu cách 
bố trí thí nghiệm và cách đo đạc. Tiết 3, 
học sinh tự tiến hành bố trí, đo đạc, thu 
thập số liệu, xử lý số liệu.  

b. Dự kiến cách thức tổ chức bồi dưỡng 
Giáo viên chia lớp thành nhiều 

nhóm, hướng dẫn học sinh cách lập bản 
kế hoạch thí nghiệm. Các nhóm về nhà 
hoàn thiện bản kế hoạch thí nghiệm. 
Giáo viên chỉnh sửa lại kế hoạch của 
các nhóm. Các nhóm thực hiện rèn 
luyện các kỹ năng bố trí thí nghiệm, đo 
đạc và thu thập số liệu, xử lý số liệu, 
nhận xét đánh giá quá trình thí nghiệm 
dưới sự hướng dẫn của giáo viên.  

c. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm 
tra, đánh giá 

Kiểm tra, đánh giá qua việc theo dõi, 
quan sát những thao tác của học sinh 
trong quá trình làm thí nghiệm kết hợp 
với sự chuẩn bị bản kế hoạch và cách xử 
lý số liệu và kết quả thí nghiệm.  

Bước 4. Tổ chức bồi dưỡng theo 
kế hoạch 

Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm 
nhỏ. Phát bộ thí nghiệm xác định tiêu 
cự của thấu kính phân kỳ gồm: Giá 
quang học G có thước dài 75cm; Đèn 
chiếu Đ, loại 12V-21W; Bản chắn sáng 
C màu đen, trên mặt có 1 lỗ tròn mang 
hình số 1 dùng làm vật AB; Thấu kính 
phân kỳ L; Thấu kính hội tụ L0; Bản 
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màn ảnh M; Nguồn điện U (AC-DC: 3-
9-12V); dây dẫn. 

Hoạt động 1: Xác định vấn đề 
nghiên cứu 

Yêu cầu học sinh cho biết mục đích 
của thí nghiệm?  

Hoạt động 2: Tìm hiểu tìm hiểu 
dụng cụ 

Câu hỏi 1. Hãy liệt kê và mô tả các 
dụng cụ trong bộ thí nghiệm? Học sinh 
liệt kê và mô tả các dụng cụ trong bộ 
thí nghiệm. 

Câu hỏi 2. Các điện áp mà nguồn 
điện cung cấp là bao nhiêu? Nên chọn 
điện áp cung cấp cho đèn bao nhiêu để 
đèn sáng bình thường? HS: 3-6-12V, 
chọn đúng định mức là 12V. 

Câu hỏi 3. Nếu đặt lần lượt vật, 
thấu kính, màn lên giá quang học, làm 
thế nào để tính khoảng cách từ thấu 
kính đến vật và từ thấu kính đến màn? 
HS: Đọc số chỉ vị trí của chúng trên giá 
quang học, sau đó tính khoảng cách 
bằng cách lấy hiệu các giá trị này. 

Hoạt động 3: Đề xuất phương án 
thí nghiệm phù hợp với điều kiện đã 
xác định 

Câu hỏi 1. Có thể đo tiêu cự của 
thấu kính phân kỳ thông qua việc đo 
trực tiếp khoảng cách từ vật đến thấu 
kính và từ ảnh đến thấu kính hay 
không? Vì sao? HS: Không được, vì 
ảnh thu được là ảnh ảo không hứng 
được trên màn. 

Câu hỏi 2. Hãy đề xuất một số 
phương án có thể đo được tiêu cự của 
thấu kính phân kỳ với các dụng cụ có 

sẵn trong bộ thí nghiệm hoặc một số 
dụng đơn giản khác mà em có thể chế 
tạo được?  

Một số phương án thí nghiệm mà 
học sinh có thể đề xuất là: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phương án 1: Sử dụng ánh sáng mặt 

trời để tạo chùm tia song song đến thấu 
kính. Chùm tia này hội tụ tại một điểm 
phía trước thấu kính và chùm sáng sau 
thấu kính bị loe rộng tạo nên một vệt sáng 
trên mặt đất. Thí nghiệm có thể được bố 
trí như hình 2. Bằng cách đo đường kính 
của thấu kính, đường kính vệt sáng trên 
mặt đất, khoảng cách từ thấu kính đến 
mặt đất, có thể tính toán được giá trị của 
tiêu cự thấu kính phân kỳ. 

Phương án 2: Ghép thấu kính phân 
kỳ với một thấu kính hội tụ để tạo ra 
ảnh thật của vật thật qua hệ hai thấu 
kính. Phương pháp này được trình bày 
rõ ở SGK. 

Phương án 3: Sử dụng 1 thấu kính 
hội tụ và một thấu kính phân kỳ đem 
ghép sát, đồng trục với nhau sao cho hệ 
thấu kính thu được được xem như một 
thấu kính hội tụ. Tiêu cự f1 của thấu 
kính hội tụ có thể đo dễ dàng bằng cách 

Hình 2: Sơ đồ thí nghiệm đo tiêu cự 
thấu kính 
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đo khoảng cách từ vật đến thấu kính và 
từ thấu kính đến màn. Từ đó tính toán 
được độ tụ D1. Sau đó, lại sử dụng 
phương pháp đo này để xác định tiêu cự 
f (độ tụ D) của hệ thấu kính ghép sát. 
Từ đó áp dụng công thức D = D1 + D2 
để xác định D2 và suy ra tiêu cự f2 của 
thấu kính phân kỳ. 

Câu hỏi 3. Cho biết ưu, nhược điểm 
của từng phương án đã đề xuất? Giáo 
viên gợi ý học sinh phân tích xem đối 
với phương án đó, dụng cụ chế tạo có 
khó hay không? Sai số thu được có thể 
lớn hay không? Vì sao? 

Câu hỏi 4. Cần lựa chọn phương án 
nào để làm thí nghiệm? Sau hoạt động 
này, giáo viên thống nhất phương án 
cho các nhóm làm thí nghiệm. Do điều 
kiện về thời gian nên đề tài chỉ xác định 
cho học sinh làm phương án 2. 

Hoạt động 4: Xây dựng tiến trình 
làm thí nghiệm 

Yêu cầu học sinh làm việc theo 
nhóm và đưa ra tiến trình thí nghiệm 
phù hợp. Để xây dựng tiến trình, giáo 
viên hướng dẫn học sinh tự trả lời các 
câu hỏi: Đầu tiên cần làm gì? Làm như 
thế nào? Sau đó làm gì? Làm ra sao? 
Sau khi các nhóm đã hoàn thiện tiến 
trình, giáo viên yêu cầu các nhóm trình 
bày tiến trình của nhóm trước lớp để 
các nhóm khác nhận xét. Giáo viên tổng 
kết, điều chỉnh tiến trình. 

Hoạt động 5: Xây dựng các bảng biểu  
Câu hỏi 1. Trong thí nghiệm này, 

các đại lượng nào ta có thể thu thập số 
liệu trực tiếp? Các đại lượng nào là các 

đại lượng cần xác định theo yêu cầu thí 
nghiệm? Từ đó cho biết bảng biểu sẽ 
cần có những đại lượng nào? 

Câu hỏi 2. Các công thức nào được 
vận dụng để đo tiêu cự của thấu kính 
phân kỳ?  

Câu hỏi 3. Phép đo sẽ được thực 
hiện bao nhiêu lần? 

Câu hỏi 4. Cần tính sai số của đại 
lượng nào? 

Sau khi trả lời hết các câu hỏi này, 
giáo viên yêu cầu các nhóm thiết kế 
bảng biểu vào giấy A2. Yêu cầu cần đạt 
là bảng biểu rõ ràng, logic và dễ dàng 
để ghi kết quả thực nghiệm. Khi các 
nhóm hoàn thành bảng biểu, giáo viên 
yêu cầu các nhóm cùng gắn các bảng 
biểu lên bảng để cả lớp cùng nhận xét, 
đánh giá. Giáo viên chỉnh sửa các bảng 
này cho phù hợp. Sau khi học sinh hoàn 
thành các bước đề xuất phương án, xây 
dựng tiến trình thí nghiệm, lập các bảng 
biểu, giáo viên yêu cầu các nhóm về 
hoàn thiện lại các nội dung và lập thành 
bản kế hoạch thí nghiệm, chuẩn bị cho 
buổi thí nghiệm sau. 

Hoạt động 6: Lắp đặt, bố trí thí nghiệm 
Câu hỏi 1. Nêu các bước khởi động 

nguồn sáng để đảm bảo an toàn về 
điện? HS: Cắm dây nối lấy điện của đèn 
chiếu vào nguồn cấp điện; vặn núm 
xoay chiều của nguồn điện đến vị trí 
12V; cắm phích lấy điện của nguồn vào 
mạng điện 220V; bật công tắc nguồn để 
đèn chiếu phát sáng. 

Câu hỏi 2. Cho biết cách lắp vật, 
thấu kính và màn lên giá quang học? 
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HS: Đặt vật cần lắp vào đúng vị trí trên 
giá đỡ của mỗi dụng cụ, điều chỉnh sao 
cho mặt phẳng chứa chúng vuông góc 
với giá quang học, và đồng trục với 
nhau. Sau đó vặn các vít để chốt chặt vị 
trí của vật, đèn chiếu, màn và thấu kính. 

Giáo viên yêu cầu học sinh bố trí 
các dụng cụ theo sơ đồ Hình 35.5 SGK 
(nhưng chưa lắp thấu kính phân kỳ). 
Nếu nhận thấy học sinh lúng túng trong 
thao tác này, giáo viên có thể thực hiện 
làm mẫu 1 lần. 

Hoạt động 7: Đo đạc và thu thập 
kết quả thí nghiệm 

Giáo viên hướng dẫn học sinh cách 
điều chỉnh dụng cụ và cách quan sát, 
đọc kết quả thí nghiệm. 

Câu hỏi 1. Làm thế nào để di 
chuyển vị trí của vật, thấu kính hoặc 
màn? HS: Nới lỏng vít hãm ở giá đỡ 
của mỗi dụng cụ và trượt chúng lên giá 
quang học, đến vị trí thích hợp thì siết 
chặt vít hãm lại. 

Câu hỏi 2. Vị trí đặt mắt để quan 
sát và đọc các số liệu trên giá quang học 
cho phù hợp? HS: Đặt mắt thẳng góc 
với thước tại vị trí vạch ngắm trên giá 
đỡ các dụng cụ. 

Câu hỏi 3. Sai số chiều dài của giá 
quang học là bao nhiêu? HS: 0,5mm, 
bằng nửa độ chia nhỏ nhất ghi trên thước. 

Sau khi học sinh trả lời câu hỏi này, 
giáo viên có thể cho học sinh đọc một 
số giá trị đo trên thước để xem học sinh 
đã biết cách đặt mắt và đọc số liệu đúng 
sai số dụng cụ quy định chưa. Dưới sự 

hướng dẫn của giáo viên, các nhóm tiến 
hành làm thí nghiệm để luyện tập và 
củng cố kỹ năng. 

Hoạt động 8: Tính toán sai số và xử 
lý số liệu 

Câu hỏi 1. Cho biết cách tính các giá 
trị f , if∆ , f∆ và sai số tỉ đối trung bình 
của đại lượng f ? Sai số này có thể chấp 
nhận được không? 

HS: 1 2 3 4 5f f f f ff ;
5

+ + + +
=

 

i if f f∆ = − ;  

1 2 3 4 5f f f f ff ;
5

∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆
∆ =

 

 f
f
∆

δ = .  

Nhận xét nếu 5%δ ≤  thì sai số có 
thể chấp nhận được. 

Câu hỏi 2. Kết quả cần được viết 
như thế nào? HS: Kết quả phép 
đo f f f= ± ∆ . 

Hoạt động 9: Nhận xét kết quả và 
đánh giá tiến trình thí nghiệm 

Sau khi hướng dẫn học sinh cách 
ghi và tính toán sai số, giáo viên dành 
thời gian để học sinh xử lý các số liệu 
thu được. Sau đó, giáo viên định hướng 
học sinh cách nhận xét, đánh giá bài thí 
nghiệm bằng các câu hỏi như: Kết quả 
thu được có phù hợp với thực tế hay 
không? Nguyên nhân dẫn đến sai số 
trong thí nghiệm là gì? Làm sao để 
giảm được các sai số này? Tiến trình 
thí nghiệm có những vấn đề nào khó 
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khăn? Khắc phục những khó khăn này 
như thế nào? 

Bước 5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá 
Giáo viên căn cứ vào những quan sát, 

ghi chép, theo dõi các hoạt động của học 
sinh trong từng giai đoạn, kết hợp với sự 
chuẩn bị bản kế hoạch thí nghiệm và cách 
xử lý các số liệu đó để đánh giá kỹ năng 
của học sinh. Đặc biệt giáo viên cần theo 
dõi sát hoạt động của các nhóm trong từng 
bước như bố trí thí ngiệm, điều chỉnh dụng 
cụ, ghi chép số liệu để có những đánh giá 
chính xác. 

Bước 6. Bổ sung và cải tiến  
Nếu trong quá trình bồi dưỡng, các 

kỹ năng của học sinh chưa đạt đúng 
mục tiêu đề ra, giáo viên có thể có kế 
hoạch để bồi dưỡng thêm bằng cách cho 
học sinh về nhà làm các phương án thí 
nghiệm khác. 

5. Kết quả thực nghiệm 
Quy trình dạy học đưa ra được áp 

dụng trong dạy học tại 2 lớp thực 
nghiệm (TNg) là 11A1 và 11A3 và so 
sánh với 2 lớp đối chứng (ĐC) là 11A2 
và 11A4 trường THPT Hùng Vương, 
Bố Trạch, Quảng Bình nhằm đánh giá 
hiệu quả của việc bồi dưỡng năng lực 
thực nghiệm. Kết quả đánh giá được 
thực hiện qua việc quan sát học sinh 
làm việc trong tiết học và tiến hành 
kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành 
của học sinh thông qua bài thực hành 
xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ. 
Các kỹ năng thực hành của học sinh sẽ 
được đánh giá qua hai cách là đánh giá 
quy trình (với kỹ năng bố trí thí nghiệm, 

kỹ năng đo đạc và thu thập số liệu) và 
đánh giá sản phẩm (với kỹ năng lập kế 
hoạch, kỹ năng tìm hiểu và chế tạo 
dụng cụ, kỹ năng xử lý số liệu, nhận 
xét, đánh giá) và dựa vào các tiêu chí 
đánh giá năng lực thực nghiệm mà đề 
tài đã đề xuất. Trong đó, kỹ năng lập kế 
hoạch thí nghiệm và kỹ năng tìm hiểu, 
chế tạo dụng cụ được đánh giá, cho 
điểm theo nhóm. Các kỹ năng còn lại 
cho điểm theo cá nhân. Điểm tối đa cho 
mỗi học sinh ứng với mỗi tiêu chí là 10 
điểm. Điểm trung bình của mỗi cá nhân 
là điểm trung bình cộng của 5 tiêu chí. 

• Kết quả quan sát giờ học 
Ở các lớp đối chứng 
Trong quá trình học: Các thí nghiệm 

được giáo viên sử dụng chủ yếu là thí 
nghiệm biểu diễn, do đó học sinh chủ 
yếu chỉ quan sát và ít được tiếp xúc với 
dụng cụ thí nghiệm. Trong tiết thực hành 
học sinh chỉ thực hiện soạn mẫu báo cáo 
thí nghiệm theo mẫu có sẵn trong SGK. 
Các thao tác sử dụng dụng cụ còn lúng 
túng, chưa chính xác. Việc lắp đặt, bố trí 
dụng cụ chưa khoa học. Học sinh chưa 
biết cách điều chỉnh dụng cụ sao cho 
đồng trục, chưa chọn đúng các vị trí của 
màn để cho ảnh rõ nét. 

Trong quá trình kiểm tra: Có rất ít 
nhóm đề xuất được phương án thí 
nghiệm có tính khả thi và trình bày 
được các bước cơ bản trong lập kế 
hoạch. Kỹ năng chế tạo dụng cụ của 
học sinh trong lớp ĐC vẫn còn rất hạn 
chế, thể hiện ở sự chuẩn bị các dụng cụ 
thí nghiệm còn sơ sài, chưa đúng yêu 
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cầu kỹ thuật. Hầu hết học sinh tỏ ra 
lúng túng và khá vụng về trong khi thực 
hiện các thao tác tháo lắp và bố trí dụng 
cụ thí nghiệm. Các thao tác thu thập số 
liệu còn rất chậm, chưa chính xác. 

Ở các lớp thực nghiệm 
 Trong quá trình học: Hầu hết các 

giáo viên đã tổ chức bồi dưỡng năng lực 
thực nghiệm cho học sinh theo đúng 
quy trình đã đề xuất. Các giáo viên đã 
tăng cường sử dụng các thí nghiệm trực 
diện nhằm giúp học sinh khám phá kiến 
thức mới. Điều này đã tạo điều kiện tối 
đa cho học sinh tiếp xúc với các dụng 
cụ thí nghiệm và rèn luyện các kỹ năng 
thực hành. Trong tiết thực hành xác 
định tiêu cự thấu kính phân kỳ, học sinh 
có thể đề xuất được thêm 1 phương án 

thí nghiệm ngoài phương án mà SGK 
đã cho sẵn. Các thao tác tìm hiểu dụng 
cụ, tháo lắp và bố trí dụng cụ trở nên 
thành thạo, nhanh chóng. 

Trong quá trình kiểm tra: Có khá 
nhiều nhóm đề xuất được phương án thí 
nghiệm và lập được bản kế hoạch thí 
nghiệm một cách chi tiết và khá đầy đủ. 
Học sinh chuẩn bị các dụng cụ đúng 
yêu cầu của phương án đưa ra. Một số 
nhóm chuẩn bị chu đáo, dụng cụ có tính 
kỹ thuật và thẩm mĩ. Các nhóm bố trí 
thí nghiệm khá nhanh, thao tác đo đạc 
với dụng cụ diễn ra khá thành thục và 
không cần sự trợ giúp nhiều từ phía 
giáo viên. Việc thu thập số liệu diễn ra 
đúng thời gian quy định. 

Kết quả kiểm tra 
Bảng 4: Thống kê các điểm số (Xi) của bài kiểm tra 

 
Bảng 5: Thống kê điểm trung bình các tiêu chí của học sinh hai nhóm 

 

Từ các bảng số liệu chúng tôi tiến 
hành xử lý các số liệu và vẽ các đồ thị 
cần thiết. Các kết quả thu được cho 
phép kết luận kết quả của việc bồi 
dưỡng kỹ năng thực hành cho học sinh 
trong dạy học phần Quang hình học của 

nhóm các lớp TNg cao hơn so với nhóm 
các lớp ĐC.  

III. Kết luận 
Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi 

đã đề xuất được bộ tiêu chí đánh giá 
năng lực thực nghiệm, đưa ra quy trình 
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bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho 
học sinh và vận dụng quy trình đó trong 
dạy học phần Quang hình học. Chúng 
tôi cũng đã tiến hành thực nghiệm nhằm 
đánh giá các kỹ năng thực nghiệm của 
học sinh theo các tiêu chí đã đề xuất. 

Các kết quả thực nghiệm đã cho thấy 
việc vận dụng quy trình vào dạy học đã 
góp phần phát triển năng lực thực 
nghiệm cho học sinh. 
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OPTICAL GEOMETRY IN GRADE - 11 PHYSICS  

ABSTRACT 
In Physics experimental competence is one of the distintive capacities that 

students should train to achieve. We are going to have this paper propose a set of 
criteria to evaluate the experimental competence in Physics, a  process to foster it to 
students as well as a way to apply the process into teaching Optical Geometry in 
Grade - 11 Physics.  
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1 

Đỗ Thị Cẩm Hoàng
1 

TÓM TẮT 

Kết quả nghiên cứu về tài nguyên cây thuốc rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai bước đầu chúng tôi đã thu thập, xác định và liệt kê với 57 loài, 51 chi và 36 họ 

thuộc 3 ngành thực vật có khả năng làm thuốc. Trong đó, Ngành Hạt kín 

(Magnoliophyta) chiếm ưu thế nhất với 50 loài thuộc 45 chi của 32 họ, tiếp đến là 

ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) có 6 loài thuộc 5 chi của 3 họ và ngành Thông đất 

(Lycopodiophyta) với 1 loài thuộc 1 chi của 1 họ. Dạng sống của cây rất đa dạng với 

15 loài cây thân cỏ, 13 loài cây bụi,11 loài cây gỗ nhỏ, 10 loài cây dây leo, 6 loài 

cây phụ sinh và 2 loài cây gỗ lớn. Các bộ phận khác nhau của cây thuốc được sử 

dụng, bao gồm lá (34 loài), rễ và vỏ rễ (24 loài), thân với vỏ thân (20 loài), toàn cây 

(15 loài) và hoa (4 loài). Chúng có thể được sử dụng cho 15 nhóm bệnh khác nhau, 

trong đó bảy nhóm bệnh chủ yếu là bệnh da (26 loài), về gan, thận (25 loài), vết 

thương (23 loài), viêm khớp (22 loài), lỵ và tiêu chảy (18 loài), tiêu hóa (13 loài), 

cảm sốt (12 loài), bệnh tim và huyết áp (1 loài). Chúng tôi ghi nhận ba loài cây 

thuốc bị đe dọa được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và Danh mục đỏ của 

Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN, năm 2017) và ba cây thuốc thông dụng 

theo quy định của Bộ Y tế (2013). Hiện tại nguồn tài nguyên dược liệu địa phương 

đang bị khai thác quá mức nên cần có các biện pháp bảo tồn là điều cần thiết. 

Từ khóa: Tỉnh Đồng Nai, các nhóm bệnh, cây thuốc, khai thác quá mức, các bộ 

phận sử dụng, rừng phòng hộ Tân Phú 

1. Mở đầu 

Rừng phòng hộ Tân Phú thuộc 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, tổng 

diện tích là 13.862,2 ha. Rừng tự nhiên 

tập trung chủ yếu ở địa phận của 2 xã 

Gia Canh, Phú Ngọc trong tọa độ địa lý 

107
0
20’ - 107

0
27’30’’ Kinh độ Đông 

đến 11
0
2’32’’ - 11

0
10’00 Vĩ độ Bắc. 

Đây là loại rừng có tiềm năng đa dạng 

sinh học to lớn, với khu hệ thực vật đa 

dạng phong phú, có nhiều loài quý hiếm 

và đặc trưng cho hệ thực vật rừng nhiệt 

đới ẩm (Ban quản lý rừng phòng hộ Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai, 2010). 

Kết quả điều tra về hệ thực vật rừng 

phòng hộ Tân Phú có khoảng 300 loài 

với khoảng 200 loài cây gỗ và khoảng 

100 loài cây khác. Cho đến gần đây, 

chưa có nghiên cứu nào về nguồn tài 

nguyên cây thuốc tại đây. Tuy nhiên 

mới có 196 loài của 44 họ được định 

danh nhưng đều là các loài gỗ lớn thuộc 

ngành Hạt kín (Nguyễn Lâm Minh, 

2012) và chưa có ghi nhận về thực vật 
1
Trường Đại học Đồng Nai 

Email: nguyenthingoclinhktnn@yahoo.com 
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làm thuốc. Trong khi đó, các loài cây 

thuốc vẫn được người dân địa phương 

khai thác một cách không kiểm soát, tạo 

nguy cơ gây suy giảm nguồn tài nguyên 

quan trọng này. Để góp phần tạo cơ sở 

cho công tác bảo tồn và phát triển bền 

vững nguồn tài nguyên thực vật ở đây, 

chúng tôi đã tiến hành điều tra ghi nhận 

các loài cây thuốc trong thời gian tháng 

11 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017. 

2. Vật liệu và phương pháp 

nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Tất cả các loài thực vật hiện có ở 

Rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai cũng như các nguồn tài liệu và các 

kết quả nghiên cứu liên quan đã được 

công bố. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

+ Phương pháp điều tra cây thuốc 

Điều tra thu thập mẫu vật theo các 

tuyến có các trạng thái rừng và các 

dạng địa hình khác nhau. Trên các 

tuyến thống kê và mô tả các loài thực 

vật có khả năng làm thuốc. Sử dụng 

GPS để xác định hướng đi, chiều dài 

tuyến điểm. Tiến hành chụp cây thuốc 

bằng máy ảnh. Cụ thể, bốn tuyến điểm 

điều tra được chia ra như sau: 

Tuyến 1: Tiểu khu 86. 

Tuyến 2: Trục đường chính từ suối 

Đá Bàn đến cầu Tư Đồng. 

Tuyến 3: Bàu nước sôi. 

Tuyến 4: Khu vực Thác Mai đường 

Bách Thảo. 

+ Phương pháp thu mẫu và xử lý mẫu 

Thu mẫu theo phương pháp của 

Nguyễn Nghĩa Thìn trong cẩm nang 

nghiên cứu “Đa dạng sinh vật” (1996) 

và “Hệ sinh thái rừng nhiệt đới” (2004). 

Mẫu vật được lưu trữ tại phòng Thực 

vật, khoa Sinh học, Đại học Đồng Nai. 

+ Phương pháp xác định tên khoa 

học và lập danh lục 

Các loài cây thuốc được định danh 

chủ yếu theo sách Danh lục cây thuốc 

Việt Nam của Viện Dược liệu (2016). 

Danh lục được xây dựng theo hệ thống 

phân loại của Brummitt (1992) kết hợp 

với Danh lục các loài thực vật Việt Nam 

tập của Nguyễn Tiến Bân (2005). 

+ Phương pháp đánh giá đa dạng 

về dạng sống, giá trị sử dụng của các 

loài thực vật 

Dựa theo tài liệu  Danh lục cây 

thuốc Việt Nam của Viện Dược liệu 

(2016), Những cây thuốc và vị thuốc 

Việt Nam của Đỗ Tất Lợi (2006). 

  + Phương pháp xác định những 

loài thực vật quý hiếm 

Dựa vào tài liệu Sách đỏ Việt Nam 

(2007) - Phần Thực Vật, và Danh mục 70 

cây thuốc thiết yếu của Bộ Y tế (2013). 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Đa dạng thành phần loài thực 

vật làm thuốc 

Qua kết quả điều tra, chúng tôi đã 

xác định được 57 loài cây thuốc thuộc 

51 chi và 36 họ của 3 ngành thực vật 

thực vật bậc cao (bảng 1). Điều này cho 

thấy các loài thực vật làm thuốc ở đây 

rất đa dạng. Trong đó, ngành Hạt kín 

(Magnoliophyta) chiếm ưu thế nhất với 

50 loài (chiếm 89,47% tổng số loài cây 

thuốc được xác định) thuộc 45 chi 

(88,24%) và 32 họ (88,99%). Tiếp đến 
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là ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) có 

6 loài (10,53%) thuộc 5 chi (9,80%) và 

3 họ (8,33%). Ngành Thông đất 

(Lycopodiophyta) chỉ có 1 loài (1,75%) 

thuộc 1 chi (1,96%) và 1 họ (2,78%). 

Họ có số lượng loài cây thuốc nhiều 

nhất là Trúc đào (Apocynaceae) với 8 

loài (14,04%), Dâu tằm (Moraceae) và 

Ráng đa túc (Polypodiaceae) với 4 loài 

mỗi họ (7,02%) và Thiên lý 

(Asclepiadaceae) với 3 loài (5,26%). 

Các họ còn lại có từ 1 loài đến 2 loài 

cây thuốc (bảng 2). Các loài phổ biến 

là: Quyển bá yếu (Selaginella 

denticulate), Cốt toái bổ (Drynaria 

bonii), Cỏ xước (Achyranthes aspera), 

Mật nhân (Eurycoma longifolia)… 

 

  

Hình 1: Quyển bá yếu (Selaginella 

denticulata ) 

 Hình 2: Mật nhân (Eurycoma longifolia) 

  

 Hình 3: Cỏ xước (Achyranthes aspera)  Hình 4: Cốt toái bổ (Drynaria bonii) 

Bảng 1: Phân bố cây thuốc ở rừng phòng hộ Tân Phú trong các bậc phân loại 

STT Ngành 

Họ Chi Loài 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

 (%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

 (%) 

1 
Ngành Thông đất 

(Lycopodiophyta) 
1 2,78 1 1,96 1 1,75 

2 Ngành Dương xỉ 3 8,33 5 9,80 6 10,53 
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(Polypodiophyta) 

4 
Ngành Ngọc lan  

(Magnoliophyta) 
32 88,99 45 88,24 50 89,47 

 Tổng cộng 36 100 51 100 57 100 

Bảng 2: Thành phần các chi và loài cây thuốc của rừng phòng hộ Tân Phú 

 

STT 

 

 

Họ 

 

Chi Loài 

Số lượng 

 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Selaginellaceae 

(Họ quyển bá) 
1 1,96 1 1,75 

2 
Blechnaceae 

(Họ Ráng lá dừa) 
1 1,96 1 1,75 

3 
Polypodiaceae 

(Họ Ráng đa túc) 
3 5,88 4 7,02 

4 
Schizeaceae 

(Họ Bòng bong) 
1 1,96 1 1,75 

5 
Acanthaceae 

(Họ Ô rô) 
2 3,92 2 3,51 

6 
Amaranthaceae 

(Họ Rau dền) 
2 3,92 2 3,51 

7 
Apocynaceae 

(Họ Trúc đào) 
8 15,69 8 14,04 

8 
Araceae 

(Họ Ráy) 
1 1,96 1 1,75 

9 
Araliaceae 

(Họ Ngũ gia bì) 
1 1,96 1 1,75 

10 
Asclepiadaceae 

(Họ Thiên lý) 
3 5,88 3 5,26 

11 
Asteraceae 

(Họ Cúc) 
1 1,96 1 1,75 

12 
Ardisia  

(Họ Đơn nem) 
1 1,96 1 1,75 

13 
Begoniaceae 

(Họ Thu hải đường) 
1 1,96 1 1,75 

14 
Clusiaceae 

(Họ Bứa) 
1 1,96 1 1,75 

15 
Costaceae 

(Họ Mía dò) 
1 1,96 1 1,75 

16 
Cyperaceae 

(Họ Cói) 
1 1,96 1 1,75 

17 
Dilleniaceae 

(Họ Sổ) 
1 1,96 2 3,51 

18 
Dracaenaceae 

( Họ Huyết giác) 
1 1,96 1 1,75 
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19 
Ebenaceae 

(Họ Thị) 
1 1,96 2 3,51 

20 
Euphorbiaceae 

(Họ Thầu dầu) 
1 1,96 1 1,75 

21 
Fabaceae 

(Họ Đậu) 
2 3,92 2 3,51 

22 
Icacinaceae 

(Họ Thụ đào) 
1 1,96 1 1,75 

23 
Hypoxidaceae 

( Họ Sâm cau) 
1 1,96 1 1,75 

24 
Lamiaceae 

(Họ Hoa môi) 
1 1,96 1 1,75 

25 
Lauraceae 

(Họ Long não) 
1 1,96 1 1,75 

26 
Lecythidaceae 

(Họ Lộc vừng) 
1 1,96 1 1,75 

27 
Moraceae 

(Dâu Tằm) 
1 1,96 4 7,02 

28 
Menispermaceae 

(Họ Tiết dê) 
1 1,96 1 1,75 

29 
Myrtaceae 

(Họ Sim) 
1 1,96 1 1,75 

30 
Pandanaceae 

(Họ Dứa dại) 
1 1,96 1 1,75 

31 
Rubiaceae 

(Họ Cà phê) 
1 1,96 1 1,75 

32 
Rutaceae 

(Họ Cam) 
1 1,96 1 1,75 

33 
Simaroubaceae  

(Họ Thanh thất) 
1 1,96 1 1,75 

34 
Scrophulariaceae 

(Họ Hoa mõm chó) 
1 1,96 1 1,75 

35 
Theaceae 

(Họ Chè) 
1 1,96 1 1,75 

36 
Zingiberaceae 

(Họ Gừng) 
2 3,92 2 3,51 

 Tổng 51 100 57 100 

3.2. Đa dạng về dạng thân  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguồn 

cây thuốc tại khu vực nghiên cứu chủ 

yếu là các cây thân thảo, cây bụi, cây gỗ 

nhỏ và dây leo (bảng 4). Các loài cây gỗ 

lớn và phụ sinh ít hơn. Các loài cây 

thuốc thân thảo có phân bố rộng, với 15 

loài (chiếm 26,32%), tập trung ở các họ 

Gừng (Zingiberaceae), Hoa mõm chó 

(Scrophulariaceae), Hòa thảo 

(Scrophulariaceae), Đậu (Fabaceae), Cói 

(Cyperaceae), Cúc (Asteraceae) và Rau 

dền (Amaranthaceae). Tiếp theo là nhóm 

cây bụi sống dưới tán rừng với 13 loài 

http://www.botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Theaceae&list=familia
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(chiếm 22,81%), chủ yếu tập trung ở các 

họ Đơm nem (Myrsinaceae), Thầu dầu 

(Euphorbiaceae), Ngũ gia bì 

(Araliaceae), Cà Phê (Rubiaceae), Cam 

(Rutaceae) và Chè (Theaceae). Cây gỗ 

lớn làm thuốc được ghi nhận ít loài nhất 

(4,35%), tập trung ở một số họ như Lộc 

vừng (Lecythidaceae), Dâu tằm 

(Moraceae)… Đây là kết quả quan trọng, 

góp phần định hướng cho việc khai thác 

và sử dụng cây thuốc đạt hiệu quả. 

Bảng 4: Dạng sống của các loài cây thuốc ở rừng phòng hộ Tân Phú 

STT Dạng sống Số loài Tỷ lệ (%) 

3 Thân thảo (C) 15 26,32 

2 Cây bụi (B) 13 22,81 

1 Cây gỗ nhỏ (GN) 11 19,30 

5 Dây leo (DL) 10 17,54 

6 Phụ sinh (PS) 06 10,53 

4 Cây gỗ lớn (GL) 02 3,51 

 TỔNG CỘNG 57 100 

3.3. Đa dạng trong các bộ phận 

được sử dụng 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng 

tôi nhận thấy ở mỗi loài cây thuốc khác 

nhau có thể sử dụng toàn cây hoặc một 

bộ phận của cây, mỗi bộ phận có một 

tác dụng chữa bệnh khác nhau (bảng 5). 

Bảng 5: Đa dạng các bộ phận của cây được sử dụng làm thuốc 

STT Bộ phận dùng làm thuốc 
Số loài cây thuốc 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Toàn cây 15 26,32 

2 Lá 34 59,65 

3 Rễ - vỏ rễ 24 42,11 

4 Thân - vỏ thân 20 35,09 

5 Hoa 04 7,02 

6 Quả - hạt 09 15,79 

7 Bộ phận khác (tinh dầu, nhựa…) 06 10,53 

Bộ phận được sử dụng nhiều nhất là 

lá với 15 loài (59,65%), tiếp theo là 

rễ - vỏ rễ với 24 loài (42,11%) và thân - 

vỏ thân với 20 loài (35,09%). Có 15 

loài (26,32%) sử dụng toàn bộ cây làm 

thuốc. Số loài chỉ sử dụng quả - hạt làm 

thuốc là 9 (15,79%). Có 6 loài (10,53%) 

cho tinh dầu hay nhựa mủ làm thuốc. 

Đặc biệt, có 04 loài (7,02%) có hoa 

được sử dụng làm thuốc. 

3.4. Đa dạng về phương thức sử dụng 

Dựa theo kinh nghiệm dân gian và 

theo các tài liệu đã công bố của Đỗ Huy 

Bích (2006), Đỗ Tất Lợi (2009), Bộ Y tế 

(2013) và Viện Dược liệu (2016) cho thấy:  

Đối với phương thức dùng ngoài thì 

giã đắp có số lượng loài nhiều nhất với 

31 loài (54,39%), kế đến dùng để nấu 
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nước tắm gội, rửa với 11 loài (19,30%). 

Có 11 loài dùng để xoa ngoài da (10 

loài ngâm rượu xoa bóp chiếm 17,54% 

và nấu cao bôi 1 loài chiếm 1,75%). Có 

3 loài dùng để xông hơi (chiếm 5,26%).  

Đối với phương thức dùng uống thì 

sắc uống có số lượng loài nhiều nhất là 

47 loài (chiếm 82,46%), kế đến dùng 

ngâm rượu uống có 11 loài (chiếm 

19,30%). Có 6 loài dùng hãm chè (trà) 

uống (chiếm 10,53% tổng số loài) và 3 

loài dùng giã uống (chiếm 5,26% tổng 

số loài). 

Bảng 6: Đa dạng các phương thức sử dụng làm thuốc 

Phương thức sử dụng Phương thức chế biến Số loài Tỷ lệ (%) 

Dùng ngoài 

Nấu cao bôi 1 1,75 

Xông hơi 3 5,26 

Ngâm rượu xoa bóp 10 17,54 

Nấu nước tắm, gội, rửa 11 19,30 

Giã đắp 31 54,39 

Dùng uống 

Ngâm rượu uống 11 19,30 

Giã uống  3 5,26 

Hãm chè (trà) uống 6 10,53 

Sắc uống 47 82,46 

3.5. Đa dạng về các nhóm bệnh 

Theo các tài liệu đã công bố của Đỗ 

Tất Lợi (1999), Đỗ Huy Bích và cộng 

sự (2006), Võ Văn Chi (2012), Bộ Y tế 

(2013) thì công dụng của tài nguyên cây 

thuốc tại rừng phòng hộ Tân Phú được 

chia thành 15 nhóm chính (bảng 7). 

Bảng 7: Đa dạng các nhóm bệnh được chữa trị bằng cây thuốc 

STT Nhóm công dụng của cây thuốc Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Cây thuốc dùng an thần, dễ ngủ, trấn kinh 1 1,75 

2 Cây thuốc dùng bồi dưỡng cơ thể 9 15,79 

3 Cây thuốc dùng chữa bệnh tim 1 1,75 

4 Cây thuốc dùng chữa cầm máu 7 12,28 

5 Cây thuốc dùng chữa cảm sốt 12 21,05 

6 Cây thuốc dùng chữa hạ huyết áp 1 1,75 

7 Cây thuốc dùng chữa ho, hen 12 21,05 

8 Cây thuốc dùng trị lỵ, ỉa chảy 18 31,58 

9 Cây thuốc dùng chữa bệnh mắt, tai, mũi, răng, 

họng 
12 21,05 

10 Cây thuốc dùng chữa mụn nhọt, mẩn ngứa, sưng 

viêm 
26 45,61 

11 Cây thuốc dùng chữa bệnh phụ nữ 11 19,30 

12 Cây thuốc dùng chữa bệnh ở bộ máy tiêu hóa, 

nhuận tràng, đau dạ dày 
13 22,81 

13 Cây thuốc dùng chữa bệnh về gan, đường tiểu và 

thận 
25 43,86 
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14 Cây thuốc dùng chữa tê thấp, đau nhức 22 38,60 

15 Cây thuốc dùng đắp vết thương, rắn rết cắn 23 40,35 

Kết quả thu được ở bảng 7 cho 

thấy, nhóm bệnh có số lượng loài cây 

thuốc nhiều nhất là nhóm dùng chữa 

mụn nhọt, mẩn ngứa, sưng viêm với 26 

loài (chiếm 45,61%), tiếp đến là nhóm 

cây thuốc dùng chữa bệnh về gan, 

đường tiểu và thận với 25 loài (chiếm 

43,86%), nhóm cây dùng đắp vết 

thương, rắn rết cắn có 23 loài (chiếm 

40,35%), cây thuốc dùng chữa tê thấp, 

đau nhức có 22 loài (chiếm 38,60%), 

nhóm có số lượng loài ít nhất là nhóm 

cây chữa bệnh về tim và huyết áp với 

mỗi nhóm có 1 loài (chiếm 1,75%). 

Như vậy, nhóm bệnh mụn nhọt, 

mẩn ngứa, sưng viêm có số lượng loài 

được sử dụng nhiều nhất, với phương 

thức chủ yếu là giã đắp (dùng ngoài) và 

sắc uống (dùng trong). Danh sách các 

loài cây thuốc này được trình bày trong 

bảng 8. 

Bảng 8: Danh sách các loài cây thuốc thuộc nhóm chữa bệnh mụn nhọt, mẩn ngứa, 

sưng viêm  với phương thức sắc uống và giã đắp 

STT Tên khoa học Tên tiếng việt Chữa bệnh Phương thức 

sử dụng 

1 Selaginella 

denticulata  

 

Quyển bá yếu Viêm phổi, viêm 

amidan, viêm tuyến 

sữa 

Sắc uống 

2 Platycerium 

grande 

Ổ rồng ghẻ ( lá) Giã đắp 

3 Pyrrosia 

piloselloides 

Ráng hỏa mạc 

dực sỉ 

Viêm tuyến mang 

tai, viêm hạch lypho, 

ghẻ lở 

Sắc uống và giã 

đắp 

4 Achyranthes 

aspera 

Cỏ xước Viêm khớp, sưng 

gối, lở ngứa 

Giã đắp và sắc 

uống 

5 Celosia 

argentea 

Mồng gà trắng Lở ngứa Giã  nhỏ xoa đắp 

6 Alstonia 

scholaris  

Mò cua Viêm khớp, bệnh 

ngoài da, lở ngứa 

Giã nhỏ xoa đắp 

7 Willughbeia 

edulis 

Guồi Ghẻ Bôi đắp 

8 Wrightia 

pubescens 

Lòng mức lông Lở ngứa, mụn nhọn 

lở loét, viêm phế 

quản mạn tính 

Giã đắp và sắc 

uống 

9 Pothos scandens Ráy leo Mụn nhọt, viêm 

tuyến vú 

Giã đắp và sắc 

uống 

10 Hoya carnosa  Cẩm cù Viêm phổi, viêm phế 

quản thể nhẹ, đắp trị 

mụn nhọt, viêm mủ 

da 

Sắc uống và giã 

đắp 
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11 Streptocaulon 

juventas 

Hà thủ ô trắng Ghẻ, sưng đau Đun nước tắm và 

giã đắp 

12 Chromolaena 

odorata 

Cỏ lào, yên bạch Ghẻ lở Giã đắp 

13 Begonia aptera Thu hải đường 

không cánh 

Sưng amydal, mụn 

nhọt 

Sắc uống và giã 

đắp 

14 Tetracera 

loureiri 

Dây chiều 

không lông 

Viêm ruột, lở ngứa, 

lang ben 

Nấu nước tắm 

15 Diospyros 

pilosanthera 

Blanco 

Thị đài dúng Chữa hắc lào, mụn 

nhọt 

Giã đắp 

16 Breynia vitis-

idaea 

Cù đề, ngót rừng Sưng amydal (vỏ 

thân, lá) 

Sắc uống 

17 Senna alata  Muồng trâu Chữa hắc lào, bệnh 

lỡ quanh miệng, ghẻ 

lở (lá) 

Giã đắp, nấu 

nước tắm 

18 Cassytha 

filiformis 

Tơ xanh Lở loét (cả cây) Nấu nước tắm 

hoặc giã bôi 

19 Barringtonia 

acutangula  

Lộc vừng hoa 

trắng 

Chàm (quả xanh) Nấu nước rửa 

20 Ficus benjamina Sanh Lở loét (nhựa, lá, rễ) Giã đắp ngoài 

21 Cyclea barbata sâm nam lông Ghẻ cóc (rễ) Sắc uống 

22 Ardisia crenata Trọng đũa Viêm amydal, viêm 

bạch hạch (rễ); mụn 

nhọt (lá) 

Nấu uống, giã 

đắp 

23 Ixora coccinea Trang đỏ, Mụn nhọt, lở ngứa 

(lá và rễ) 

Sắc uống 

24 Micromelum 

hirsutum 

Kim sương Ghẻ (lá) Giã đắp 

25 Eurycoma 

longifolia 

Bá bịnh Lở ghẻ (lá) Nấu nước tắm 

26 Camellia 

japonica 

Trà my Nhọt, viêm mủ da 

(rễ, hoa) 

Nấu nước tắm 

3.6. Những cây thuốc quý cần bảo tồn 

Dựa vào Sách đỏ Việt Nam (Phần 

II, Thực vật, 2007), Danh mục đỏ của 

IUCN (2017), và Thông tư ban hành 

Danh mục thuốc thiết yếu, thuốc đông y 

và thuốc từ dược liệu lần IV, số 

40/2013/TT - BYT của Bộ Y tế năm 

2013, chúng tôi đã xác định rừng phòng 

hộ Tân Phú có 3 loài cây thuốc cần 

được ưu tiên bảo vệ, chiếm 5,26% và có 

3 loài được Bộ Y tế đưa vào danh lục 

cây thuốc thiết yếu, chiếm 5,26% tổng 

số loài cây thuốc được ghi nhận. Cụ thể, 

theo Sách đỏ Việt Nam (2007), có hai 

loài cần quan tâm bảo vệ là: Vệ Tuyền 

Đồng Nai (Telectadium dongnaiense) 

được xếp hạng Rất nguy cấp - CR và 

Tắc kè đá (Drynaria bonii) được xếp 

hạng Sẽ nguy cấp - VU. Có 3 loài được 

Bộ Y tế đưa vào danh lục cây thuốc 
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thiết yếu của Bộ y tế (2013) là cỏ xước 

(Achyranthes aspera), Kim tiền thảo 

(Desmodium styracifolium) and Cam 

thảo đất (Scoparia dulcis). Các loài cây 

thuốc quý này hiện nay đang bị khai 

thác mạnh ở rừng phòng hộ Tân Phú và 

là đối tượng cần được quan tâm bảo tồn 

đặc biệt. 

4. Kết luận 

 Kết quả nghiên cứu bước đầu đã xác 

định được 57 loài, 51 chi và 36 họ có 

khả năng làm thuốc ở rừng phòng hộ 

Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai. 

Trong đó ngành Thực vật hạt kín 

(Magnoliophyta) chiếm ưu thế với 50 

loài, 45 chi, 32 họ, ngành Dương xỉ 

(Polypodiophyta) có 6 loài, 4 chi, 3 họ và 

ngành Thông đất (Lycopodiophyta) có 1 

loài, 1 chi, 1 họ. 

Các cây thuốc thuộc dạng thân thảo 

chiếm tỷ lệ cao nhất với 15 loài và dạng 

thân gỗ lớn có số loài ghi nhận thấp 

nhất là 2 loài. 

Bộ phận sử dụng nhiều nhất là lá với 

34 loài và thấp nhất là hoa với 4 loài. 

Có 15 nhóm bệnh khác nhau được 

dùng để chữa trị. Trong đó nhóm bệnh 

sử dụng nhiều loài cây thuốc nhất là 

mụn nhọt, mẩn ngứa, sưng viêm với 

26 loài. 

Với phương thức sử dụng dùng 

ngoài thì phương thức giã đắp sử dụng 

nhiều nhất (31 loài), phương thức nấu 

nước tắm gội, rửa sử dụng 11 loài, 

phương thức xoa ngoài da sử dụng 11 

loài và phương thức xông hơi sử dụng 3 

loài. Đối với phương thức dùng uống 

thì sắc uống sử dụng nhiều loài nhất (47 

loài), ngâm rượu uống sử dụng 11 loài, 

hãm chè sử dụng 6 loài và giã uống sử 

dụng 3 loài. 

Tại rừng phòng hộ Tân Phú, chúng 

tôi đã xác định được 2 loài cây thuốc bị 

đe dọa ở các mức độ khác nhau được 

ghi trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và 3 

loài được Bộ Y tế đưa vào danh lục cây 

thuốc thiết yếu. 
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INITIAL RECORDS OF MEDICINAL PLANTS IN  

TAN PHU PROTECTION FOREST, DONG NAI PROVINCE 

ABSTRACT 

In this paper, we present our investigation of medicinal plants in Tan Phu 

protection forest (Dong Nai Province). We have collected, identified and listed 57 

higher plants of 51 genera and 36 familes. One of them is the Magnolophyta that is 

dominant with 50 species of 45 genera and 32 familes while the Polypodiophyta has 

3 species and the Lycopodiophyta does 1only. We recorded two threatened medicinal 

plants listed in the Red Data Book of Viet Nam (2007) and three commonly used 

medicinal plants as defined by the Ministry of Health (2013). Their lifeforms are 

diverse including 15 herbs, 13 shrubs, 11 small trees, 10 vines, 6 epiphytes and 2 

large trees. Different parts of medicinal plants are used, including leaf (34 species), 

root and root bark (24 species), trunk bark (20 species) and flower (4 species). They 

can be used in 15 groups of diseases, mostly in 7 groups including skin, liver and 

kidney, wound, osteoarthritis, dysentery and diarrhea, digestion, fever, and diseases. 

At the present, the local medicinal plant resource is over-exploited and thus 

measures of conservation are urgently needed. 

Keywords: Dong Nai Province, groups of diseases, medicinal plants, over-

exploitatin, used parts, Tan Phu protection forest 
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