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L Ờ I tv ó l Đ Ầ U
Giao tiếp sir phạm là hoạt động đặc trưng của người giáo viên.
Kết quả dạy học và giáo dục phụ thuộc phần lớn vào năng lực sư phạm,
đặc biệt là năng lực giao tiếp sư phạm của giáo viên. Do vậy, từ trước
uM nay các trường đại học sư phạm cũng như các khoa sư phạm của
các trường đại học đều quan tâm phát triển năng lực giao tiếp sư phạm
cho sinh viên. Cũng đã có nhiều tài liệu viết về giao tiếp sư phạm, mỗi
tài liệu tiếp cận vấn đề dưới một góc độ khác nhau. Giáo trình Giao tiếp
sư phạm được biên soạn theo hướng tiếp cận phát triển nãng lực giao
tiếp sư phạm cho sinh viên - hướng tiếp cận phù họp với xu hướng đổi
mới nội dung và phưong pháp giáo dục đại học hiện nay.
Xuất phát từ mục tiêu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp
sư phạm cho sinh viên, giáo trình được chia làm hai phần:
Phần 1. Những vấn đề chung về giao tiếp sư phạm, trình bày một
cách khái quát những vấn đề lí luận cơ bản về giao tiếp sư phạm, như:
Khái niệm về giao tiếp, giao tiếp sư phạm; những phương diện của giao
tiếp sư phạm; những yếu tố chi phối giao tiếp sư phạm.
Phần 2. Phát triển năng lực giao tiếp sư phạm, trình bày một cách
hệ thống lí thuyết và thực hành nhằm hình thành cho sinh viên những
kĩ năng và năng lực giao tiếp sư phạm cơ bản, như năng lực nhận thức
trong giao tiếp sư phạm; năng lực làm chủ bản thân trong giao tiếp sư
phạm; năng lực điều khiển quá trình giao tiếp sư phạm; kĩ năng giao
tiếp sư phạm, như: kĩ năng thuyết trinh, kĩ năng đặt câu hỏi, kĩ năng
lắng nghe, kĩ năng phản hồi, kĩ năng xử lí các tình huống sư phạm ...
Ngoài ra, p h ầ n phii liir c h ú n g tôi c ò n c u n g c ấ p m ộ t b ộ tr ắ c

nghiệm đo lường kĩ năng giao tiếp và một số nguyên tắc, những yêu
cầu thiết yếu để hoạt động giao tiếp sư phạm đạt hiệu quả cao.
Prong quá trình biên soạn, các tác giả đã cố gắng chắt lọc, kế thừa
những tài liệu truyền thống và cập nhật những thông tin mới nhất về
lĩnh vục giao tiếp, song khó tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định.
Chúng tôi mong nhận được nhùng ý kiến đóng góp của các bạn đồng
nghiệp, các bạn sinh viên và đòng đảo bạn đọc để cuốn sách được
hoàn thiện hon khi có dịp tái bản.
CÁC TÁC GIẢ

R H Ã IV 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO T lẾ P

sư PHẠM

Cìiao tiếp là điều kiện tồn tại của con ngircji. Cùng với hoạt động,
giao tiếp là yếu tố quyết định sụ hình thành và phát triển của mỗi cá
nhàn. Nhờ tham gia vào hoạt động giao tiếp mà các đặc trưng xã hội
cứa con người được hình thành, cá nhân lĩnh hội được những kinh
nghiệm xã hội lịch sử, chuyển hoá thành những kinh nghiệm riêng của
cá nhân, thành phẩm chất và năng lực của chính mình để tham gia vào
đời sông xã hội.
Giao tiếp là mặt đặc trưng nhất trong hành vi của con người, nó
không những là điều kiện quan trọng bậc nhất của sự hình thành và
phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách mà còn đảm bảo cho con người đạt
được năng suất, chất lượng và hiệu quá trong mọi lĩnh vực hoạt động.
Dể lỉnh hội những tri thức đời thưòng, không thể thiếu được sự
giao tiếp giữa con người với con người và để lĩnh hội những tri thức
khoa học thì càng cần có giao tiếp giữa nhân cách này với nhân cách
khác, đặc biệt là giao tiếp trong quá trình giáo dục. Đối với hoạt động
giáo dục, giao tiếp là điều kiện, phưong tiện, nội dung của quá trình
giáo dục học sinh. Thực tê đã chứng minh rằng: giao tiếp trong môi
trưcVng giáo dục giữa thầy và trò, giữa nhà giáo dục và ngirời được giáo
dục, giúp cho cá nhân có thể lĩnh hội đưực những tri thức cần thiết
b a n g c o n đ irờ n g n h a n h n h ấ t, tr o n g khoáng thcVi g ia n n g ắ n n h ấ t và đ ỡ
tốn kém nhất, tạo điều kiện tối ưu nhất cho sự hình thành và sự phát
triển nhân cách.
Đối với nghề sư phạm, giao tiếp không những có vai trò quan trọng
trong sự hình thành và phát triển nhân cách người giáo viên mà còn là
một bộ phận cấu thành hoạt động sư phạm, là thành phần chủ đạo
trong cấu trúc năng lực sư phạm cúa ngưtM giáo viên. Giao tiếp là
phircmg tlìức, công cụ cơ bán nhất đê tố chức hoạt động dạy học và
giáo dục. Nếu không có giao tiếp thì không thể hướng hoạt động sư
phạm của thầy và trò vào việc đạt được các mục đích giáo dục. Do đó,

vân đề đặt ra đối vói nliiộm vụ đào tạo nghề sir phạm là mỗi sinli viên
phải đirợc chiiấn bị và chú động tự cliuẩn bị clio mình vẻ năng lực giao
tiếp sư phạm.
1. KHÁI NIỆM GIAO TIẾP VÀ GIAO TIẾP s ư PHẠM

1.1. Các cách tiếp cận hiện tượng giao tiếp
1.1.1. Hiện tư ọn ggiao tiếp

a. Một số nghiên cứu về giao tiếp ở các nước phưong Tãy
Vấn đẻ giao tiếp từ lâu đã được các nhà triết học quan tâm nghiên cím:
Thời cố đại, hai nhà triết học lỗi lạc 1ly l.ạp là xỏcoral (470 - 399
TCN) và Platon (428 - 437 TCN) đã nói đến đối thoại như là sự giao liốp
có trí tuệ, phản ánh mối quan hộ con người - con ngirời, là noi bộc lộ
đời sống tâm hồn của mỗi con người.
Leona Dcvinci (1452 - 1512) đã mô tả sự giao tiốỊ) giữa mẹ con
thông qua những bức tranh nổi tiếng.
Thế kỉ XVIIl, M.p. Kemxtexlokis - nhà triết học llà Lan trong bài
tiểu luận "Một bức thư về con người vã các quan hệ của nó với người
khác", có viết: Trái tim và lương tâm con ngưm chỉ bộc lộ khi người ấy
cùng sống và giao liếp với những người khác.
Đến thế kỉ XIX, nhà triết học Dức Ludwig Andrenas Lcuerbach
(1804 - 1872) viết; "Bản chất con người chí biếu hiện trong giao tiếp,
trong sự thống nhất giữa con người với con người, trong sự thống nhất
rìi/a trên tính hiện thi/c cún sự khác hiệt giũn tôi và bíỊìi".
Giữa thế kỉ XIX, c. Mác và Ph. Ảngghcn là hai nhà triết học duy vật
biện chứng - lịch sử đã nêu ra những phát hiện quan trụng liên quan
đến giao tiếp khi nghiên cứu lịch sử phát triển xã hội loài người và dira
ra kết luận: Một trong hai điều kiện quyết định để biến vượn ngưrVi
thành ngiròi chính là giao tiếp bằng ngôn ngữ (điều kiện kia là lao
động), c. Mác (1818 - 1883) khảng định; Giao tiếp là một nhu cầu xã
hội của con ngưcM và nó trở thành phưưng tiộn quan trọng trong cuộc
sống của mỗi con người. "...Giao tiếp với những ngư(M khác đã trở
thành khí quan biểu hiện sinh hoạt của tôi và một trong những phương

thức chiếm hữu sinh hoạt của con người... Thông qua giao tiếp với
người khác mà có tliái độ với chính bản thân mình, mỗi người tự soi
mình. Con người chỉ trở thành con người klii có những quan hệ hiện
thực vcMnhững ngưcM khác, có quan hệ trực tiếp với những người khác”
(Bản thảo Kinh tế - Triết học), ỏng nhấn mạnh: "Sự phát triển cúa một
cá thế phụ thuộc vào sự phát triển của nhiều cá thế khác mã nó đã giao
tiếp trực tiếp hay gián tiếp". Như vậy, thông qua giao tiếp, con người
đạt đến một số hiểu biết về nhau, học cách bắt chước lẫn nhau, ảnh
hưởng lẫn nhau, xây dựng lòng tin, và tìm hiểu về bản thân và cách
nhận thức về con người. Những người giao tiếp có hiệu quả là biết cách
làm thế nào để tưong tác với những người khác linh hoạt, kliéo léo và
có trách nhiệm nhưng vẫn không đánh mất những nhu cầu riêng và sự
toàn vẹn của nó.
Hoàng đế Frederick II - cai trị đế quốc La Mã trong thế ki XIII - ông
muốn biết ngôn ngữ nào được dùng khi nhân loại được hình thành ở
buổi bình minh loài người, tiếng Do Thái, Hy Lạp hay Latinh? ồng đã ra
lệnh làm một thử nghiệm, trong đó tình huống ban đầu được tạo lại
càng sát càng tốt. Một nhóm các trẻ sơ sinh đã được cô lận đổ không
nghe được giọng nói của con người từ lúc sinh ra cho đến khi có thể nói
được. Những người chăm sóc được trả lương đầy đủ để duy trì hoàn
toàn im lặng khi chăm sóc các trẻ sơ sinh. Kết quả là tất cả các em bé
đều chết. Như vậy, thiếu giao tiếp có thể dẫn đến cái chết.
G.Meed (1863 - 1931) nhà tâm lí học Mĩ đại diện cho trường phái
Triết học Thực dụng đâ đưa ra lí thuyết quan hệ qua lại tượng trưng.
O n g c ũ n g k h a n g đ ị n h vui trò c ủ a gia o tiê p đỏi vói s ự tồ n tụi c ủ a c o n

người trong cộng đồng người và đề cập đến yếu tố tác động qua lại
trong giao tiếp, ông viết: "Nếu mỗi người muốn có cái riêng của mình
thì phải có "cái tôi" khác. Dó là những khách thể xã hội khác với khách
Ihể vật lí, vì nó có khả năng tác động tích cực lên cái tôi của người khác
mà ngày nay chúng ta thường gọi là những chú th ể ’.
'Trường phái Triết học Hiện sinh lấy phạm trìi tồn tại là phạm trù
trung tâm, họ cũng rất quan tâm đến vấn đề giao liếp. Đại diện cho
trường phái này có Cacgiaspe (1875 - 1965) ỏng là nhà triết học, tâm lí
học người Đức đã đưa ra một lí thuyết mang tên: “Giao tiếp hiện sinh”,

là cuộc trò chuyện giữa những ngirm gần gũi về các vấn đồ quan trọng
đối vcMcliính hản tliân nliững ngircM dớ. ồng cũng kháng định: Giao tiếp
là điều kiện lổng quát của sụ tồn tại con người. Con ngit(M phải có sụ
giao tiếp (thông tin) sống động, liên tục, được thổ hiện bằng các cuộc
tranh luận tựdo về các quan điểm, lập trường. Mactinubơ(líỉ78- 1965)
nhà triết học Nhật Bản với tác phẩm “Tôi và bạn” đã đưa ra tư lưcVng
“Tồn tại là đối thoại”, nghĩa là trong giao tiếp, hai người bổ sung cho
nhau chứ không phải thay thế cho nhau, cuộc sống được ông xác định
là sự tiếp xúc giữa các nhân cách và sau nó trở thành “Nguyên tắc đối
thoại” góp phần phát triển lí thuyết về giao tiếp. Ị.Macscn (1869 - 1973)
và J.P Sactơrư (1905 - 1961) cùng Maniê (1905 - 1950) cũng nghiên cứu
vấn dề giao tiếp. Ilọ cho ràng "tôi chí tồn tại chừng nào tôi tồn tại cho
ngirởi khác".
Vấn dẻ giao tiêp bắt đầu được chú trọng nghiên cứu vào những năm
20 - 30 của thố kí XX, trong đó không thể không kể đốn vai trù quan trọng
của nhà tâm lí học s. 1-rued (1856 - 1939) nghiên cứu mối hên hộ giao
tiếp và giấc mư, ỏng đã chú ý dến các yếu lồ “chuyển giao”, “ngoại xuất”,
“dồng nhất" trong giao liếp, rhông qua giao tiếp, con ngiuVi dạt dến
một sổ hiểu biết vè nhau, hục cách bát chưởc lẫn nhau, ánh hướng lẫn
nhau, xây dựng lòng tin, và tìm hiểu thêm về bản thân và cách nhận
thức vồ con người. Những ngưòi giao tiếp hiệu quá biết làm thế nào đế
tưong tác với những người khác linh hoạt, khéo léo, và có trách nhiệm,
nhưng vần không dánh mất những nhu cầu riêng và sự toàn vẹn cíia họ.
Năm 1920, ớ An Dộ, tiến sĩ Singh đã tìm thấy hai cô bé sống trong
hang vớt báy sói, nhìn nót mạt thi một có chừng báy tám tuổi, cò kia
chừng hai tuổi. Cô nhỏ được ít lâư sau thì chết. Còn cô lớn đtrợc đặt tên
là Kamala và cô ta sống thêm được mirtn năm nữa. Suốt trong thời gian
ấy, Singh đã ghi nhật kí quan sát tỉ mỉ về cô bé dó. Kamala chỉ đi bàng
tứ chi, dựa vào tay và đầu gối, còn lúc chạy thì chạy bằng bàn tay và
bàn chân. Cô bé không uống nước mà lại liếm và thịt thì không cầm
trên tay mà ãn ngay dưới sàn nhà. Trong kill ăn hề thấy ngưừi thì có
gầm gừ dữ tmi. Ban dôm, cô bé sủa rống lên. Cô bó nbìn rất rõ trong
bóng tối và sợ ánh sáng mạnh, sợ lứa và nưóc. cỏ bé xé hốt quần áo
trên mình và bỏ cả chân đáp trong những ngày giá lạnh. Sau bai nãm,
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cô bé đã tập đứng đirợc bàng hai chân nhung vẫn còn khó khãn lám,
sau sáu năm thì đã đi đuợc nhưng lúc chạy thì vẫn dùng tứ chi như cũ,
suốt bốn năm cô bé chí học được 6 tit và sau báy năm cô bé học đirợc
45 từ. Dến thời kì này cô bé thấy yêu xã liội con người, bắt đầu biết sợ
bỏng tối và đã biết ăn bàng tay, uống bằng cốc. Dến năm 17 tuối sụ
phát triển trí tuệ cúa cô chỉ bằng đứa bé khoáng 4 tuối mặc dù cấu trúc
não bộ cúa cô hoàn toàn bình thường. Nhu vậy, đòi sống tâm lí của mỗi
người phải lấy giao tiếp làm cơ sở. Không cỏ giao tiếp đứa trẻ không thể
trớ thành người, không có giao tiếp nhiều chức năng tâm lí người,
nhiều phẩm chất tâm lí cá nhân không được hình thành và phát triển.
Sự giao tiếp giữa con người với con ngirrVi cớ vai trò vô cùng quan trọng
dối với sir phát triển nhân cách cũng nhu trong cuộc sống.
Vào năm 1960, Bavelas người Pháp tiến hành nghiên cíat về cấu
trúc giao tiếp và đira ra khái niệm "khoáng cách” là một yếu tố rất cần
thiết trong giao tiếp để có thể đưa thông diệp tới người khác.
Nhĩmg năm đầu thế kí XX, khoa học tâtn lí bắt đầu chú ý nghiên cíai
giao tiếp,
râm lí học Ghcstalt cũng đã quan tâm và nghiên cứu về giao tiếp.

Wertheimer (1880 - 1943), V. Kurvvhler (1887 - 1967) và K. Koflka (1886
- 1941) cho ràng: giao tiếp cũng giống nhir mọi hiện tượng tâm lí, đều
dược tạo nên b(ýi cấu trúc hình ảnh hoàn chính, mang tính trọn vẹn,
trong cấu trúc giao tiếp có nội dung hoạt dộng của con người và mục
dích của các quan hộ xă hội là nhằm báo tồn, phát triển bản thân, gia
đ ìn h , c ộ n g đ ồ n g c ú a n g irò i đ ó .

học Mĩ đã có nhiều tác giá nghiên círu về nghệ thuật giao tiếp,
kĩ năng giao tiếp trong quản l í và trong lĩnh V ỊĨC kinh doanh, chẳng hạn;
râm

lí

Khi nghiên cứu giao tiếp trong quản lí và kinh doanh, D. Torington
đã phân tích các hình thức tiếp xúc thucVng gặp giữa người quản lí và
ngiaM bị quản lí, từ đó người quản lí cần có những kĩ năng giao tiếp với
người dirới quyền.
Stephen Covey đã chỉ ra sự khó khăn trong giao tiếp là do sự khác
biệt giữa người nghe có chủ tâm đổ đáp lại và những người nghe có chủ
tâm để thấu hiểu, ồng đã nêu 7 điều không nên để có cách giao tiếp
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bằng ngôn từ hiệu quả, đó là: tiếp nhận, đoán ý, đáng giá thấp, liên hệ,
nhắc đi nhắc lại, dự đoán, xoa dịu.
Dale Carnegie với tác phẩm Dắc nhãn tâm (1936) - đã được chuyển
ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm
quốc gia, được đánh giá “là quyển sách đầu tiên và hay nhất mọi thời
đại về nghệ thuật giao tie)} và ứng xú, quyển sách đã từng mang đến
thành công và hạnh phúc cho hàng triệu người trên thế giới". Carnegie,
khi nghiên cứu giao tiếp trong lĩnh vực kinh doanh đã cho ràng;
“Thành công của bất là ai trong lĩnh vực kinh doanh phụ thuộc 15%
vào kiến thức chuyên môn, còn 85% phụ thuộc vào kĩ năng giao tiếp với
mọi người”.
Khi mói 16 tuổi, Washington - Tổng thống đẩu tiên của Hoa Kì đã
đưa ra 110 nguyên tắc của sự văn minh và hành vi trong đàm thoại
công sở. Những nguyên tắc này chủ yếu hướng tới sự tôn trọng người
khác và từ đó tạo lại cho người ta sự tôn trọng bản thân và lòng tự trọng
cao khi ứng xử, giao tiếp với người khác.
Không đi sâu vào phân tích lí luận giao tiếp mà chủ yếu trình bày
những nghệ thuật, những bí quyết trong quan hệ giao tiếp giữa con
người với con người, để gây thiện cảm được với đối tượng giao tiếp, con
người cần phải có nghệ thuật và kĩ năng giao tiếp tốt, trong cuốn Giao
tiếp có hiệu quả nhất của Wang Gang cho rằng: để giao liếp đạt hiệu
quả cao thì cần phải phân loại đối tượng khi giao tiếp. Từ đó ông đưa ra
những phong cách giao tiếp và phân loại chúng để có những ứng xứ
khác nhau phù họp vói từng đối tượng.
Trường Đại học Chicago và các trường của Hội Công giáo Mĩ đã
tiến hành một cuộc thăm dò trong hai năm với 156 câu hỏi để tìm hiểu
xem những người trường thành muốn học hỏi điều gì nhiều nhất.
Trong danh sách đó có những câu như: Công việc và nghề nghiệp của
bạn là gì? Mối quan tâm của bạn là gì? Thòi giờ rảnh rỗi bạn làm gì?
Thu nhập của bạn ra sao? Những sở thích, ước mơ của bạn? Những vấn
đề khó khăn của bạn trong cuộc sống? Ngoài công việc, học tập, bạn
quan tâm đến điều gì nhất?... Kết quả cuộc thăm dò cho thấy, mọi
người quan tâm nhiều nhất đến sức khỏe, tiếp theo đó là cách ứng xù
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sao cho họ đirợc người khác quý trọng, tin tưởng và nghe theo. Như vậy,
giao tiếp được xem là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống thường nhật
của mỗi con người.
Tiến sĩ John G. Hibben, nguyên Hiệu trưởng Đại học Princeton cho
ràng: “Thước đo sự giáo dục của một con người chính là khả năng ứng
xứ của anh ta trước những tình huống của cuộc sông”.
Có nhiều nhà khoa học đã bỏ nhiều công sức đi tìm hiểu thông
điệp do cử chỉ mang lại (hay còn gọi là ngôn ngữ của cử chỉ - ngôn ngữ
cơ thể), như; Allan và Barbara Pease - hai chuyên gia nổi tiếng thế giói
trong lĩnh vực giao tiếp nhân sự và ngôn ngữ cơ thể. Cuốn sách hoàn
hảo về ngôn ngữ cơ thể là thành quả trên 30 năm hai tác giả tích luỹ
kiến thức và nghiên cứu lĩnh vực ngôn ngữ cơ thể. Tác phẩm nghiên
cứu những ám hiệu hay dấu hiệu không lời của bản thân, cách sử dụng
chúng sao cho hiệu quả cũng như để nhận được những tác dụng như ý
trong hoạt động giao tiếp.
s. Freud đã nói: "Phàm là con người có tai để nghe, có mắt để nhìn,
thì hãy tin rằng, không có một kẻ trần tục nào có thể giữ bí mật. Nếu
anh ta im lặng thì tiếng gõ nhịp của những ngón tay của anh ta sẽ nói
thay cho anh ta. Sự thật vẫn sẽ bị lộ ra mọi lỗ chân lông bé nhỏ”. Thật
vậy, cừ chi mà con người thực hiện trong khi giao tiếp ít chịu sự kiểm
soát của ý thức, chúng chủ yếu là những hành vi vô thức, là những thói
quen, mà con người không hoặc ít nhận biết được. Chính vì vậy, đôi khi
chúng ta có những cử chỉ gây klió chịu cho người đối thoại mà ta không
nhận ra. Ví dụ: thói quen chỉ tav vào mặt người khác khi nói, thói quen
liếm mép khi nói... Do đó, sẽ rất có ích cho chúng ta nếu học các cử chỉ
tích cực, tránh được những cử chì tiêu cực trong khi giao tiếp.
Nhiều cuốn sách viết về ngôn ngữ cử chi đã xuất hiện và nhiều nhà
khoa học đã bỏ nhiều công sức đi tìm hiểu thông điệp do cử chỉ mang
lại. Có thể nói, người tiên phong trong lĩnh vục này ở phương Tây là
Đác Uyn với cuốn Sự biểu hiện tình cảm của người và động vật.
rác phẩm của ông đã kích thích nhiều người đi sâu nghiên cứu lĩnh vực
này. Nhiều cuốn sách viết về ngôn ngữ cử chí đã xuất hiện như
Ngôn ngữ khuôn mặt của Robert L.Vaitsaida, Đọc khuôn mặt của
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Leopold Bellan và Xema Sinpolier Baker, Ngôn ngữ của cứ chỉ của
Allan Pease... Sigmund Freud, cha đẻ của phán tâm học, rất quan tâm
đến các cỉr chi mà ông gọi là các hành vi lỡ hụt. Từ sự quan sát các
hành vi lỡ hụt của bệnh nhân, ông đã lí giải, để tìm nguyên nhân căn
bệnh của họ. Từ xa xưa, ở phưong Đỏng, đặc biệt ở Trung Quốc, từ các
học giả, các nhà quán sự đến các nhà buôn, những người làm nghề bói
toán đều rất quan tâm tới tướng thuật - một môn khoa học kì bí của
phưong Đông. Tướng thuật là môn xem tướng mạo của con người (kích
thước cơ thể, giọng nói, khuôn mặt, đôi mắt, dáng đi...) để đoán số
mệnh, tâm tính của con người. Như vậy, ta có thể thấy là giao tiếp phi
ngôn ngữ cũng đã được nghiên cứu ở phương Đông từ rất sớm.
Allan với tác phẩm Ngôn ngữ cơ thể gần 500 trang đã trình bày
nhiều hình ảnh minh hoạ sinh động về các tình huống ứng xử, các bài
trắc nghiệm thú vị. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp cho người đọc
nhiều kiến thức thú vị về sự khác biệt trong giao tiếp giữa con người với
con người đến từ các quốc gia khác nhau.
Nghiên cứu của Tiến sĩ William Marston (Mĩ) cho rằng, đặc tính
hành vi của con người có thể chia ra làm bốn nhóm tính cách. Nhóm
thứ nhất là nhóm “thống trị” tạm gọi là nhóm "lửa”. Nhóm thứ hai
là nhóm “ảnh hưởng” tạm gọi là nhóm "khí”. Nhóm thứ ba là nhóm
“kiên định” tạm gọi là nhóm “nước”. Nhóm thứ tư là nhóm “tuân
thủ” tạm gọi là nhóm “đất”. Tương ứng với bôn nhóm tính cách đó thì
có phương pháp giao tiếp, làm việc hiệu quả vói người ở từng nhóm.
- Nhóm tính cách “thống trị” hay "lửa”
Nhóm người này chiếm khoảng 15% dân sô trên thê giới. Cách làm
việc với họ là nói thảng, đưa ra các sự lựa chọn, để họ được thắng,
không cần xảy dựng quan hệ, không ra lệnh, giao tiếp nhanh, ngắn,
gọn. Sử dụng ngôn ngữ không lời đôi với họ như nên ngồi đối diện, để
họ có khoảng cách thoải mái; không nên chạm vào người họ, không
nên áp đặt họ.
- Nhóm tính cách “ảnh hưởng” hay "khí”
Nhóm người này chiếm khoảng 30% dân sô trên thê giới. Cách làm
việc với họ là tình cảm, thân mật, quan tâm đến cá nhân họ, nói
chuyện vui vẻ, cho họ nói, ca ngợi và công nhận họ, không được coi
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tliưcViig họ, nên nói về con ngưcVi và gia đình họ. Sử dụng ngôn ngữ
không lời đối với họ như có thể ngồi gần, có thể chạm tay, vỗ vai; không
nên ngồi qiiá xa, kliỏng nên tranh UVi V ới liọ.
- Nhóm tính cách “kiên định" hay "nước”
Nhóm người này chiếm khoảng 40% dân sô trên thế giới. Cách làm
vdộc với họ là trình bày chậm, xây dmig mối quan hệ hướng tới con
người và gia đình, đưa đủ thông tin cần thiết, nói có logic, lắng nghe,
không áp đặt, không làm việc hoặc nói nhanh quá. Sử dụng ngôn ngữ
không lời đối với họ như có thể ngồi gản họ, có thể chạm tay, vỗ vai;
nên tỏ ra láng nghe, không nên ngồi quá xa họ.
- Nhóm tính cách “tuân thủ” hay "đất"
Nhóm người này chiếm khoảng 15% dán số trên thế giới. Cách làm
việc với họ là đưa ra đủ sô liệu, bằng chứng; kiên trì, từ từ; dùng giấy tờ,
thông tin chi tiết; cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt, có logic,
không nói về cá nhân, không thúc ép. Sử dụng ngôn ngữ không lời đối
với họ như nên ngồi đối diện, để họ có khoảng cách thoải mái, cần
thận trọng lời nói; không nên chạm vào người họ.
R. Noibe - nhà khoa học người Đức đã viết “Căm thù người khác
còn hon phải sống cô độc”. Sự giao tiếp không đầy đủ về sô lượng,
nghèo nàn về nội dung của trẻ nhỏ đối với người lớn đã dẫn đến hậu
quả nặng nề là bệnh Hospitalism, mặc dù được nuôi dưỡng tốt, trẻ lớn
lên trong điều kiện "đói giao tiếp” đều bị trì trệ trong sự phát triển tâm
lí cũng như thể chất. Vì vậy, giao tiếp đối với con người là một nhu cầu
thiết yếu không thể thiếu của con người.
N h iề u n g h iê n c ứ u đ ã c h ú n g m i n h ràng tín h i ệ u k liô n g lùi m a n g
thông tin nhiều gấp 5 lần so với nói bằng lời. 75% thông tin mà con
người thu nhận được là qua kênh thị giác, qua kênh thính giác là 12%,
xúc giác là 6%, khứu giác là 4%, vị giác là 3%. Theo Albert Maerabian,
trao đổi thông tin qua phưong tiện bằng lòi là 7%, qua phưong tiện âm
thanh (gồm giọng điệu, giọng nói, ngữ điệu, âm thanh) là 38%, còn qua
các phưong tiện không bằng lời là 55%.
b. Một sô nghiên cứu về giao tiếp ớ Liên Xô (cũ )
Các công trình nghiên cứu của các nhà tâm lí học Liên Xô về giao
tiếp nghiên cím theo hai hướng:
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+ Hướng thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lí luận chung về giao
tiếp như: bản chất, cấu trúc giao tiếp, cơ chê giao tiếp, mối quan hệ
giữa giao tiếp và hoạt động. Đại diện là nhà triết học Nga V.M. Becherep
(1907 - 1912) trong các tác phẩm Tám lí học khách quan (1907),
Phản xạ học tập thể (1921) cho rằng giao tiếp giữ vai trò quan trọng trong
quá trình hoạt động cùng nhau của con ngưòi và hình thành nên chủ thể
tập thể của hoạt động đó: Giao tiếp là điều kiện thực hiện việc giáo dục,
truyền đạt kinh nghiệm từ thế hệ này sang thê hệ khác.
+ Hướng thứ hai, nghiên cứu các dạng giao tiếp nghề nghiệp (chủ yếu
là giao tiếp sư phạm) như A.A. Leonchiev vói Giao tiếp sư phạm (1979),
A.v. Pêtrovxki với Tâm lí học lứa tuổi và tám lí học sư phạm (1982) và
Những cơ sở của tâm lí học sư phạm (1980) của V.A. Kruchetxki,
I.p. Dakharov đã đề xuất trác nghiệm nghiên cứu các kĩ năng giao tiếp.
Từ những năm đầu của thập niên 70 thế kỉ XX, ở Liên xô đã xuất
hiện nhiều công trình nghiên cứu về giao tiếp và nó được đưa ra để bàn
luận trong ba kì Hội nghị Tâm lí học:
- Vào tháng 2 nãm 1970, Hội nghị lần thứ nhất diễn ra ở Lêningrat.
- Vào tháng 3 năm 1973, cũng ở Lêningrat, Hội nghị lần thứ hai
diễn ra với vấn đề "Giao tiếp với tư cách là đối tượng của các công trình
nghiên cứu lí thuyết và thực tiễn”.
- Vào tháng 9 năm 1973, ở Ata diễn ra Hội nghị lần thứ ba. Trong
hội nghị lần này, các nhà khoa học đã đề cập đến các vấn đề sau;
phương pháp luận và phương pháp giao tiếp; các phương pháp và công
c ụ n g h iê n c ứ u giao tiếp; c ơ c h ế giao tiếp; ả n h h ư ở n g c ú a các đ ặ c đ iể m

cá nhân đối với quá trình giao tiếp; giao tiếp và lãnh đạo; giao tiếp
trong quần chúng; mô hình hoá quá trình giao tiếp; sự chệnh hướng và
vi phạm loại hình giao tiếp...
Nghiên cứu vấn đề giao tiếp dưới góc độ tâm lí học theo quan điểm
triết học macxit, Vưgôtxki khẳng định: "Giao tiếp là quá trình chuyển
giao tư duy và cảm xúc". Còn Rubinstein khảo sát giao tiếp dưới góc độ
hiểu biết lẫn nhau giữa người với người. Ananhev thừa nhận giao tiếp là
một trong ba dạng của hoạt động.
Các nhà tâm lí học Xô viết đã có đóng góp quan trọng trong việc
nghiên cứu giao tiếp và kĩ năng giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp sir phạm.
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A.A. Lêônchiev đưa ra kl năng giao tiếp sư phạm, gồm: kĩ năng điều
khiển hành vi bản thân; kĩ năng quan sát; kĩ nâng nhạy cảm xã hội;
kĩ năng đọc, hiểu, mô hình hoá nhân cách học sinh; kl năng làm gưong
cho học sinh noi theo; kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ, kĩ năng kiến tạo sự
tiếp xúc; kĩ năng nhận thức.
Theo A. Cubanova và Ph.M. Rakhmatylina, giao tiếp được biểu hiện
ở ba nhóm kĩ năng: nhóm kl năng định hướng trước khi giao tiếp;
nhóm kĩ năng tiếp xúc xảy ra trong quá trình giao tiếp; nhóm kĩ năng
hướng quá trình giao tiếp đến các định hướng giá trị khác nhau.
I.p. Dakharov đã chia năng lực giao tiếp thàrữi bốn nhóm kĩ nàng:
kĩ năng đóng vai trò tích cực, chủ động trong giao tiếp; kĩ năng thể hiện
sự thụ động trong giao tiếp; kĩ năng điều khiển, điều chỉnh, cân bằng
trong giao tiếp; kl năng diễn đạt cụ thể, dễ hiểu trong giao tiếp.
Trong công trình nghiên cứu giao tiếp của Birdwhistell, tác giả này
đã giả định là những tư thế, cử chỉ trong giao tiếp không lời là kết quả
cúa sự lựa chọn tự nhiên - nhưng các cừ chi này tự nó không có nghĩa
gì, mà chúng chỉ trở nên có ý nghĩa khi đặt trong mối tưong tác giữa các
cá nhân. Trong trường họp này, văn hoá có vai trò rất quan trọng bới vì thông qua văn hoá, người ta lựa chọn từ hàng ngàn cừ động của
thân thể tạo thành hệ thống giao tiếp (vàn hoá) đúng với ý nghĩa của nó.
c. Nghiên cứu giao tiếp ở Việt Nam
Vấn đề giao tiếp trong tâm lí học ở nước ta mới được đi sâu vào đầu
những năm 80 của thế ki XX trở lại đây, được thể hiện ưong một số công
trình nghiên cihi lí lu ậ n và t h ự c tiễn sa n : Dậc điểm gian tiếp sir phạm
(1985) của Trần Trọng Thuỷ, Giao tiếp và ứng xử sư phạm (1992) của
Ngô Công Hoàn, Giao tiếp sư phạm (1999) của Ngô Công Hoàn Hoàng Anh. Các công trình nghiên cứu này tập tmng phân tích các
quan hệ giao tiếp và ảnh hưởng của giao tiếp tới sự hình thành và phát
triển nhân cách học sinh ở các lứa tuổi khác nhau, mối quan hệ qua lại
giữa hoạt động chủ đạo và giao tiếp trong mỗi giai đoạn đó.
Như vậy, giao tiếp là một trong những nhu cầu xã hội ccr bản và
xuất hiện sớm nhất ở con người. Con người là nhu cầu quan trọng nhất
của con người. Nhu cầu này được thoả mãn bằng chính quá trình
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giao tiếp. Khi mới ra đòi, trẻ sơ sinh là một thực thể bất lực. Nếu không
được giao tiếp với người lớn thì đứa trẻ không tồn tại được, càng không
thể phát triển được. Giao tiếp được coi là quá trình hướng vào xã hội và
hướng vào nhân cách, trong đó diẻn ra sự hiện thực hoá không chỉ
những thái độ của cá nhân mà còn cả những định hướng vào các
chuẩn xă hội. Giao tiếp là quá trình truyền đạt các giá trị chuẩn, đồng
thời là quá trình xã hội, qua đó xã hội ảnh hưởng lên cá nhân. Như vậy,
giao tiếp là quá trình giao lưu - điều khiển, trong đó không chỉ có sự
truyền đạt các giá trị xã hội mà còn có sự điều khiển của hệ thống xã
hội đối với quá trình lĩnh hội các giá trị.
Giao tiếp là một quá trình phức tạp và đa phương diện. B.D. Parưgin
chi ra ràng, quá trình này có thể đồng thời xuất hiện vừa như quá trình
tác động qua lại của con người, vừa như quá trình thông tin, víra như
thái độ của con người với nhau, vừa như quá trình ảnh hưởng qua lại
với nhau, vừa như quá trình đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau. Những
nghiên cứu của Parưgin định hướng vào việc hiểu giao tiếp như hệ
thống, vào tính đa chức năng và bản chất hoạt động của giao tiếp.
LP. Bueva đã tổng kết những khía cạtứi của việc nghiên cứu giao tiếp:
- Thông tin - giao lưu (giao tiếp được xem xét như một dạng giao
lưu cá nhân qua đó thực hiện việc trao đổi thông tin);
- Xuyên hành động (giao tiếp là sự tác động qua lại của các cá thể
trong quá trình họp tác);
- Nhận thức (con người được xem xét như chủ thể và khách thể của
n h ậ n th ứ c xã hội);

- “Chuẩn mực" (chỉ ra vị trí và vai trò của giao tiếp trong quá trình
điều khiển hành vi cá nhân theo chuẩn, đồng thời phân tích quá trình
truyền đạt và củng cố các chuẩn hành vi trong ý thức thông thường của
con người);
- “Kí hiệu học" (giao tiếp, một mật là hệ thống kí hiệu đặc biệt,
mặt khác, là yếu tố trung gian trong sự vận hành của các hệ thống kí
hiệu khác nhau);
- Xã hội - thực tiễn (giao tiếp là sự trao đổi hoạt động, năng lực,
kĩ năng, kĩ xảo).
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(ỉiao tiếp cũng có thể đuợc xcni xél ớ liai góc độ: ĩilnt sự lĩnh hội
nliững giá trị vãn hoá xã hội b(Vi nhân cách: và như sự tự hiện thực hoá
của nhân cách vối tii' cácli cá tliể sáng tạo, độc đáo trong quá trình tác
động qua lại về mật xã hội với những ngircVi khác.
G iao tiếp là m ộ t q u á tr ìn h p h ứ c lạp, n h iề u m ặ t, n h iề u m ứ c đ ộ
c ú a sự tác đ ộ n g giữ a c o n ngircVi V('ri c o n ngirm. T r o n g giao tiếp c ó c á c
m ặ t: trao đổi th ô n g tin, tác đ ộ n g lẫn n h a u , n h ậ n thức, h iể u biết lẫn
n h a u , n ảy s in h c á m xúc... D o vậy, c ó n h iề u c á c h tiế p c ậ n đối với h iệ n
tirựng giao tiếp.

1.1.2. Các cách tiếp cận hiện tượng giao tiếp
a. Tiếp cận triết học
Giao tiếp là đối tưcmg nghiên cứu cúa triết học. Triết học nghiên
cứu các nguyên tắc tư tưởng, nguyên tác phương pháp luận trong việc
tìm hiểu giao tiếp như là một nhân tô cứa hoạt động sống của con
người và một phương thức thể hiện cứa bán chất ngirời.
Quan điểm triết học chung xcMir xét giao tiếp như sự tích cực hoá
những quan hộ xã hội tồn tại thực: chính các quan hộ xã hội chế ước
hình thức giao tiếp. Nguyên lắc phưcmg pháp luận triết học Mác - Lénin
kháng định: việc thay đối các quan hộ xã hội phụ thuộc vào sự thay đổi
hình thức giao liêp và giao tiếp như là một nhân tố cứa hoạt động sống
của con ngittVi, một phirưng thức thể hiện bán chất người. Dây là cơ sớ
để phân tách phạm trìi “phưcrng thức giao tiếp", Phirơng thức giao tiếp
đirợc xác định là phương thức hiện thưc hoá các quan hộ hiện hữu
trong sir tác động qua lại xã hội - cái phụ thuộc vào: a) nền tảng kinh tế
- xã hội của xã hội; b) mức độ phát triển của hộ tư tưcVng; và c) những
điều kiện lịch sử C Ịt thể của tồn tại xã hội. Gách tiếp cận này cho phép
xáy dựng phương pháp luận của cách hiểu giáo dục - xã hội về bán chất
giao tiếp.
B.D. Parưgin cho rằng "(jiao tiếp là điều kiện cần cho sự tồn tại và
xã hội hoá của nhân cách". L.p. Bueva lưu ý rằng, nhờ giao tiếp mà con
người lĩnh hội được các hình thức hành vi. M.x. Kagan xem giao tiếp
là "dạng giao lưu của hoạt động" thể hiện “tính tích cực thực tiên của
chú thể", v.x. Korobeinhikov xác định giao tiếp là "sự tác động qua lại
của các chủ thể có các đặc điểm xã hội nhất định". V.M. Xokovin viết:
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“Từ giác độ triết học, giao tiếp là hình thức truyền đạt thông tin nảy
sinh ở một trình độ phát triển nhất định của cuộc sống. Hình thúc
truyền đạt thông tin này nhập vào hoạt động lao động và là mặt cần
thiết của lao động. Đây cũng là hình thức của quan hệ xã hội và là hình
thức xã hội của ý thức xã hội”.
b. Tiếp cận xã hội học
Quan hệ xã hội là các quan hệ khách quan, bản chất không phải là
quan hệ giữa các nhân cách cụ thể. Nó không phải là quan hệ giữa
nguôi với người thuần tuý, mà là đại diện cho các nhóm người trong
quan hệ với nhau trên cơ sở vị trí của môi người trong hệ thống xă hội.
Còn giao tiếp là sự tiếp xúc giữa các nhân cách cụ thể, là sự hiện thực
hoá quan hệ xã hội. Giao tiếp diễn ra trong môi trường xã hội, các mối
quan hệ xã hội. Giao tiếp là biểu hiện các mối quan hệ của xã hội. Quan
hệ xã hội chỉ được biểu hiện qua các quá trình giao tiếp. Hai khái niệm
này có quan hệ chặt chẽ với nhau.
V.M. Xocopnin coi giao tiếp bộc lộ như là một tồn tại thực của cái
quan hệ xã hội mà cá nhân tham gia vào đó. Chính thông qua giao tiếp
mà quan hệ xã hội mang tính người, nghĩa là mang tính có ý thức. Cho
nên, giao tiếp là mặt bề ngoài của các mối quan hệ con người, là mặt
hiện ra của những quan hệ ấy.
ở đây giao tiếp được xem xét như phưcmg thức thực hiện sự tiến
hoá bên trong hay phương thức giữ vững nguyên trạng cấu trúc xã hội,
nhóm xã hội ơ mức độ mà sự tiến hoá này giả định tác động tương hổ
biện chứng của nhân cách và xã hội. Cách hiểu xã hội học về khái niệm
giao tiếp đòi hỏi sự phân tích sâu sác động tliái bôn trong cùa xã hội và
những liên hệ qua lại của động thái này với các quá trình giao tiếp.
Quan điểm xã hội học hình thành phương pháp luận của cách hiểu vị
trí và vai trò của các thiết chế xã hội trong tổ chức giao tiếp như yếu tố
quan trọng của việc hình thành nhân cách về mặt xã hội.
Xã hội học nghiên cứu hiện tượng giao tiếp ở góc độ một hiện
tượng mang bản chất xã hội và chức năng xã hội.
c. Tiếp cận lí thuyết thông tin
Trao đổi thông tin là một mặt không thể thiếu được của giao tiếp.
Trong quá trình giao tiếp, con người gửi và nhận các thông điệp -
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thông tin với nhau. Các thông tin này được người gửi mã hoá và người
nhận giải mã theo một hệ thống kí hiệu nhất định. Vì vậy, hiện tượng
giao tiếp cũng được xem xét, khảo cứu từ góc độ của lí thuyết thông tin.
Nhấn mạnh đến khía cạnh thông tin trong giao tiếp giữa người với
người, cũng có nhiều tác giả với những quan niệm khác nhau:
E.E. Acquyt và M.A. Acgain quan niệm: “Giao tiếp là sự tác động, sự
truyền và tiếp nhận thông báo, sự trao đổi thông tin của con người”.
K.K. Platonov: "Giao tiếp là sự trao đổi thông tin giữa con người với
nhau, sự trao đổi thông tin này gọi là tiếp xúc”.
d. Tiếp cận ngôn ngữ học
Ngôn ngữ là một phương tiện giao tiếp quan trọng đặc trưng của
con người. Trong giao tiếp con người sử dụng cả ngôn ngữ nói lẫn ngôn
ngữ viết và cả phương tiện cận ngôn ngữ và ngoại ngôn ngữ. Do vậy
giao tiếp cũng được ngôn ngữ học nghiên cứu với khía cạnh ngôn ngữ
trong giao tiếp của con người. Chẳng hạn: những vấn đề về ngôn ngữ,
ngoại ngôn ngữ, cận ngôn ngữ...
e. Tiếp cận văn hoá học
Giao tiếp của con người diễn ra trong môi trường văn hoá, trong
nền văn hoá nhất định và giữa các nền văn hoá cũng có sự giao lưu với
nhau. Văn hoá học goi giao tiếp là một giá trị văn hoá quan trọng nhất
của loài người, đồng thời giao tiếp là phương thức giữ gìn, chọn lọc,
phát huy và phát triển vãn hoá. Mật khác, để phát triển mối quan hệ
người - người một cách tốt đẹp, để sự giao tiếp của mỗi người có hiệu
quả, cộng đòng cUng như niỏl cà nhàn cũng cần cớ mỌt van hoá giao
tiếp nhất định. Đó là mức độ phù họp của hành vi giao tiếp với phong
tục, tập quán, lối sống của xã hội và những giá trị văn hoá chung của
nhân loại, hay nói cụ thể hon, là mức độ phù họp của việc sử dụng
phương tiện, hình thức giao tiếp, nội dung giao tiếp... trong tình huống
giao tiếp. Vì vậy vãn hoá học còn ngliién ciru giao tiếp dưới góc độ
h.ành vi văn hoá của con người.
g. Tiếp cận tám lí học
ở đây, giao tiếp đưọc xác định là hình thức đặc biệt của hoạt động,
là quá trình tác động qua lại độc lập, cần thiết để thực hiện các dạng
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hoạt động khác. Sự phân tích tâm lí học về giao tiếp làm sáng tó những
cơ chê thực hiện của nó. Giao tiếp được coi là nhu cầu xã hội tối quan
trọng, thiếu nó sự hình thành nhân cách bị chậm lại hoặc bị dừng lại.
Các nhà tâm lí học coi nhu cầu giao tiếp là một trong các yếu tố quan
trọng nhất quy định ý nhân cách của sự tự hình thành nhân cách. Nhu
cầu giao tiếp là hệ quả của sự tác động qua lại của nhân cách với môi
trường văn hoá xã hội, trong đó môi trường văn hoá xã hội đồng thời
cũng là nguồn gốc hình thành nhu cầu giao tiếp.
Các nhà tâm lí học định nghĩa giao tiếp là thuộc tính của hoạt động
và coi sự giao tiếp tự do không bị chế ước bởi hoạt động. P.Ph. Lomov
viết: "Giao tiếp là hình thức độc lập và đặc thù của tính tích cực của
chủ thể”.
Các tác giả của công trình Những vấn đề tàm lí học của việc điều
khiển xã hội đối với hành vi nhìn nhận giao tiếp là "hệ thống các tác
động qua lại giữa các nhân cách”, giới hạn giao tiếp trong sự tiếp xúc
trực tiếp giữa các cá thể. Tuy nhiên, giao tiếp như là quá trình tác động
qua lại rộng hơn nhiều: "Giao tiếp trong các nhóm - liên nhóm, trong
tập thể - liên tập thể”. Chi trong quá trình tác động qua lại của con
người với con người, với nhóm, với tập thể mới có sự hiện thực hoá nhu
cầu giao tiếp của nhân cách.
A.A. Leonchiev hiểu giao tiếp “không phải là hiện tượng liên cá nhân
mà là hiện tượng xã hội”, hiện tượng mà chủ thể của nó “phải được
xem xét không tách rời”. Đồng thời ông cũng xem giao tiếp là điều kiện
cho "bất cứ hoạt động nào của con người”.
ở góc độ khác, A.A. Leonchiev cho ràng giao tiếp là "một dạng hoạt
động”, là “sự tác động qua lại”, là một dạng hoạt động tập thể. Cách
nhìn này gần gũi với quan điểm của L.I. Antsưíerova và L.x. Vưgotxki từ những năm 30 của thê kỉ XX đã coi giao tiếp là dạng hoạt động đầu
tiên của con người.
V.N. Panferov cho rằng "không hoạt động nào có thể thiếu giao tiếp”,
giao tiếp là quá trình tác động qua lại, giao tiếp là cần thiết cho việc
“xác lập các tác động lẫn nhau cần thiết cho hoạt động".
Tóm lại, trong tâm lí học có những luận điểm cơ bản về giao tiếp sau:
* Giao tiếp - một dạng hoạt động độc lập của con người.
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* Giao tiếp - đặc tính của các dạng hoạt động khác của con người.
* (ỉiao tiếp - sự tác động qiia lại giữa các chủ iliể.
1.2. Khái niệm giao tiếp
I.2.I. Giao tiếp là gì?
Giao tiếp là một hoạt động rất phức tạp, là khách thể nghiên cứu
của khoa học liên ngành, là đối tượng nghiÍMi cím của nhiều khoa học.
ở mỗi góc độ khác nhau, người ta đã đưa ra các định nghĩa khác nhau
về giao tiếp. Trong Tâm lí học, giao tiếp được hiểu là hoạt động xác lập
và vận hành các quan hộ người - người, hiện thực hoá quan hệ xã hội
giữa người với nhau. Nói cách khác, giao tiếp là sự tiếp xúc tàm lí giữa
người với người, thông qua đó con người trao đôi với nhau về thông tin,
về cảm xúc, tri giác lẩn nhau, ảnh hướng tác động qua lại với nhau.
Giao tiếp là một dạng hoạt động đặc trirng cúa con người và tham
gia vào tất cả các dạng hoạt động (lao động, học tập, vui choi...) với
nhiều hình thức khác nhau: Giao tiếp giữa cá nhán với cá nhân; giữa cá
nhãn với nhóm; giữa nhóm với nhóm; giữa nhóm với cộng đồng...
Gian tiếp có những đặc trưng cơ bản sau:
- Giao tiếp là một quá trình mà con người ý thức được mục đích,
nội dung và những phưong tiện cần thiết để đạt được mục đích khi
tiếp xúc với người khác. Vì vậy. giao tiếp là quá trình tiếp xúc giiia các
chủ thể.
- Giao tiếp bao giờ cũng diễn ra sự trao đối thõng tin, tư tưởng, tình
cảm, nhu cầu... giữa những người tham gia giao tiếp. Nhờ vậy, qua giao
tiếp, mỗi người đều chiếm lĩnh được nội dung của các mối quan hệ xã
hội, nền văn hoá xã hội, hình thành và phát iriổn nhân cách. Đó chính
là quá trình xã hội hoá cá nhân.
- Giao tiếp vừa mang tính chất xã hội, vừa mang tính chất cá nhân.
Tính chất xã hội của giao tiếp thể hiện ở chỗ, nó nảy sinh, hình thành
trong xã hội và sử dụng các phưong tiện do con người làm ra,
được truyền từ thê hệ này sang thê hệ khác. Tính chất cá nhân thể hiện
ở nội dung, phạm vi, nhu cầu, phong cách, kĩ năng... giao tiếp của
mỗi người.
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- Giao tiếp không chi xảy ra trong hiện tại mà còn vói cả quá khứ và
tương lai.
- Giao tiếp không chỉ là điều kiện phát triển nhân cách cá nhân mà
còn là tiền đề cho sự phát triển của xã hội, cộng đồng, dân tộc, cho sự tiếp
thu và hoà quyện lẫn nhau giữa các nền văn hoá, văn minh nhân loại.
1.2.2. Chức năng của giao tiếp

Giao tiếp có nhiều chức năng khác nhau phục vụ cho xã hội, cộng
đồng hay từng thành viên của xã hội. Có thể nêu lên những chức năng
cơ bản sau:
a. Chức năng thông tin
Qua giao tiếp, con người trao đổi, truyền đạt tri thức, kinh nghiệm
với nhau. Mỗi cá nhân vừa là nguồn phát thông tin vừa là noi tiếp nhận
thông tin. Thu nhận và xử lí thông tin là con đường quan trọng hình
thành nên thế giói tinh thần của mỗi người. Nguyễn Trãi từng nói: Trải
biến nhiều thì lo nghĩ sâu, tính toán xa thì thành công lớn.
b. Chức năng cảm xúc
Giao tiếp không chỉ bộc lộ cảm xúc mà còn tạo ra những ấn tượng,
những cảm xúc mới giữa những người tham gia giao tiếp. Vì vậy giao
tiếp là một trong những con đường hình thành tình cảm của con người.
c. Chức năng nhận thức lẫn nhau và đánh giá lẫn nhau
Trong giao tiếp, mỗi chủ thể tự bộc lộ quan điểm, tư tường, thái độ,
thói quen... của mình, do đó các chủ thể có thể nhận thức được về
nhau làm cơ sở đánh giá lẫn nhau. Một điều quan trọng hơn trên cơ sở
so s á n h với ngirời k h á c và ý k iến đ á n h giá c ủ a người khác, m ỗi c h ủ thể

có thể tự nhận thức, tự đánh giá được về bản thân mình.
d. Chức năng điều chinh hành vi
Trên cơ sở nhận thức lẫn nhau và tự đánh giá được bản thân, trong
giao tiếp, mỗi chủ thể có khả năng tự điều chỉnh hành vi của mình cũng
như có thể tác động đến động cơ, mục đích, quá trình ra quyết định và
hành động của người khác.
e. Chức năng phối hợp hoạt động
Nhờ có quá trình giao tiếp, con người có thể phối họp hoạt động để
cùng nhau giải quyết nhiệm vụ nào đó nhàm đạt tới mục tiêu chung.
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Ví dụ: Để tổ chức trò chơi cho trẻ, bằng giao tiếp, cô giáo và trẻ cũng
như giữa các trẻ với nhau thống nhất cách chơi, luật chơi; giao tiếp giữa
các quốc gia, các cộng đồng trên thế giới để cùng hành động bảo vệ
môi trường...
Tóm lại, giao tiếp là quá trình quan hệ, tác động qua lại giữa con
người và con người, trong đó con người trao đổi thông tin, cảm xúc,
nhặn thức, đánh giá và điều chinh hành vi lẫn lứiau, đồng thời tự điều
chỉnh hành vi của mình.
1.2.3. Giao tiếp vả sự phát triển nhân cách

a. Giao tiếp là phưong thức tồn tại của con người
Là một thực thể tự nhiên, xã hội và văn hoá, con người có một hệ
thống nhu cầu vô cùng phong phú, đa dạng, đó là những đòi hỏi tất
yếu mà con người cần thoả mãn để tồn tại và phát triển. Một trong
những nhu cầu xâ hội cơ bản và xuất hiện sớm ở con người là tiếp xúc
với người khác. Nhu cầu này được thoả mãn bằng quá trình giao tiếp.
Khác với con vật non có thể tự nó tồn tại khi mói sinh mà không cần
đến bô mẹ, đứa trẻ không thể sống nếu thiếu sự chăm sóc, gắn bó của
người lớn. Mối quan hệ trẻ em - người lớn trở thành phưoTig thức giúp
trẻ tồn tại và lớn lên. Mật khác, để phát triển thành người, trẻ phải có
được các năng lực người - cái đang tồn tại ở thê giới xung quanh (đồ
vật, công cụ lao đông, ngôn ngữ...). Ngay từ đầu, mối liên hệ của trẻ với
các đồ dùng của loài người - mà nhờ đó trẻ tiếp thu được phưcmg thức
sứ dụng nó (năng lực người) - nhất thiết phải thông qua giao tiếp với
người lớn. Giao tiếp chính là cách thức giúp trẻ có được những năng
lực ây đé có thé sông và phát trién bình thường.
b. Giao tiếp là con đường tiếp thu nền văn hoá xã hội
Nền văn hoá xã hội là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần được
con người sáng tạo ra và tích luỹ qua nhiều thế hệ, nó thấm đẫm vào
cuộc sống của con người, cộng đồng, dân tộc, nhân loại. Nền văn hoá
tồn tại, phát triển và được giữ lại - xét cho cùng là ở con người, ở ngôn
ngữ, công cụ lao động, các công trình văn hoá, kiến trúc, trong các tác
phẩm văn học nghệ thuật... và các mối quan hệ của con người. Có thể
hiểu nền văn hoá là toàn bộ kinh nghiệm xã hội lịch sử của con người.
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Bằng giao tiếp và hoạt động, mỗi cá nhân tiếp thu, hấp thụ nền văn hoá
đó để tồn tại và phát triển. Ta thử hình dung, tự nhiên trôn thế giới này
tất cả người lớn biến mất, chỉ còn lại trẻ em vói tất cả thế giới đồ vật sản phẩm mà loài người đã sáng tạo ra (ô tô, máy tinh, tàu vũ trụ...) thì
cuộc sống xã hội sẽ như thế nào? Chắc chắn rằng xã hội đó - cho dù có
sản những sản phẩm của nền văn hoá hiện đại, cũng sẽ lại bắt đầu như
thời tiền sử hay chính xác hon, lịch sử nhân loại nhất định bắt đầu lại
từ đầu. Điều này được giải thích rằng: Trên thực tiễn, trẻ hoàn toàn
không đứng một mình đối diện với thế giới xung quanh. Những quan
hệ của nó với thế giới bao giờ cũng thông qua quan hệ vói người lớn. Sự
hoạt động của trẻ em bao giờ cũng thông qua giao lưu. Giao lưu dưới
hình thức ban đầu bề ngoài của nó, dưới hình thức giao lim ngôn ngữ,
hay thậm chí giao lưu ý nghĩ, cũng đều là điều kiện tất yếu và chuyên
biệt của sự phát triển con người trong xã hội. Những phân tích trên
khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của giao tiếp với sự tiếp thu nền
vãn hoá xã hội và sự phát triển của mỗi cá nhân và xã hội.
c. Giao tiếp đáp ứng và phát triển các nhu cẩu của con người
Nhu cầu của con người vô cùng phong phú, đa dạng. Việc thoả
mãn nhu cầu là điều kiện tất yếu để phát triển co thể và đời sống tâm
hồn của con người. Các nhà tâm lí học cho rằng, kinh nghiệm hoạt
động trong giai đoạn sớm của sự phát triển được thực hiện với sự cộng
tác của người lớn, là điều kiện cơ bản cho sự hình thành nhu cầu trong
hoạt động và trở thành phương tiện thoả mãn nhu cầu khác. Có thể
nói, trong sự hình thành hay thoả mãn đa số nhu cầu của con người
luôn cỏ sự hiện diện của giao tiếp. Như vậy giao tiếp vừa là điều kiện,
vừa là phương thức thoả mãn và phát triển các nhu cầu khác nhau của
con người.
1.2.4. Các loại giao tiếp
Có nhiều cách phân loại giao tiếp.
a. Căn cứ vào phưong tiện giao tiếp, có hai loại giao tiếp sau;
- Giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết): đây là hình thức
giao tiếp đặc trưng của con người bằng cách sử dụng những tín hiệu
chung là từ, ngữ. Từ, ngữ là những tín hiệu quy ước của con người dùng
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để chí chính bản thân sự vật. hiện lirtmg, lúc là làm vật thay thế cho
chúng, và do dó khác hản với tiếng kêu của con vật. Thông qua giao
tiếp bàng ngôn ngừ, con người mcVi cớ thế lưu giữ, truyền đạt, lĩnh hội
và phát triển kinh nghiệm xã hội - lịch sứ.
- Giao tiếp bằng tín hiệu plìi ngôn ngCr. là giao tiếp bàng các tín
hiệu không phải là ngôn ngữ mà bàng sự chuyển động của thân thể, của
cơ mặt, trang phục, điệu bộ, giọng nói, bài trí không gian, âm nhạc, màu
sắc, vật thể, khoảng cách... Sự kêì họp giữa các tín hiệu phi ngôn ngữ
khác nhau có thể thể hiện các sắc thái tâm li khác nhau của con người.
Ví dii: “lác đầu” cộng với “lè lưỡi” là tó sự thán phục, ngạc nhiên; “lắc đầu”
đi cùng với "nét mặt hầm hầm” thì có nghĩa là tức giận... Người ta cũng
thông qua hành động với vật thể hoặc các giá trị vật chất mà tiếp xúc
tàm lí với nhau. Ví dụ: cô giáo gõ mạnh thước lên mật bàn là có dụng ý
nhác học sinh trật tự: "yêu nhau cm áo cho nhau"; trao nhẫn cưới để
cầu hôn...
b. Căn cứ vào khoảng cách giao tiếp, có thể có hai loại giao tiếp cơ bản:
- Giao tiếp trực tiếp: giao tiếp mặt đối mặt, các chủ thể trực tiếp
phát và nhận tín hiệu của nhau, ví dụ: cô giáo giao tiếp trong lóp với
học sinh. Trong quá trình giao tiếp trực tiếp, ngoài việc sử dụng ngôn
ngữ, con người còn sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ để phụ hoạ
và có thể biết ngay kết quả cuộc giao tiếp.
- Giao tiếp gián tiếp: giao tiếp thông qua nhân vật trung gian,
phưmig tiện kĩ thuật (thư từ, điện tín...) hoặc có khi qua ngoại cảm,
thán giao each cám...
c. Căn cứ vào quy cách giao tiếp, người ta thưcmg chia làm hai loại:
- Giao tiếp chính thức: giao tiếp diễn ra theo quy định, thể chế,
chức trách. Những người tham gia giao tiếp phải tuân thủ một số yêu
cầu xác định. Ví dụ: giao tiếp giữa giáo viên và học sinh; giao tiếp giữa
các nguyên thủ quốc gia...
- Giao tiếp không chinh thức: giao tiếp không bị ràng buộc bởi các
nghi thức, mà dựa vào tírứi tự nguyện, tự giác, phụ thuộc vào nhu cầu,
hứng thú, cảm xúc... của những người tham gia giao tiếp. Ví dụ: giao tiếp
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nhóm bạn bè; giao tiếp giữa các cá nhân trên một chuyến xe, cùng xem
bóng đá...
Các loại giao tiếp nói trên liên quan chặt chê với nhau, tác động
qua lại, bổ sung cho nhau, làm cho mối quan hệ giao tiếp của con
người vô cùng phong phú, đa dạng.
1.3. Giao tiếp vói tư cách m ột hoạt động

1.3.1. Cấu trúc tâm Ucủagiao tiếp

Xét về mặt cấu trúc tâm lí thì, giao tiếp có cấu trúc chung của hoạt
động; có động cơ quy định sự hình thành và diễn biến của nó; được tạo
thành từ các hành động và thao tác. Giao tiếp cũng có đầy đủ các tính
chất của một hoạt động: tính mục đích, tính chủ thể, tính đối tượng,
nhắm vào một đối tượng nào đó để tạo ra một sản phẩm nào đó.
Các đơn vị cấu trúc của giao tiếp (dựa trên quan điểm hoạt động
của A.N. Leonchiev);
Đối tượng giao tiếp-người khác, đối nhân với tư cách chủ thể.
Nhu cầu giao tiếp - nỗ lực của con người nhàm nhận thức và đánh
giá người khác, và qua đó cũng như nhờ đó - tự nhận thức, tự đánh giá.
Các động cơ giao tiếp - là cái mà vì nó người ta thực hiện giao tiếp.
Các hành động giao tiếp - là các đơn vị của hoạt động giao tiếp, là
hành động trọn vẹn hướng vào người khác (hai loại chính là hành động
chủ ý và hành động đáp lại).
Các nhiệm vụ giao tiếp - là các mục đích mà các hành động giao
tiếp hướng tới trong hoàn cảnh giao liếp cụ thể.
Các phương tiện gừio tiếp - nhờ đó các thao tác thực hiện hành động
giao tiếp.
Sản phẩm giao tiếp - những cấu tạo vật chất và tinh thần được tạo
ra ở cuối quá trình giao tiếp.
Quá trình hoạt động giao tiếp được xây dựng như “hệ thông các
hành động gắn liền (liên kết với) nhau" (B.Ph. Lomov). Mỗi hành động
như vậy là sự tác động qua lại của các chủ thể có khả năng giao tiếp
theo chủ ý. Tuy nhiên, trên thực tế, nhân cách không chi thực hiện vai
trò chủ thể giao tiếp, mà còn là chủ thể - nhà tổ chức hoạt động giao
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tiếp của chủ thể khác. Một chủ thể như vậy có thể là một nhân cách
riêng lẻ, nhóm người hay đám đông.
Giao tiếp của chủ thể - nhà tổ chức với người khác được xác định
như mức độ hoạt động giao lim liên nhân cách, còn giao tiếp với nhóm
(tập thể) - như mức độ nhàn cách - nhóm, giao tiếp với đám đông mức độ nhân cách - đám đông. Hoạt động giao lưu của nhân cách
được xem xét trong sự thống nhất các mức độ này. Sự thống nhất này
được bảo đảm bằng việc mọi mức độ tác động qua lại bằng giao lưu
đều dựa trên cơ sở phương pháp luận tổ chức thống nhất. Đó là nền
tảng hoạt động - nhân cách.
Giao tiếp như một hoạt động bao gồm một hệ thống các lần giao
tiếp cơ sở. Mỗi lần giao tiếp được quy định bởi:
- Chủ thể - người khởi xướng giao tiếp;
- Chủ thể mà sự khởi xướng hướng đến;
- Các chuẩn mà giao tiếp được tổ chức theo;
- Các mục đích mà các tham dự viên theo đuổi;
- Tình huống diễn ra tác động qua lại.
Mỗi lần giao tiếp là một chuỗi các hành động giao tiếp:
- Hành động chủ thể đi vào tình huống giao tiếp;
- Chủ thể đánh giá tính chất tình huống (dễ dàng, căng thẳng...);
- Định hướng trong tình huống giao tiếp:
- Lựa chọn chủ thể khác để có thể tác động qua lại;
- Đặt các nhiệm vụ giao tiếp có tính đến các đặc điểm của tình
huong giao tiẽp;
- Tạo dựng cách tiếp cận với chủ thể tác động lẫn nhau;
- Tiếp cận chủ thể khác - đối tượng tác động tương hỗ;
- Chủ thể - người khởi xướng lôi cuốn chú ý của chủ thể kia;
- Đánh giá trạng thái tâm lí - cảm xúc của chủ thể kia, tìm ra mức
độ sản sàng của chù thể kia đối vói sự giao tiếp;
- Chủ thể - người khởi xướng đặt mình vào trạng thái tâm lí - cảm
XÍIC của người kia;
- Cân bằng trạng thái tâm lí - cảm xúc của các chủ thể giao tiếp,
hình thành nền cảm xúc chung:
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- Tác động giao tiếp của chủ thổ - người khởi xướng lẻn chú thể kia;
- Chú thể - người khởi xướng đánh giá phản ứng của chủ thể kia;
- Kích thích "bước trả lời” của chủ thể kia;
- “Bước trả lòi” của chủ thể - thành viên.
Như vậy để nảy sinh giao tiếp cản có sự khởi xướng. Vì vậy, người
nhận trách nhiệm khởi xướng được gọi là chủ thể - người khởi xướng,
người kia gọi là chủ thể - thành viên giao tiếp.
1.3.2. Các thành tô của hành vi giao tiếp

Hành vi giao tiếp được hiểu là quá trình các chủ thể thực hiện việc
giao tiếp với nhau có thể quan sát được. Quá trình này gồm nhiều
thành tố liên quan chật chẽ vói nhau.
a. Người giao tiếp/ nguồn và thông điệp
Quá trình giao tiếp bắt đầu khi người giao tiếp/ nguồn bị kích thích
một cách ý thức hay vô thức bởi một sự việc, một khách thể hay một ý
tưởng nào đó mà xuất hiện nhu cầu gỉri thông điệp. Sau khi xác định
được đối tượng gửi thông điệp và phưoTig tiện mã hoá thông điệp
(ngôn ngữ, phi ngôn ngữ) thì xuất hiện động cơ thôi thúc hoạt động
giao tiếp.
b. Kênh giao tiếp
Khi giao tiếp, thông điệp đã được mã hoá được chuyển qua kênh
giao tiếp. Các kênh giao tiếp có thể là ngôn ngữ (nói, viết), âm thanh
(nhạc, các ám hiệu âm thanh...), kênh hình (hình ảnh), kênh phi ngôn
ngữ (hành vi, vật thể xác định)... Việc lưa chọn kênh giao tiếp rất quan
trọng, vì nó quyết định việc gửi thòng điệp có thành công hay không.
c. Người giao tiếp/ nhận và thông điệp
Người giao tiếp/ nhận, trên cơ sở tiếp nhận các tín hiệu sẽ giải mã.
Việc giải mã phụ thuộc vào cảm nhận, trình độ, nghề nghiệp, nhân
cách... của người giao tiếp/ nhận, vào quan hệ, vị tliế giao tiếp cũng như
môi trường, tinh huống giao tiếp.
d. Phản hồi
Sau khi hiểu nội dung thông điệp theo cách của mình, người giao
tiếp/nhận có thể trả lời. Sự trả lời đó được gọi là phản hồi - có thể là
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ứng ngôn ngĩr hoặc phi ngôn ngũ (lioậc cá hai) đối V(M thông điệp
nliận điKx:. Việc phản hổi đã thực sự tliny đổi vai trò của ngiròi nhận
sang vai trò của người gứi. Chinh vì thủ giao tiếp mới là quá trinh tiếp
xúc tám lí giữa các chú thè và điều này là dấu hiệu then chốt phân tách
hai phạm trù giao tiếp và hoạt động.
e. Tiếng ồn
Thông điệp kliỏng chỉ bị ảnh hưởng bởi sự mã hoá hay giải mã của
người giao tiếp mà còn bởi cả tiếng ồn nữa. Tiếng ồn là những trở ngại
bén trong hoặc bên ngoài tác động đến quá trình giao tiếp. Tiếng ồn có
thể do các nhân tô của môi trường, sự suy yếu của cơ thể, những vấn đề
VC ngữ nghĩa (sự tối nghĩa, sai sót về cú pháp, sự lộn xộn trong cách sắp
đặt...), tiếng ồn xã hội và những vấn đề tàm lí gây nên.
g. Môi trường giao tiếp
Giao tiếp luôn xảy ra trong một hoàn cảnh, ngữ cảnh nào đó, một
môi trường nào đó. Môi trường có ảnh hưcmg không nhỏ đến sự giao
tiếp. Tất cả những yếu tố như mùi vị, âm thanh, ánh sáng, kích thước
không gian, số lượng người, kiểu trang trí... đều ảnh hưởng đến quá
trình giao tiếp của chúng ta. Thông thường chúng có ảnh hưởng trước
tiêm và rõ rệt đến cảm xúc của người tham gia giao tiếp. Vì thế việc tạo
môi trường giao tiếp phù hợỊr với đối tưmig, mục đích, phưcmg thức
giao tiếp là vấn đề rất có ý nghĩa.
1.4. Những quy luật tâm lí giao tiếp

1.4.1. Quy luạt tri giaccon ngưòi trong quá trình giao tiếp (tri giác bán
thân và tri giác xã hội)
Đây là loại hình tri giác đặc biệt, vì đối tirợng của tri giác cũng là
con người, hon nữa là một chủ thể, một nhân cách. Quá trình này bao
gồm tất cả mức độ của sự phản ánh tâm lí, từ cảm giác cho đến tư duy.
Do vậy, nó tuân thủ những quy luật chung của sự phản ánh tâm lí.
Mức độ đặc trưng của đối tượng tri giác là do giá trị xã hội của nó quy
định. Giá tiỊ xã hội đặc biệt của con người như là đối tượng của tri giác
đã đưa nó lên vị trí hàng đầu trong quá trình nhận thức giữa các đối
tirợng khác.
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Đôi tượng xã hội có thể là chính bản thân mình, người khác, một
nhóm hay cộng đồng xã hội. Sự tri giác các đối tượng khách thể xã hội
có một loạt đặc điểm đặc trưng, khác về chất so với sự tri giác các đối
tượng vô tri vô giác. Thứ nhất, khách thể xă hội (cá nhân, nhóm...)
không thụ động và không dửng dưng, thờ ơ đối với chủ thể tri giác như
khi tri giác các đối tượng vô tri vô giác, và khi tác động vào chủ thể tri
giác, người được tri giác cố làm thay đổi các biểu tượng về mình theo
hướng có lợi cho các mục đích của mình. Thứ hai, sự chú ý của chủ thể
tri giác xã hội được tập trung trước hết không phải vào các nhân tố làm
nảy sinh hình ảnh với tư cách là kết quả của sự phản ánh hiện thực
đang được tri giác, mà là vào sự giải thích ý nghĩa và giá trị của các
khách thể tri giác, trong đó có những giải thích nhân quả. Thứ ba, sự tri
giác các khách thể xã hội đặc đặc trưng bởi tính kết dính cao của các
thành tố nhận thức với các thành tố xúc cảm, bởi tính phụ thuộc cao
vào cấu trúc động cơ - ý nghĩa của hoạt động vói chủ thể tri giác. Tức là
đối tượng tri giác xã hội là một thực thể tích cực mang sắc thái tình cảm
và thái độ riêng của mình và đó chính là con người chủ thể của hoạt
động nhận thức và giao tiếp.
Tuỳ thuộc vào mối tuong quan giữa chủ thể và khách thể tri giác,
người ta chia tri giác xã hội làm ba loại quá trình tương đối độc lập: Tri
giác liên nhân cách, tự tri giác và tri giác liên nhóm. Trong tâm lí học Xô
viết trước đây, những nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực tri giác xã hội
là nghiên cứu về tri giác và đánh giá con người bởi con người (A.A.
Bôđaliốp;1965). .Sự tri giác và đánh giá con ngirời bời con ngirời là một
quá trình nhận thức lẫn nhau của con người trong những điều kiện
giao tiếp trực tiếp. Đây là một loại tri giác đặc biệt, vì đối tượng của tri
giác cũng là con người, hơn nữa cũng là một chủ thể, một nhàn cách.
Quá trình này bao gồm tất cả các mức độ phản ánh tâm lí, từ cảm giác
đến tư duy. Do vậy nó tuân thủ những quy luật chung của phản ánh
tâm lí, mặc dù đặc trưng của đối tượng tri giác là do giá trị xã hội của
nó quy định. Giá trị xá hội đặc biệt của con người như là một đối tượng
của tri giác đã đưa nó lên vị trí hàng đầu trong quá trình nhận thức giữa
các đối tượng khác.
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Khi tri giác ngirời chua quen biết, chủ thể huớng sụ chú ý vào
nhũng đặc điểm bên ngoài nào chứa đựng nhiều thông tin nhất về các
tliiiộc tính tâm lí của nhân cách, đó là vẻ mặt và các động tác biểu biện
cưa thân thể. Trong quá trình tri giác con nguời bởi con nguời sẽ hình
thành nên nhũng biểu tuợng của con nguời về nhau cũng nhu kĩ năng
xác định các nét tính cách, năng lục, hứng thú, các đặc điểm cảm xúc,
nghề nghiệp... của nguời khác. Mối liên hệ giũa vẻ ngoài và đặc tính
nhân cách là một trong nhũng vấn đề chính của việc nghiên cứu tri giác
xã hội. Tâm lí học hiện đại đã xem mối liên hệ này nhu là sụ giải thích
tâm lí - xã hội về nhân cách cân cú vào vẻ ngoài của nó. Thục nghiệm
cho thấy có bốn phuong thức giải thích chính là: a) giải thích có tính chất
phân tích, khi mà mối liên hệ của vẻ ngoài đuọc gắn vói một thuộc tính
tâm lí cụ thể của nhân cách (ví dụ “mỏng môi hay hót, dày môi hay hờn”);
b) giải thích theo cảm xúc, khi mà phẩm chất nhân cách đuợc mô tả tuỳ
theo múc độ hấp dẫn về thẩm mĩ của vẻ ngoài; c) giải thích theo sự
tri giác - xã hội, khi phẩm chất nhân cách đuợc mô tả theo phẩm chất
của một nguòi khác có vẻ ngoài giống với nó; d) giải thích theo liên tưởng
xã hội, khi con nguời đuợc mô tả theo phẩm chất của một kiểu nhân
cách mà họ đuợc xếp vào đó trên cơ sở tri giác bên ngoài.
Sụ tri giác con nguòi bởi con nguòi có ý nghĩa thực tiễn to lớn, bởi vì
nó thể hiện chúc năng điều chỉnh của hình ảnh tâm lí trong quá trình
lao động và giao tiếp, đặc biệt trong hoạt động dạy học và giáo dục.
Việc đưa nguyên lác hoạt dộng vào nglilên cứu tri giác xa liỌl đa
cho phép xem nhóm xã hội là chủ thể của hoạt động, và do đó cũng là
chủ đề của tri giác. (G.M. Anđrêeva, 1977). Từ đó người ta đã tách ra
làm 8 loại tri giác xã hội:
- Tri giác giữa các thành viên của nhóm với nhau;
- Tri giác giữa các thành viên của nhóm với các thành viên của
nhóm khác;
- Tri giác của con người về mình;
- Tri giác của con người về nhóm của mình;
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- Tri giác của con người về nhóm “xa lạ”;
-T ri giác của nhóm về các thành viên của mình;
- Tri giác của nhóm về các thành viên của nhóm khác;
- Tri giác của nhóm về nhóm (hay các nhóm) khác.
Do vậy mà “ngữ cảnh nhóm” (sự phụ thuộc vào nhóm của mình
hay nhóm “xa lạ”) đã được đưa vào nghiên cứu về tri giác xã hội, cũng
như đã tính đến các nguyên tắc về sự phụ thuộc của các quan hệ liên
nhân cách vào hoạt động của nhóm. Điều này góp phần làm mở rộng
việc nghiên cứu đặc trưng của các quá trình tri giác trong những điều
kiện cùng nhau ở các nhóm có mức độ phát triển khác nhau. Chẳng
hạn như sự nghiên cứu sự hình thành các tiêu chuẩn và mẫu mực tri
giác xã hội, phân kiểu học về sự tri giác liên nhân cách và liên nhóm, sự
tri giác các vị thế của cá nhân trong nhóm, độ chính xác và phù họp
của tri giác về con người với nhau, các quy luật và hiệu ứng của tri giác
giữa con người với nhau, các quy luật và hiệu ứng của tri giác liên
nhóm (hiệu ứng "tính chất thứ nhất”, hiệu ứng " vừa mói đáy”, hiệu
ứng" ánh hào quang”).
* Cấu trúc của bất kì quá trình tri giác xã hội nào cũng bao gồm:
- Chủ thể tri giác;
- Đôi tượng tri giác;
- Quá trình tri giác;
- Kết quả tri giác.
Quan niệm về cliủ thể tri giác tliay đổi theo thời gian. Vào những
năm 50 của thế kỉ XX, các nhà khoa học cho rằng đối tượng tri giác xã
hội là người khác, nhóm khác, cộng đồng xã hội khác, còn chủ thể tri
giác là từng người cụ thể. Đến năm 1970 đã có sự bổ sung thêm: chủ
thể tri giác không chỉ là một cá nhân mà còn là cả một nhóm, một cộng
đồng xâ hội khác. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng, tri giác xã hội chính
là tri giác con người bởi con người và chủ thể tri giác xã hội là con người.
Như vậy con người là đối tượng của sự tri giác. Con ngưòi không chi là
chủ thể mà còn là khách thể của tri giác và với vị trí như vậy con người
là một cá nhân, một cá thể, là một cá tính trong mắt mọi người.
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- Là một cá nhân - con người bao giò Cling có những đặc trưng bởi
đặc điểm lứa tuổi, giới tính, loại hình thần kmh và cấu trúc hình thái.
- Là một cá thê - con người đại diện cho nhân dân, cho giai cấp,
cho một nhóm xã hội và cho tập thể.
Cùng với những cái đó, mỗi con người bao giờ cũng là một cá tính,
là một sản phấm không lặp đi, lặp lại, là kết quả duy nhất hội tụ những
điều kiện và hoàn cảnh tự nhiên và xã hội cụ thể hình thành nên con
người, là chủ thể của hoạt động nhận thức và giao tiếp.
Những đặc điểm đặc trưng cho con người là một cá thể, một cá
nhân và một cá tính bao giờ cũng được khắc sâu bằng cách này hay
cách khác trong các hình ảnh và khái niệm nảy sinh khi tác động tưcmg
hỗ giữa con người với con người.
*Mật sô yếu tố ảnh hướng đến quá trình tri giác người - người.
Sự tri giác người - người, ngoài những cái chủ thể tri giác được và
bản thân đối tượng tri giác vốn có như nét mặt, điệu bộ cử chỉ..., ăn
mặc, ngôn ngữ, tác phong, chủ thể còn tri giác đối tượng qua cái tôi
nhân cách của chính bản thân mình. Cũng cùng một con người ấy
nhưng do chịu ảnh hưởng của đặc điểm nhận thức, quan điểm sống,
mà có những nhận xét khác nhau, như vậy quá trình tri giác người người còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, nhiều cơ chê khác nhau,
đó là:
- Cơ chế đồng cảm
Để hiểu về người khác và nhận thức được bản thản mình, thông
thường mỗi cá nhân đều hành động thử giống người khác hay đặt mình
vào địa vị người khác để suy nghĩ và hành động giống như họ, từ đó mà
cảm thông và đồng cảm với người khác, giúp các chủ thể giao tiếp xích
lại gần nhau hon, hiểu biết nhau hơn và giúp nhau trong cuộc sống.
Diều này cực kì quan trọng trong cuộc sống của mỗi người trong xã hội.
Diều này còn khẳng định rằng, con người không thể tự tách mình ra
khỏi tập thể, ra khỏi môi trường xung quanh. Chính những mối quan
hệ trong cuộc sông làm cho con người phát triển tâm lí bình thường,
tránh khỏi những "stress” không đáng có trong cuộc sống.
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- Cơ chế phản xạ
Trong quan hệ giữa con người vói con người, sự hiểu biết nhau bao
giờ cũng mang tính hai chiều. Mọi người, ngoài việc hiểu những tâm
tư, tình cảm, mục đích của người khác, còn muốn biết xem họ hiểu và
đánh giá về mình như thế nào. Hình ảnh về bản thân mình trong con
mắt người khác giúp ta điều chỉnh được suy nghĩ và hành vi, nhờ đó có
thể cải thiện mối quan hệ với những người xung quanh, c ổ nhân có
câu: "Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng".
Hiểu mình qua người khác là cơ chế phản xạ trong giao tiếp, bàng
cơ chế này mỗi người có thể hiểu xa hơn nữa hình ảnh của người khác
về bản thân mình, biết họ đang nghĩ gì về mình...
- Ân tượng ban đầu khi tri giác
An tượng ban đầu chính là hìrứi ảnh tâm lí về tổng thể các đặc
điểm; diện mạo, lời nói, cử chi, tác phong, ánh mắt, nụ cười, trang
phục, trang sức mà con người có được về đối tượng sau lần tiếp xúc đầu
tiên. Nếu ban đầu có ấn tượng tốt về nhau thì thường ta có đánh giá tốt
về nhau ngay cả khi đối tượng giao tiếp có hành vi chưa tốt, chưa đẹp
trong quá trình giao tiếp.
- Định hình xã hội
Là yếu tố ảnh hưởng đến việc tri giác của con người. Định hình là
những định kiến đã ổn định của mỗi người khi tri giác và đánh giá
người khác theo những chuẩn mực nhất định (nghề nghiệp, giai cấp,
dân tộc...). Định kiến xã hội có mặt tích cực là rút ngắn được quá trình
hiểu biết của con người.
Định kiến xã hội cũng có những mặt tiêu cực: nhiều khi có những
ấn tưọng sẵn có để đánh giá một con người. Định kiến xã hội mang
tính giai cấp.
Tóm lại, tri giác con người bởi con người là một loại tri giác đặc biệt
mang những nét đặc thù của xã hội loài người. Tri giác con người bởi
con người là quá trình nhận thức đôi tượng giao tiếp bằng con đường
cảm tính, chủ quan, theo kinh nghiệm. Tuy có những hạn chế nhất
định, song sự tri giác con người bởi con người có ý nghĩa thực tiễn to
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k'm và nó thể hiện cliức nâng điều chinh của hình ảnh tâm lí trong quá
trìnli hoạt động và giao tiếp, là điều kiện giúp cho người lãnh đạo nói
riêng và con ngircM nói chung xích lại gần nhau, hiểu nhau hoTi. Dặc
biệt đối với người lãnh đạo sẽ dễ gần gũi, thông cảm với cấp dircM hon
và ngược lại. Từ đó, sẽ tạo ra bầu không khí lành mạnh, thân tình trong
tập thể làm việc cho tốt hon.
Trong quá trình tri giác con người trong giao tiếp, các bên không
chỉ truyền thông tin cho nhau, mà còn nhận thức, tìm hiểu lẫn nhau.
Nhận thức là cơ sở làm nảy sinh tình cảm, sự gắn bó và phụ thuộc lẫn
nhau. Nhận thức có đúng đắn, sâu sắc thì tình cảm mới ổn định và bền
vững. Đối tượng nhận thức có thể là người khác, có thể là bản thản
mình.
a. Quá trình nhận thức, tri giác con người
Trong quá trình giao tiếp, hai người luôn tự nhận thức về mình,
đồng thời họ cũng nhận xét, đánh giá về phía bên kia. Hai bên luôn
tác động và ảnh hưởng lẫn nhau trong giao tiếp và có thể mô hình hoá
như sau:
A’ (A tự nhận thức
về mình)

B’ (B tự nhận thức
về mình)

A”B”

B nhận xét và
đánh giá về A

A nhận xét và
đánh giá về B
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Khi A và B giao tiếp với nhau, A nói chuyện với Ur cách là A’ hướng
đến B”, B nói chuyện với tư cách B’ hướng đến A”: trong khi đó, A và B
đều không biết có sự khác nhau giữa A’, B’, A", B” vói hiện thực khách
quan của A và B; A và B không hề biết về A” và B” hay nói cách khác là
không hay biết về sự đánh giá, nhận xét của bên kia về mình. Hiệu quả
của giao tiếp sẽ đạt được tối đa trong điều kiện có sự khác biệt ít rứiất
giữa A- A’ - A” và B - B’- B”.
* Tri giác người khác
Là sự nhận thức người khác từ các đặc điểm bên ngoài, từ đó có sự
phán quyết về bản chất bẽn trong của đối tượng. Quá trình này diễn ra
trong suốt thời gian giao tiếp.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến tri giác người khác
Trong giao tiếp, trước hết là chủ thể nhận thức lẫn nhau bàng con
đường cảm tính thông qua các giác quan nhằm: quan sát tướng mạo,
vẻ mặt, dáng điệu, tư thế, tác phong, cách ăn mặc, trang điểm, ánh
mắt, nụ cười, lời nói và các hành vi khác nhau. Tuỳ theo sự nhận xét,
đánh giá về nhau như thê nào mà chúng ta quyết định thiết lập các mối
quan hệ với người đối thoại. Vậy, làm thê nào để nhận xét, đánh giá
chính xác về người đôi thoại?
Cuối thế kỉ XX, J. Holms đã mô tả tình huống giao tiếp giữa 2 người
(chẳng hạn A và B) và khẳng định rằng trong thực tế có ít nhất 6
"người” trong tình huống này.
A giao tiếp với B:

A thực tế là người như thế nào?
A tự đánh giá bản thãn mình như thê nào?
A được B đánh giá như thế nào?
Sau đó T. Nevvcom và H. Cooley (1864 - 1929) đưa ra sơ đồ 8 nhân
vật, khi bổ sung thêm yếu tố sau:
A tự hình dung bản thân mình dưới con mắt của B như thế nào?
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Cả A và B đều có một quá trình nhận thức về chính bản thân mình,
tạo ra các hình ánh về “cái tỏi” của mình: A’ và B’.
Cả A và B đều có quá trình nhận thức về người khác, tạo ra các hình
ánh về người đối thoại, ở A đó là sự nhận xét đánh giá về B và tạo ra các
hình ảnh B”, và tương tự ở B - đó là nhận xét, đánh giá về A, tạo thành
hình ảnh A”.
Cả A và B đều tự hình dung xem, mình trong con mắt người đối
thoại là một người như thế nào, và tạo thành các hình ảnh A” và B".
Quá trình các hình ảnh A - A’ - A” và B - B’ - B” tiến lại gần nhau là
một quá trình rất phức tạp. Nó đòi hỏi phải có những kiến thức nhất
định về giao tiếp. Một trong những phưong tiện để giải quyết vấn đề
này là một sô thủ pháp của Training tâm lí học xã hội.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hiểu biết về người khác có liên
quan chặt chẽ với mức độ tự nhận thức về bản thân, mối liên hệ này có
hai mật:
- I'ự nhận thức bản thân (A') càng chính xác, phong phú bao nhiêu,
thì viộc nhận thức người khác càng phong phú và chứih xác bấy nhiêu (B").
- Người khác càng được khám phá đầy đủ hon (số lượng nhiều hon,
các đặc điểm sâu hon) (A”), thì sự hiểu biết về bản thân sẽ trở nên đầy
đủ hon (B’).
Như vậy, chúng ta nhận xét, đánh giá người đối thoại trong giao
tiếp như thế nào? Nhận thức người đối thoại được coi là một thành
phần của quá trình giao tiếp, là cợ sở không chỉ để hiểu đối phưong mà
còn để thiết lập các hành động phối họp chặt chẽ với người đó, đồng
thời để thiết lập các mối quan hệ tình cảm đặc biệt, tạo ra sự gần gũi,
gáii bo vá phụ thuọc làn nhau.
Nhận thức người khác có nghĩa là nhận thức những dấu hiệu bên
ngoài, những mối tương quan giữa chúng với các đặc điểm tám lí bên
trong cúa người đó, và trên cơ sớ này giải thích hành vi của họ. Như vậy,
khía cạnh nhận thức của giao tiếp bao hàm quá trình hình thành hình
ảnh về người khác, xác định các thuộc tính tâm lí và đặc điểm hành vi
của người đó thông qua các dấu hiệu bên ngoài. Có nhiều yếu tô ảnh
hưởng và đôi khi bóp méo nhận thức của chúng ta vẻ người khác.
Các yếu tô này có thể xuất phát từ chủ thể nhận thức, đôi tượng nhận
thức và tình huống trong đó nhận thức diễn ra.
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+ Chủ thể nhận thức
Hình ảnh về một đối tirợng nào đó được tạo ra trong ta phụ thuộc
rất nhiều vào đời sống tám lí của ta. Cùng một anh A nhimg có thể
người này nhìn nhận anh ấy rất tốt, nhưng có thể người kia lại cho rằng
anh ta rất xấu. Những yếu tố của đòi sông tãm lí ảnh hưởng rất mạnh
đến nhận thức là nhu cầu - tính lựa chọn, ấn tượng, tâm trạng, tình
cảm, hứng thú, những định kiến, định khuôn...
• Tính lựa chọn. Con người không thể thấy hết được tất cả đặc tính
của đối tượng, mà chỉ thấy những gì mình muốn thấy. Nhận thức có
lựa chọn cho phép chúng ta hiểu nhanh về đối tượng nhưng có thể gặp
nhiều sai sót. Chúng ta chì nhìn thấy những đặc điểm mình muốn thấy
nên có thể sẽ rút ra những kết luận không được chính xác từ những
tình huống phức tạp.
• Án tượng cũng là yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến cách nhìn nhận
của chúng ta vể người khác. Khi chúng ta có ấn tượng tốt về họ thì sẽ
đánh giá theo chiều hướng tốt. Ngược lại, khi có ấn tượng xấu thì có thể
chúng ta cũng chỉ nhìn thấy những điểm xấu mà thôi.
• Tinh cảm của chúng ta đối với một người cũng có thể làm cho ta
đánh giá, nhìn nhận sai lệch đi: “Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau
thì quả bồ hòn cũng vuông”.
• Tãm trạng cùng chi phối rất lớn đến sự nhận thức của con người.
Khi vui chúng ta đánh giá khác, khi buồn thì đánh giá khác. Nguyễn Du
đã từng nói "Người buồn cảnh có vui đáu bao giờ”.
• Dịnh khuôn. Khi nhận thức người khác chúng ta còn bị co chê
khuôn định chi phối. Tức là một hình ảnh ổn định nào đó về một hiện
tượng hay một người, mà nó được dùng để làm đon giản bớt quá trình
nhận thức hiện tượng hay người đó. Bản chất của hiện tượng này thể
hiện ở chỗ, nhận thức và đánh giá người khác bàng cách phổ lên nguôi
đó những đặc điểm của một nhóm xã hội.
+ Đối tượng nhận thức
Có những đặc điểm ở đối tượng nhận thức thường gây ra ảo ảnh ở
chúng ta về họ, ví dụ: sự hào nhoáng bên ngoài, bằng cấp, cách ăn mặc
của họ ... Chẳng hạn, klii mới bắt đầu quan hệ, dù thuộc lĩnh vực tình
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cám hay kinh doanli, dân gian đền xem xét theo phirong ngôn “quen sợ
dạ, lạ sợ áo”. Những hình ãnli han đầu về diện mạo bên ngoài, cách ăn
mặc để lại nhiều ánh hirớng trong giao tiếp sau này.
I km nữa, bất kì đặc tính nào làm cho đói tượng nổi bật sẽ làm lăng
khả năng nó được nhận thức. Chảng hạn như người này hay gáy ồn ào
dường như được chú ý hơn là những người kliác.
'Irong khi nhận thức người khác chúng ta có xu hướng nhóm
những đối tượng giống nhau hoặc tưong tự nhau về một vài đặc điểm
nổi bật nào đó thành một nhóm. Vì thế mà nhiều khi chúng ta đánh giá
như nhau vẻ hai người khác nhau chỉ vì họ có một vài đặc điểm nào đó
giống nhau.
Khi nhận thức người khác thường ta cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu
ứng so sánh. Ví dụ, một người mập đi bên một người gầy tong teo sẽ
được nhìn nhận là càng mập hon.
+ Bối cảnh giao tiếp
Sự nhìn nhận của chúng ta về người khác cũng phụ thuộc rất nhiều
vào tình huống mà trong đó diễn ra sự giao tiếp. Chúng ta sẽ thấy rất
bình thường kill một cô gái mặc áo tám hai mảnh đi trên biển, nhưng
sẽ rất khó chịu nếu mọi người gặp cô ta cũng ăn mặc nhir thế kill đi dự
một bữa tiệc chiêu đãi. Trong trường họỊi này chủ thể và đối tượng
nhận thức là như nhau, chỉ khác nhau về bối cảnh, vì thế sự nhận thức
cũng rất khác nhau.
* Tri giác bản lliàn
- Thế nào là tri giác bản thân?
T ri g iá c về b à n th â n là q u á trìn h tro n g đ ó m ồi c h ú n g ta xây dt.rng

cho mình một khái niệm hay hình ảnh về bản thân. Hình ảnh bản thân
là cách chúng ta hình dung về mình như thê nào. Nó phản ánh bản
chất cững như các việc làm của chúng ta, hình ảnh bản thân là thứ
khung quy chiếu mà chúng ta soi theo đó để hành động.
- Quá trình hình thành hình ảnh bản thân
Hình ảnh bản thân được hình thành cùng với sự hình thành và
phát triển của nhân cách.
Quá trình hình thành hình ảnh bản thân được diễn ra trong sự giao
tiếp với người khác, tuỳ thuộc vào sự đánh giá, đối xử của người khác.
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Qua sự tương tác với họ, chúng ta biết về bản thân mình và hình thành
nên hình ảnh bản thân.
Tóm lại, giữa giao tiếp và sự hình thành hình ảnh bản thân có mối
quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Thông qua giao tiếp mà chúng ta hình
thành khái niệm về bản thân và ngược lại ý nghĩ, cách tự đánh giá về
mình sẽ ảnh hưởng tới lời nói, việc làm và mối quan hệ của chúng ta.
Của sổỊohari vả mối quan hệ giữa nhận thức vả tự nhận thức

Người khác
nhận biết được

Người khác
không nhận biết được

Tự nhận biết
được mình

Không tự nhận biết
được mình

I
khu vực tự do hoặc
mở (chung)

II
khu vục mù

III
khu vực bí mật
(riêng)

IV
khu vực không
nhận biết (tôi)

Khu vực /, còn gợi là ô “chung”, tương ứng với những gi về chúng
ta mà cả chúng ta và đối tượng giao tiếp đều nhận biết.
Khu vực II, còn gọi là ô "mù", tương ứng với những gì chúng ta
không biết về mình nhimg đối tượng giao tiếp lại nhận biết.
Khu vực III, còn gợi là ô "riêng”, tưong ứng với những gì chúng ta
biết về mình nhirng đối tirọng giao tiếp lại không thể nhận biết,
Khu vực IV, còn gọi là ô “tối”, tưong ứng với những gì về chúng ta
mà cả chúng ta và đối tượng giao tiếp đều không nhận biết được.
Như vậy, khu vực I biểu hiện sự cởi mở trong giao tiếp, sự hiểu biết
lẫn nhau giữa chúng ta và đối tượng. Trong giao tiếp, ô “chung” cũng
như các ô còn lại có thể được nới rộng ra hoặc thu hẹp lại, điều này phụ
thuộc vào hai yếu tô cơ bản, đó là sự cởi mở và phản hồi.
Cới mở là sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm,
nguyện vọng, những hiểu biết của mình với đối tượng giao tiếp. Nói cách
khác, cởi mở là tự vén bức màn bí ẩn của đời sống nội tàm của mình,
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làm cho người khác có thể hiểii được cluing ta, chia sẻ được vói chúng
ta. Trong giao tiếp, nếư mọi người đền coi mớ voi nhau thì ó "chung” sẽ
đưực nới rộng ra, ô “riêng” sẽ thư hẹp lại, khi đó con người xích lại gần
nhau hon, hiểu nhau hon.
Cời mở cĩmg là một nhu cầu. Khi chímg ta có niềm vui hay nỗi
buồn, có nhĩmg điều trán trớ, chúng ta ihuong tìm đến những người
thân thiết, có thể tin tưởng để giãi bày và được chia sẻ. Hoặc khi một ai
đó thổ lộ với chúng ta những nỗi niềm của họ thì chúng ta cũng cảm
thấy vui vì được tin tưởng. Tuy nhiên, "cói mở” không dễ. Nhiều khi có
điều muốn nói ra, nhưng chúng ta lại không dám làm vì mặc cảm, sợ bị
chê cười, bị coi là "dốt", là “ngớ ngẩn", nghĩa là chúng ta thiếu lòng tin
vào bản thân mình.
Phản hồi là sự truyền thông tin ngưọc trớ lại từ đối tượng giao tiếp
đến chúng ta, nó cho chúng ta biết những suy nghĩ, cảm tưởng, đánh
giá, nhận xét của đối tượng giao tiếp về chúng ta.
Sự phản hồi làm thu hẹp ô “mù” và nới rộng ô “chung”. Mức độ
phản hồi không chí phụ thuộc vào việc đối tiụyng giao tiếp có phải là
người cới mở hay kltông, mà còn phụ thuộc vào nghệ thuật giao tiếp
cúa chúng ta, vào việc chúng ta có biết khuyển kliích đối tượng chia sẻ
những suy nghĩ, cảm tưởng của họ về chúng ta hay không. Trong cuộc
sống, kliông ít người còn chưa biết lắng nghe, thường ngất lòi, thậm chí
tỏ thái độ klió chịu klti nghe người khác góp ý. Cách ứng xử như vậy
không những làm giảm lượng thông tin phản hồi tìr người khác đến với
họ, mà còn làm cho người khác, kể cả những ngưtVi có thiện chí, dần xa
rời họ.
Ngoầi ra, qua iruih tn giac con ngircVi cỏn phụ thuộc vào vaí xa họi
trong quá trình giao tiếp. Các nhân vật giao tiếp; vai A = B; A > B; A < B,
sự hình dung của A, B về nhau và về bản thân (trong trường họp một
bài trình bày có nhiều người nghe thì 10 - 40% nội dung được tri giác
khác nhau - Leavitt, 1973).
1.4.2. Quy luật ấn tượng ban đầu
Ân tượng là dấu ấn do nhận thức cám lính xen lẫn với cảm xúc về
một đối tượng nào đó còn lim giữ lại trong đầu óc. Trong giao tiếp, ấn
tượng ban đầu có ý nghĩa quan trọng.
- Ân tượng ban đầu quyết định tính chất quan hệ.
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- Hình thành trên ca sở hiệu ứng đầu tiên - do đó thứ tự thông tin
khi tri giác có ý nghĩa quan trọng.
- Chịu sự chi phối của hiệu ứng bôi cảnh: một đặc tính tiêu cực
(vô trách nhiệm) đi kèm với một vai tích cực (người cha) thì ấn tượng về
tính tiêu cực tăng. Ngược lại - "quan chức thưong người” - ấn tượng về
đặc tính tích cực tăng.
1.4.3. Quy luật quy gán xã hội

Quy gán xã hội là quá trình suy diễn nguyên nhân/ động cơ của
hành vi người khác bằng vốn sống của bản thân (theo các nghiên cứu
thì - chi 50% số người thành công).
Cơ sở của quy gán xã hội:
- Xu hướng đi tìm nguyên nhân hành vi (tìm quan hệ nhân quả).
- Xu hướng muốn kiểm soát môi trường xung quanh.
1.4.4. Quy luật sai lệch thông tin

Giao tiếp là quá trình phát và nhận thông tin. Thông tin có thể bị
sai lệch do các nguyên nhân sau:
- Công cụ, phương tiện: ngôn ngữ, cận ngôn ngữ, ngoại ngôn ngữ
- Bối cảnh (tình huống giao tiếp): các kích thích thị giác, thính giác...
gây phân tán tư tưởng; nhiệt độ không khí (26 - 33 độ làm giảm
28 - 50% khả năng tri giác thông tin); tiếng ồn (70 - 100 decibel làm sai
lệch thông tin tới 40%); sự có mặt người thứ3...
- Kênh giao tiếp (chữ, hình, âm thanh...; kênh có đáp lại và kênh
không đáp lại...). Trong giao tiếp, nếu không có sự tương thích về kênh
giao tiếp thì luôn diễn ra sự sai lệch thông tin.
1.5. Khái niệm về giao tiếp sư phạm

1.5.1. Giao tiếp sư phạm lả một thành phần căn bản của năng lực
sư phạm

Giáo dục với tư cách một hình thái ý thức xã hội xuất hiện và tồn tại
như hệ quả tất yếu của sự phát triển xã hội loài người và không chỉ như
hệ quả, mà trong hình thái phát triển cùa nó (xin nhấn mạnh - trong
hình thái phát triển - khi nó tạo ra những con người không chỉ thích
nghi với xã hội mà còn cải tiến xã hội, sáng tạo ra cái mói chưa hề có,
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đem vào cuộc sống những giá trị mới, những chuẩn mực mới) còn tồn
tại như động lực phát triển xã hội. Nhiệm VỊI cơ bản của giáo dục là tạo
ra nhùng thế hộ công dân mới bằng cách tổ chức cho lóp trỏ lĩnh hội
những kinh nghiệm xã hội mà các thế hệ trước đã trở thành một chức
năng chuyên biệt và được giao cho những cá nhân cụ thể gọi là giáo
viên - thực hiện. Như vậy, giáo viên là một nhân vật nắm giữ một trọng
trách trong xã hội và thực hiện trách nhiệm này không thể bằng con
đường mò mẫm, dựa hoàn toàn vào những năng khiếu bẩm sinh hay sự
khéo léo thủ công. Ngưòi giáo viên phải được đào tạo một cách cơ bản,
được vũ trang một hệ thống phương tiện phù hợp với hoạt động của
mình. Hệ thống những điều kiện bên trong ấy có thể gói gọn trong một
khái niệm “năng lực sư phạm”.
Cốt lõi hoạt động giáo dục nằm trong việc tổ chức sự phát triển
nhân cách trẻ em. Trong hoạt động của mình giáo viên luôn đối diện
với những chủ thể sống động, nhạy cảm. Những hình thức tổ chức giáo
dục cơ bản ở trường học (bài học, tham quan, lao động...) đều diễn ra
trong điều kiện tiếp xúc thường xuyên giữa giáo viên và học sinh. Có
thể thấy năng lực giao tiếp sư phạm có vai trò to lớn như thế nào trong
cấu trúc năng lực sư phạm. Bất kì năng lực nào cũng không phải là kết
quả của sự chín muồi những tư chất tương ứng. Năng lực được hình
thành trong quá trình cá nhân thực hiện các hoạt động phù họp.
1.5.2. Giao tiếp sư phạm là gi?

Giao tiếp - điều kiện thực hiện mọi hoạt động giáo dục. Hoạt động
sư phạm diễn ra trong mối quan hệ giao tiếp giữa thầy và trò. Như vậy
giao tièp ớ đay trớ thành điêu kiện cùa hoạt đọng sư phạm, khồng có
giao tiếp thì hoạt động của giáo viên và học sinh không đạt được mục
đích giáo dục. Có thể thấy năng lực giao tiếp sư phạm có vai trò quan
trong nhường nào trong hoạt động sư phạm. Vậy giao tiếp sư phạm
là gì? Giao tiếp sư phạm là giao tiếp có tính nghề nghiệp giữa giáo viên
và học sinh trong quá trình giáo dục, có chức năng sư phạm nhất định,
tạo ra các tiếp xúc tâm lí, xây dựng bầu không khí tâm lí thuận lợi cùng
với các quá trình târn lí khác (chú ý, tư duy...) tạo ra kết quả tối ưu của
quan hệ thầy trò trong hoạt động dạy và hoạt động học cũng như trong
nội bộ tập thể học sinh.
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- Giao tiếp nói chung và giao tiếp sư phạm nói riêng không đcm
thuần chỉ là trao đổi thông tin mà quan trọng hon còn là quá trình để
lại dấu ấn, quá trình ảnh hưởng tác động lẫn nhau giữa những chủ thể
giao tiếp; là quá trình “ghi” hình ảnh của một người lên người khác,
hiện thực hoá nhu cầu trường tồn của một người trong người khác,
chuyển mình vào mọi người thông qua những hoạt động cùng nhau.
Có thể xem giao tiếp sư phạm như quá trình giáo viên "chuyển mình”
vào học sinh - tức là quá trình tác động tưong hỗ giữa các nhân cách
trong hoạt động cùng nhau.
- Trong hoạt động sư phạm, giao tiếp đóng vai trò là phưong tiện
quan trọng nhất cho việc giải quyết các nhiệm vụ dạy học, là nhân tố
tâm lí - xã hội bảo đảm sự diễn tiến của quá trình giáo dục, cách thức
tổ chức hệ quan hệ giáo viên - học sinh, tạo điều kiện cho sự thành
công của quá trình dạy học và giáo dục. Viết vẻ vai trò của giao tiếp
trong hoạt động sư phạm, x.l. Rubinstein từng cho rằng: hoạt động của
nhà giáo dục không thể nào thực hiện bằng một phưong tiện nào khác
ngoài giao tiếp. B.F. Lomov còn nhấn mạnh vai trò của giao tiếp trong
hoạt động sư phạm, ông khẳng định hoạt động của nhà sư phạm diễn
ra theo những quy luật của giao tiếp, ông viết: “Trong một vài dạng
hoạt động người ta sử dụng những phưong tiện và cách thức đặc trưng
cho giao tiếp, còn bản thân hoạt động thì được xây dựng theo những
quy luật của giao tiếp, chẳng hạn như hoạt động sư phạm”. Để nói lên
sự gán bó của hoạt động sư phạm với giao tiếp, Mudorich đã viết:
“Theo quan điểm giáo dục học, thì việc tách giao tiếp tự do ra như là
một dạng đặc biệt của hoạt động có thể coi là hoàn toàn họp lí”. Dạng
“đặc biệt” ở đây có thể hiểu là giao tiếp có cấu trúc chung của hoạt
động và dạng hoạt động này là điều kiện, phưong thức để tiến hành
một hoạt động khác. Thống nhất vói quan điểm này, E.v. Sukanova cho
rằng: Giao tiếp là một phưong thức chuyên biệt nhằm để tổ chức hoạt
động... Giao tiếp là một trong những phưong thức chủ yếu tác động lên
các quan hệ cùa học sinh. Giao tiếp giữa thầy và trò là một khâu quan
trọng trong quá trình hình thành nhân cách, phát triển tính tích cực
nhận thức và xã hội của học sinh trong quá trình hình thành tập thể
học sinh.
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- I hực tiễn cúa hoạt động dạy học clio thấy, lỉiành công của việc
dạy học plụi thuộc vào chồ: dạy học được tô chức như là sự tác động
qua lại giữa thảy và trò trên cơ sớ một nội dung dạy học xác định. Sự
tác động qua lại giữa thầy và trò như là một quá trình giao tiếp với mục
đích dạy học có mặt thông tin của nó, bời vì thảy thông báo cho trò
những thông tin xác đinh. Sự giao tiếp này cũng là sự tổ chức hoạt động
nhận thức của học sinh. Nó bao hàm cả sự tác động giáo dục học sinh.
Vì vậy, ngưtM thầy giáo phải luôn ý thức ràng, mỗi hành động giao tiếp
bàng cách này hay cách khác đều có tác dụng giáo dục. Khi thầy giáo
thông báo hay tổ chức hoạt động cho học sinh, sụ giao tiếp giữa thầy và
trò mang tính chất chê định, tác động của nó sẽ khác với giao tiếp tự do
trong giờ nghỉ, trong thời gian ngoài giờ học.
- Trong hoạt động sư phạm diễn ra các loại giao tiếp giữa cá nhân
giáo viên với cá nhân học sinh, giữa cá nhản giáo viên với nhóm hay
tập thổ học sinh, giữa cá nhân học sinh vói nhóm. Thầy giáo không chi
giao tiếp với học sinh trong giờ học trên lớp mà còn giao tiếp với các
em trong hoạt động lao động, vui chơi ờ trường cũng như ở ngoài nhà
trường. Thầy còn giao tiếp với phụ huynh học sinh cũng như với các lực
lượng xã hội khác trong việc phối họp giáo dục.
Như vậy, trong hoạt động sư phạm của giáo viên, kể cả trên lóp
cũng như ngoài giờ lên lóp, nhất thiết phải có sự giao tiếp giữa thầy và
trò, giữa thầy và đồng nghiệp, giữa thầy và các nhóm học sinh. A.A.
Leonchiev cũng đã khẳng định: Giao tiếp sư phạm là giao tiếp có tính
nghề nghiệp của giáo viên với học sinh ở trên lóp và ngoài giờ lên lóp,
giao tiếp s i r phạm là diều kiện hàn dảm hoạt động s ir phạm; rác hoạt
động tập thể, hoạt động nhóm, hoạt động cùng nhau giữa thầy và trò
nhất thiết phải có giao tiếp sư phạm như là một điều kiện cần thiết.
- Chúng ta đều biết rằng, mục tiêu đào tạo của nhà trường phổ
thông nói chung là hình thành nhân cách ớ mồi hục sinh. Trong giao
tiếp sư phạm, với nét riêng biệt của nó là sự khéo léo đối xử sư phạm,
giáo viên có quan hệ trực tiếp với những con người mà nhân cách đang
được hình thành, từ những cơ sở đầu tiên của hành vi xã hội đến thái
độ đối với lao động, với người khác, với công việc, với bản thân...
Vì vậy, ảnh hưởng của giáo viên là vô cùng quan trọng. Qua giao tiếp
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sư phạm, giáo viên sẽ xác định và phát triển ở học sinh khả năng biết tir
•đánh giá bản thân, giứp các em tự giải quyết đirợc nhiệm vụ của mình
trong học tập, trong tổ chức sinh hoạt đòi sống. Đồng thòi giao tiếp sir
phạm là điều kiện tất yếu để hình thành và phát triển nhân cách của
học sinh. Để việc hình thành nhân cách của học sinh có kết quả thì
giáo viên phải hiểu sâu thế giới tâm hồn của các em, phải đối xử với các
em làm sao để có thể khoi gợi ờ các em lòng mong muốn trở thành con
người có ích cho xã hội. Khi giáo viên tổ chức đúng đắn quá trình
sư phạm trong giờ lên lớp sẽ kích thích học sinh tích cỊtc láng nghe,
suy nghĩ tìm hiểu sâu tài liệu học tập và khuyến khích các em ra sức
khắc phục khó khản để tự mình hoàn thành những nhiệm vụ học tập.
Trong giao tiếp sư phạm, nếu giáo viên thiết lập được mối quan
hệ mật thiết với học sinh thì sẽ gạt bỏ được hàng rào tâm lí giữa thầy
và trò. Muốn cho học sinh phát triển được tài năng của mình, biết tự
đánh giá đúng hành vi của mình và để quá trình rèn luyện nhân cách
ở các em có hiệu quả thì đòi hỏi giáo viên phải có năng lực giao tiếp.
Giao tiếp sư phạm có một đặc thù là giáo viên không chỉ giao tiếp với
học sinh qua nội dung bài giảng tri thức khoa học, mà họ phải là tấm
gưong sáng mẫu mực về nhân cách đúng với đòi hỏi của quy định
xã hội. Nghĩa là ở người giáo viên lời nói và hành vi ứng xử phải thống
nhất với nhau, có như vậy người giáo viên mói đạt uy tín cao trong
nghề nghiệp.
Những điều đă trình bày trên chứng tỏ ràng, giao tiếp sư phạm là
một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt đối vói thành công của hoạt
động sir phạm. Đó là một hoạt động phức tạp, bao gồm nhiều phưong
diện, đòi hỏi người giáo viên phải được chuẩn bị một cách chu đáo,
cặn kẽ. Việc chuẩn bị này là mục đích, nhiệm vụ của toàn bộ quá trình
đào tạo giáo viên trong nhà trường sư phạm. Vì vậy, cần phải chú trọng
đến công tác rèn luyện năng lực giao tiếp cho sinh viên sư phạm,
góp phần giúp cho sinh viên vững vàng trong hoạt động nghề nghiệp khi
ra trường.
1.6. Các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm
Giao tiếp sư phạm như một quá trình sáng tạo, bao gồm một số giai
đoạn nhất định:
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1.6.1. Mô hình hoá quá trình giao tiếp trong khi chuẩn bị cho
hoạt động vói học sinh

Đây là giai đoạn đầu của quá trình giao tiếp sư phạm, ở đây, giáo
viên phải mô hình hoá hoạt động giao tiếp phù họp với: 1) Mục đích,
nhiệm vụ giáo dục; 2) Tình huống sư phạm, tình huống tâm lí - đạo
đức trong lóp, nhóm học sinh; 3) Đặc điểm cá nhân của chính giáo
viên; 4) Đặc điểm học sinh; 5) Hệ thống các phưong pháp dạy học, giáo
dục định sử dụng. Những yếu tố này không chỉ tác động đến mặt nội
dung của giáo dục mà còn tạo ra sụ thống nhất xúc cảm giữa giáo viên
và học sinh - yếu tố giúp giáo viên dự đoán được bầu không khí có thể
xuất hiện trong lớp học, cảm nhận được mức độ của các mối quan hệ
qua lại và trên cơ sở đó quyết định nội dung, phương pháp tiến hành
giờ học.
1.6.2. Tổ chức giao tiếp trục tiếp với học sinh

Giai đoạn hai khỏi đầu cho sự tương tác giữa giáo viên và học sinh.
Nó bao hàm các yếu tố: I) Cụ thể hoá môi hình giao tiếp đã xây dựng;
2) Chính xác hoá điều kiện và cấu trúc quá trình giao tiếp sẽ thực hiện;
3) Thực hiện sự tiếp xúc đầu tiên với học sinh. Trong những giây tiếp
xúc đầu liên, giáo viên phải nắm bát được tâm trạng chung của học sinh,
xác định được khả năng làm việc của lóp học.
1.6.3. Tiến hành giao tiếp trong các hoạt động giáo dục (giờ học,
tham quan...)

ớ giai đoan ba, điều quan trọng nhất là phải đạt được sự phù họp
giữa phương pháp giáo dục, dạy học và hệ thống giao tiếp, ở đây giao
tiếp sư phạm phải đảm bảo được một số yêu cầu về mặt tâm lí - xã hội:
1) Xây dựng sự tiếp xúc tâm lí bảo đảm việc truyền đạt và tiếp nhận
thông tin; 2) Sử dụng hệ thống các tác động tâm lí (các yếu tố của trò
chuyện, cách đặt câu hỏi, cách tạo tình huống kích thích tư duy), logic
trong việc triển khai các sự kiện, trong khái quát, cứ liệu giàu hình ảnh,
đặc trưng; 3) Xây dựng tình huống tư duy tập thể (ví dụ: cách dạy học
nêu vấn đề); 4) Chỉ đạo hoạt động nhận thức của học sinh, ở đây,
phong cách giao tiếp đóng vai trò hết sức quan trọng, nó tác động tới
tính sẫn sàng tiếp nhận tri thức ở học sinh, phá vỡ rào cản tâm lí,
4- Giào trình GTSP
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tạo điều kiện xác lập các mối quan hệ; 5) Sự thống nhất giữa các yếu tô
công việc và cá nhân trong giao tiếp bảo đảm không chi việc trao đổi
thông tin mà còn cả sụ bộc lộ nhân cách người thầy - điều rất quan
trọng trong giáo dục; 6) Hệ thống quan hệ thầy trò được xây dựng một
cách có hướng bảo đảm sự sẵn sàng giao tiếp với thầy và tiếp nhận bộ
môn do thầy giảng dạy, hoạt hoá những năng lực tâm lí - xá hội trong
việc hình thành động cơ học tập của học sinh.
1.6.4. Phân tích quá trình giao tiếp vừa thực hiện, mô hình hoá hoạt
động giao tiếp tiếp theo

Đây là giai đoạn cuối của quá trình giao tiếp sư phạm. Trong giai
đoạn này, giáo viên phân tích hệ thống giao tiếp đã thực hiện, chính
xác hoá và chi tiết hoá các cách thức tổ chức giao tiếp, xây dựng một
mô hình giao tiếp mói.
Việc phân tích các giai đoạn của quá trình giao tiếp sư phạm cho
thấy: những khiếm khuyết trong giao tiếp của một số sinh viên sư
phạm (không biết triển khai quá trình giao tiếp, không vạch ra được
chương trình giao tiếp, mất bình tĩnh khi giao tiếp...) có nguồn gốc cả ờ
việc chưa nắm được lí thuyết cũng như thiếu hụt trong thực hành giao
tiếp. Cũng từ phân tích trên có thể thấy, để có được năng lực giao tiếp
sư phạm, người giáo viên tưong lai một mặt phải nghiên cứu, nắm bắt
bản chất, cấu trúc, quy luật của quá trình giao tiếp sư phạm, lĩnh hội một
hệ thống tri thức nhất định về đặc điểm tâm lí học sinh, bản thân, quá
trình sư phạm, các phương tiện giao tiếp, các phương pháp tác động
tâm lí, mục đích giáo dục phải trở thàrứi xuất phát điểm của tư duy sư
phạm. Mật khác phải nám được kỉ thuật giao tiếp: kĩ thuật truyền nhận thông tin, kĩ thuật tác động tâm lí (xây dựng chiến lược tác động
tâm 10, kĩ thuật tri giác, nắm bắt đối tượng giao tiếp.
Năng lực không tự nhiên sinh ra, do vậy để có được nó không còn
con đường nào khác ngoài học tập và rèn luyện, ở đây, ngoài việc
nghiên cứu lí thuyết giao tiếp sư phạm, tiếp thu những tri thức cần
thiết, thực hành giao tiếp sư phạm đóng một vai trò hết sức quan trọng.
Sinh viên sư phạm phải được thường xuyên tập luyện giao tiếp: điều
khiển các loại hình hoạt động khác nhau trong nhóm, tổ, lớp (hội họp,
vui chơi, tranh biện...): tập trình bày logic các vấn đề cho những đối
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tượng cụ thể... Thông qna các loại hình hoạt động này, không chỉ các
kinh nghiệm giao tiếp được hình thành mà các đặc điểm tâm lí giao
liếp quan trọng: nhu cầu giao tiếp, tính chú ý, ý chí, thói quen... cũng
được phát triển. Có thể thấy, hoạt động giáo dục ở trường sư phạm phải
được tổ chức sao cho mỗi sinh viên đều có cơ hội tập luyện giao tiếp,
tiến hành giao tiếp thực thụ ngay từ những ngày đầu bước chân vào
trường sư phạm.
Điều hết sức quan trọng trong quá trình hình thành năng lực giao
tiếp sư phạm là ở chỗ, phải ý thức được nhân cách toàn vẹn của giáo
viên là chủ thể của hoạt động giao tiếp - việc hình thành năng lực giao
tiếp không tách rời việc hình thành và phát triển toàn bộ nhân cách
người giáo viên. “Đối với học sinh không chỉ quan trọng ở chỗ nói với
họ cái gì mà còn ai nói” (Crúpxkaia).
Giao tiếp sư phạm là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt đối với
thành công của hoạt động sư phạm. Đó là một hoạt động phức tạp, bao
gồm nhiều phưcmg diện, đòi hỏi người thực hiện phải có một sự chuẩn
bị chu đáo, cặn kẽ. Như đã trình bày, việc chuẩn bị này là mục đích,
nhiệm vụ của toàn bộ quá trình đào tạo giáo viên trong nhà trường sư
phạm. Xuất phát từ những khiếm khuyết có tính phổ biến trong hoạt
động sư phạm của sinh viên, đòi hỏi phải xây dựng một chương trình
giáo dục nghiệp vụ cho sinh viên sư phạm, góp phần giúp cho sinh viên
vững vàng trong hoạt động nghề nghiệp của mình, đảm bảo thành
công ngay từ đầu chứ không phải cứ làm là khác biết. Bởi lẽ trong giáo
dục không thể mạo hiểm, không thể chấp nhận sự hi sinh học sinh này
cho học sinh khác.

2.

NHỮNG PHƯƠNG DIỆN CỦA GIAO TIẾP sư PHẠM

2.1. Mục đích của giao tiếp sư phạm
Giao tiếp sư phạm thực chất là sự tiếp xúc giữa giáo viên và học
sinh nhàm truyền đạt, lĩnh hội vốn kinh nghiệm sống, những tri thức
khoa học, kĩ năng, kĩ xảo học tập, lao động và sinh hoạt, xây dựng và
phát triển nhân cách toàn diện ở học sinh. Đó cũng là mục tiêu đào tạo
khái quát của nhà trường phổ thông trong suốt một thời gian dài,
nhiều năm, chia ra nhiều bậc học. Giao tiếp sư phạm ở các bậc học có
những mục đích, nội dung tiếp xúc cụ thể khác nhau.
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Trong giao tiếp sư phạm, nét riêng biệt của sự khéo léo đối xử sư
phạm là ở chỗ, giáo viên có mối quan hệ với đối tượng hoạt động, đó là
những con người mà nhân cách đang hình thành và phát triển những
cơ sở đầu tiên của hành vi con người trong xã hội, thái độ độ đôi với lao
động, với người khác, với bản thân, với công việc đang được xây dựng,
hình thành dưới ảnh hưởng của giáo viên.
Trong giao tiếp sư phạm, giáo viên đã xây dựng, phát triển ở học
sinh đức tính tự đánh giá mình, qua đó giúp các em tự giải quyết nhiệm
vụ có kết quả trong học tập, tổ chức sinh hoạt đời sống.
2.2. Nội dung của giao tiếp sư phạm
Trong nội dung của giao tiếp nói chung và giao tiếp sư phạm nói
riêng, nhiều nhà tâm lí - giáo dục thường chia làm hai loại: nội dung
tâm lí và nội dung công việc.
2.2.1. Nội dung tâm lí trong giao tiếp su phạm

Sự khác biệt cơ bản giữa hoạt động có đối tượng và hoạt động giao
tiếp ờ chỗ, hoạt động có đối tượng bao giờ cũng tác động làm thay đổi
hình dạng, diện mạo, đặc tính lí, hoá, cơ học lên đối tượng; nhưng hoạt
động giao tiếp, đối tượng tác động là con người, mà thường là con
người có ý thức, hơn thế nữa lại là chủ thể có ý thức, đã không biến
dạng tính chất lí hoá nào mà chỉ đọng lại ờ hai bên chủ thể và đối
tượng giao tiếp một sản phẩm tinh thần được cả hai bên cảm nhận. Do
vậy, hoạt động có đối tượng được đánh giá có hiệu quả hay không là sự
thay đổi dạng, hình hoặc tính chất của chúng theo đòi hói của nhiệm
vụ hoạt động. Hiệu quả hoạt động giao tiếp của giáo viên trong quá
trình dạy học không nhìn thấy trực tiếp, kết quả nhận thức của học
sinh rất trừu tượng, thường được đánh một cách gián tiếp qua bài kiểm
tra, bài thi. Hcm nữa bài kiểm tra và bài thi cũng có thể chưa phản ánh
chính xác mức độ nhận thức của các em. Nội dung tâm lí trong giao
tiếp bao gồm các thành phần cơ bản sau:
a. Nhận thức
ở bất kì cuộc tiếp xúc nào giữa con người với con người, giữa giáo
viên với học sinh đều để lại trong chủ thể giao tiếp và đối tượng giao
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tiếp một sản phẩm nhất định về nhận thức. Giáo viên tiếp xúc lần đầu
vói học sinh, chắc chán các em sẽ trả lời, nếu đuợc hỏi về một số thông
tin thầy (cô) giáo mới đến: Thầy cô dáng cao, nước da trắng, nom vẻ
thư sinh; thầy nói dễ nghe rõ ràng, thầy đi lại trên lóp chững chạc; thầy
giảng bài dễ hiểu, hay đặt câu hỏi cho các em... Tương tự như vậy, nếu
hỏi thầy giáo cảm nhận đầu tiên về lóp học, thầy sẽ trả lòi; Lóp đông
nhưng các em ngoan, trật tự, khi tôi hỏi bài cả lóp giơ tay xin phát biểu,
các em chăm chú nghe giảng... Như vậy có thể thấy nội dung nhận
thức trong giao tiếp sư phạm không chi là tri thức khoa học mà còn là
sự nhận thức về nhân cách của thầy và trò.
Nội dung nhận thức có thể xảy ra suốt cả tiến trình giao tiếp hoặc
chỉ xảy ra mạnh mẽ ở thời điểm đầu gập gỡ. Để hoạt động sư phạm
thành cóng, thầy cô luôn tạo cho mình những giá trị mới về tinh thần
trước học sinh, để trong giao tiếp các em luôn nhận thức cái mới, tốt
đẹp ớ người thầy giáo, cô giáo của mình, tự hào về thầy cô dạy mình,
đó cũng là một điều kiện cần thiết tạo ra sự hấp dẫn cá nhân đối với các
em về chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục.
b. Cảm xúc
Từ thời điểm bát đầu, qua diễn biến, rồi lúc kết thúc một quá trình
giao tiếp sư phạm, đều biểu hiện một xúc cảm nhất định của chủ thể
giao tiếp và đối tượng giao tiếp. Qua phân tích các thời điểm của một
quá trình giao tiếp dễ nhận ra nội dung xúc cảm cụ thể. Những xúc
cảm này ảnh hướng quan trọng và mang tính định hướng cho quá trình
giao tiếp, có thể từ thiện chí qua không thiện chí; từ thờ ơ lãnh đạm
sang vòn va quan tam; tư khong thich thu sang thich thu, hảp dàn. Vi
vậy, để giao tiếp sư phạm có kết quả, với tư cách là chủ thể tổ chức quá
trình giao tiếp, giáo viên cần làm chủ được xúc cảm của mình, đồng
thời gợi lên cho học sinh những xúc cảm tích cực, say mê, hứng thú,
hồn nhiên và hết sức thiện cảm; tránh làm cho học sinh ngại ngùng, sợ
hãi, căng thẳng. Nhờ những xúc cảm tích cực này mà tiến trình tiếp xúc
chính thức trên lóp, ngoài nhà trường có hiệu quả cao.
Xúc cảm không chỉ định hướng, nảy sinh trong giao tiếp sư phạm
mà thời điểm kết thúc quá trình giao tiếp sư phạm cũng nảy sinh
những xúc cảm mới. Một xúc cảm dề chịu, ấm áp, rất tình người sau khi
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tiếp xúc với thầy cô sẽ làm tăng thêm nghị lực cho học sinh virọt qua khó
khản, vưon lên trong học tập.
c. Hành vi
Hành vi giao tiếp sư phạm được hiểu là hệ thống họp thành từ
những vận động của các bộ phận của cơ thể như đầu, mình, chán, tay,
đặc biệt là khuôn mặt xảy ra trong quá trình giao tiếp sư phạm. Ýnghĩa
của những hành vi này là những nội dung tám lí nhất định biểu hiện ở
những hoàn cảnh cụ thể. Hành vi giao tiếp sư phạm là một thứ “ngôn
ngữ đặc biệt”, ngôn ngữ của thái độ cá nhân, của thê giới nội tâm, đôi
khi nó không chịu sự kiểm soát của ý thức nên chân thực. Vì vậy, trong
quá trình giao tiếp, các chủ thể có thể thông qua hành vi để hiểu nhau
hơn là thông qua ngôn ngữ nói.
Sự biểu hiện của các hành vi giao tiếp sư phạm, phụ thuộc vào mối
quan hệ giữa các chủ thể, đó là mối quan hệ giữa thầy và trò. Mặt khác,
hành vi giao tiếp của người thầy giáo còn được học sinh nhập tâm bắt
chước.
2.2.2. Nội dung công việc trong giao tiếp sư phạm

Nội dung công việc trong giao tiếp sư phạm chỉ tính chất mối quan
hệ xã hội trong giao tiếp sư phạm. Bất kì một tiếp xúc nào giữa giáo
viên và học sinh đều tìm thấy một nội dung nhất định. Ngay trong nội
dung công việc cũng phải có nội dung tâm lí biểu hiện; công việc là sự
biểu hiện bên ngoài, công việc được thực hiện tốt hay không tốt là do
được các nội dung tâm lí hướng dẫn, kích thích như là động lực thúc
đẩy h o ặ c kìm hãm t r ự c t iế p . Có những lúc qua công v i ệ c đổ giáo vicn,
học sinh đánh giá nội dung tâm lí tiềm ẩn ở đối tượng giao tiếp của
mình. Không ít trường họp qua công việc được giao, giáo viên muốn
rèn luyện, điều chỉnh một phẩm chất tâm lí nào đó ở học sinh.
Tất cả những công việc trong nhà trường bao giờ cũng chứa đựng
một nội dung giáo dục; rèn luyện nhân cách học sinh nhất định. Nội
dung của giáo dục, rèn luyện nhân cách không phải chi bằng những
bài giảng, bài học, lời nói mà còn bằng cách giao tiếp ứng xử của giáo
viên đối với các em.
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2.3. Chức nãng cùa giao tiếp sư phạm
2.3.1. Trao đổi thông tin

Thông tin trong giao tiếp sư phạm trước hết là hệ thống tri thức, kĩ
năng, kĩ xảo, các giá trị... mà thầy giáo truyền đạt đến học sinh. Đó là
nội dung bài học, món học, cách học..., hay nói rộng hon, đó là kinh
nghiệm xã hội lịch sử mà mỗi người đến trường cần được lĩnh hội để
sống bình thường trong xã hội. Để lĩnh hội được, học sinh phải thông
qua giao tiếp với thầy giáo, với bạn bè... Quá trình đó xét về chức năng
của nó là quá trình giáo dục. Như vậy, qua giao tiếp sư phạm, học sinh
tiếp thu được tri thức của nhân loại để hình thành, phát triển trí tuệ,
nhân cách và trên ca sở tri thức đó mà phát triển nền vãn hoá xã hội.
Thông tin trong giao tiếp sư phạm còn là những cảm xúc, là thế giới
tâm hồn của những người tham gia giao tiếp. Mỗi con người là một thê
giới tâm hồn chứa đựng cảm xúc.
2.3.2. Tri giác lẫn nhau

Giao tiếp sư phạm luôn diễn ra sự nhận thức và hiểu biết nhau giữa
giáo viên và học sinh. Đặc tính quan trọng của tri giác lẫn nhau không
chỉ là nhận thức về đối tượng giao tiếp mà còn nhận thức được chính
bản thân trong mối quan hệ đó. Tri giác lẫn nhau diễn ra trong suốt
quá trình giao tiếp, giúp mỗi người thu thập thông tin cả cảm tính (tư
thế, tác phong, ánh mắt, nụ cười, trang phục...) lẫn lí tính (phẩm chất,
tính cách, tình cảm...) của đối tượng giao tiếp. Trong quá trình giao tiếp
sư phạm, giáo viên và học sinh hiểu biết lẫn nhau bằng cách cùng chia
s ỏ c ú m x ú c c ù a I i i ì i i l i dối v ó i I i l i ữ i i g x ú c dông I i i ạ i i l i c ủ a người kla, bàng
con đường đồng nhất hoá bản thân mình vói người kia và bằng biện
pháp suy nghĩ về người kia. Nhờ tri giác lẫn nhau mà giáo viên hiểu rõ
học sinh của mình hơn, chất lượng quan hệ cũng như hiệu quả của tác
động giáo dục nâng cao hơn. Tri giác lẫn nhau trong giao tiếp sư phạm
là một hình thức tri giác liên nhân cách.
2.3.3. Đánh giá lẩn nhau

Cùng với sự nhận thức, hiểu biết lẫn nhau trong quá trìrứi giao tiếp,
con ngưòi luôn có sự đánh giá lẫn nhau trên cơ sở định hướng giá trị
của mình. Kết quả của nó ảnh hướng quyết định tới tiến trình cũng như
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hiệu quả của quá trình giao tiếp. Chẳng hạn, từ chỗ hiểu nhầm dẫn đến
đánh giá sai về học sinh, giáo viên có thể căng thẳng trong cu xử với các
em, và tất nhiên, giáo viên sẽ hứng chịu phản ứng có thể là trực tiếp
hoặc ngấm ngầm không lấy gì là tốt đẹp tù phía học sinh, thậm chí có
thể phá vỡ quan hệ tốt đẹp giữa giáo viên và học sinh.
2.3.4. Ảnh hưởng lẫn nhau

Mỗi người tham gia giao tiếp quan hệ vói người cùng giao tiếp với
mình như là chủ thể có tâm lí, ý thức. Nếu trong hoạt động thực tiễn có
đối tượng, kết quả là vật chất (đối tượng được cải tạo), thì trong giao
tiếp kết quả trước hết liên quan đến những thay đổi này hay khác trong
ý thức, hành vi và phẩm chất của những người giao tiếp. Mỗi thành
viên tham gia giao tiếp có thể có kế hoạch nào đó, nhưng trong quá
trìrứi giao tiếp trên thực tế có thể diễn ra khác với dự kiến của kế hoạch
cá nhân. Trong quá trình giao tiếp, các kế hoạch cá nhân được biến đổi
và có thể tạo ra một kế hoạch chung nào đó năng động hon, hoặc
ngược lại, bất đồng hon. Như vậy, giao tiếp dẫn đến sự thay đổi không
chí là tư tưởng mà còn thay đổi cả chức năng tâm lí, trạng thái, thuộc
tính tâm lí của những người giao tiếp. Trong giao tiếp sư phạm, với
chức năng xã hội là người hướng dẫn, chỉ đạo, điều khiển hoạt động
nhận thức cũng như quá trình hình thành nhân cách của học sinh, giáo
viên có ảnh hường vô cùng lớn tới học sinh, đặc biệt là học sinh nhỏ
tuổi. Tuy nhiên trong quá trình này, giáo viên củng chịu ảnh hưởng
không nhỏ từ phía học sinh (liên hệ ngược). Một khía cạnh đặc biệt lưu
ý là, giữa học sinh vói học sinh cũng có ảnh hưởng lẫn nhau rất lớn
trong quá trình các em giao tiếp với nhau (học tháy không tày học bạn).
2.3.5. Điều khiển hoạt động nhóm

Giao tiếp luôn mang ý nghĩa xã hội, đó là giao tiếp đảm bảo tổ chức
mọi người tiến hành hoạt động chung, đảm bảo cho sự liên hệ qua lại
của họ. Đặc điểm cơ bản của chức năng này thể hiện ở chỗ chính quá
trình giao tiếp là quá trình trao đổi các ý đồ, tư tưởng, biểu tượng...
Sự thống nhất các ý đồ, tư tưởng... sẽ điều khiển hoạt động chung của
nhóm, cộng đồng. Trong giao tiếp sư phạm, sự thống nhất các ý đồ,
tư tưởng... giữa giáo viên và học sinh là điều kiện lí tưởng đảm bảo hiệu
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quả cao trong dạy học và giáo dục, và điều này pliụ thuộc phần lớn vào
nâng lực giao tiếp của người giáo viên. Thông qua giao tiếp, giáo viên tổ
chức các mối quan hệ, các tưcmg tác giữa giáo viên với học sinh, giữa
học sinh với nhau nhằm phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh đó là khía cạnh bản chất của phương pháp dạy học tích cực.
Các nghiên cứu của la.A. Pônomarev, V.A. Kõnsoova khảng định ràng,
ở các lớp học mà học sinh làm bài trong điều kiện giao tiếp trực tiếp thì
kết quả thu được cao hcm, bởi lẽ quá trinh lĩnh hội các khái niệm trong
điều kiện giao tiếp diễn ra như là hoạt động tư duy chung, trong đó có
sự điều chỉnh tri thức cho nhau, có việc bổ sung, làm chính xác thêm,
làm rõ những chỗ chưa đúng... Trong hoạt động chung này, giao tiếp
thực hiện chức năng điều chỉnh từng thành viên tham gia. Nhiệm vụ
của người thầy giáo trong trường hợỊi này là tổ chức quá trình giao tiếp
của học sinh bằng chính giao tiếp của minh - Giao tiếp sư phạm.
ớ một cách diễn đạt khác, giao tiếp su phạm gồm các chức năng sau:
- Công cụ: Giao tiếp sư phạm là cơ chê xã hội của việc điều khiển
và truyền đạt thông tin cần thiết cho việc thực hiện hoạt động dạy học
và giáo dục.
- Liên kết: Giao tiếp sư phạm là phương tiện liên kết giáo viên vói
giáo viên, giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh...
- Tự thể hiện: Giao tiếp sư phạm là sự trình diên thê giới nội tâm
của giáo viên và học sinh, và do đó là hình thức hiểu biết lẫn nhau.
- Chuyển dời; Quá trình sư phạm {dạy học và giáo dục) về bản chất
là quá trình tổ chức cho học sinh hoạt động nhàm chiếm lĩnh nền văn
1k )Ú x ũ h ội. T ro n g quá tr ìn h này, thầy giáo là câu n ố i giữa h ọ c sin h và
nén vãn hoá đó. Như vậy, qua giao tiếp sir phạm, thầy giáo và học sinh
đã "chuyển dời” những tri thức cần thiết từ nèn văn hoá nhân loại vào
bán thân mình. Đây là chức năng quan trọng nhất của giao tiếp sư phạm.
Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, giao tiếp là yếu tố
quyết định quan trọng nhất của các quá trình nhận thức ờ tất cả các
mức độ. Trong quá trình lĩnh hội khái niệm, nhờ giao tiếp sư phạm mà
cơ sở khái quát hoá và trừu tượng hoá đưcrc mớ rộng (so với hoạt động
cá nhân), giao tiếp sư phạm thúc đẩy việc chọn lọc và sắp xếp các kiến
thức sẽ lĩnh hội. Giao tiếp sư phạm tạo ra các điều kiện thuận lợi để
xcm xét các nhiệm vụ từ các quan điểm khác nhau và những thay đổi

57

chiến lược tìm kiếm cách giải quyết chúng, ở đây nhấn mạnh hiệu quả
giao tiếp giữa thầy giáo với học sinh, giữa học sinh vói học sinh trong
quá trình dạy học.
- Kiểm soát xã hội: Giao tiếp sư phạm có chức nâng thể chê hoá
hành vi và hoạt động của giáo viên và học sinh, tức là làm cho hoạt
động sư phạm tuân theo những quy định, nguyên tắc xác định.
- Xã hội hoá: Giao tiếp sư phạm hình thành cho cả giáo viên và học
sinh kĩ năng, kĩ xảo tác động qua lại trong xã hội phù họp với các chuẩn
mực và quy tắc, các phong tục, tập quán...
2.4. Hai m ặt củ a giao tiếp sư phạm

Giao tiếp sư phạm phát triển trọn vẹn, thống nhất trong nó hai mặt:
bẽn ngoài - hành vi, thao tác - kĩ thuật giao tiếp, và bên trong - liên
quan đến ý nhân cách của giáo viên và học sinh.
- Mặt bên ngoài hình thành trong hành vi của những nguời tham
gia giao tiếp và thể hiện trong các hành động giao tiếp. Nó được xác
định bằng một loạt các chi số:
+ Tính tích cực giao tiếp trong nhóm;
+ Cường độ của các hành động trong giao tiếp;
+ Tính chủ ý trong giao tiếp:
+ Sự thành thạo về kĩ thuật giao tiếp...
- Mặt bên trong phản ánh sự nhận thức chủ quan của giáo viên và
học sinh về tình huống tác động qua lại, các phản ứng đối vói những
tiếp xúc hiện thực và mong đợi, động ca và mục đích giao tiếp.
2.5. Phong cách giao tiếp sư phạm

2.5.1. Phong cách giao tiếp

- Phong cách là cung cách sinh hoạt, làm việc, ứng xử tạo nên cái
riêng của một người hay lớp người nào đó. Ví dụ: phong cách sống giản
dị, phong cách nghệ sĩ, phong cách lãnh đạo độc đoán...
- Phong cách giao tiếp là những đặc điểm mang tính hệ thống của
cách thức, thái độ và hành vi của cá nhân trong tiếp xúc vói người khác.
Nói cách khác, phong cách giao tiếp là những đặc điểm kiểu loại -
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cá nhân của sụ tác động qua lại giữa con nguni. Trong phong cách giao
tiếp biểu lộ:
+ Đặc điểm những kliả năng giao tiếp cúa con người
+ Tính chất cúa mối quan hệ
+ Cá tính tâm lí hay cá tính xã hội của con người
+ Đặc điểm của đôi tượng giao tiếp.
Phong cách giao tiếp dần hình thành trong cuộc sông xã hội. Đối
với cá nhân, phong cách giao tiếp chịu ảnh hưởng từ giáo dục gia đình,
từ định hướng giá trị của bản thân, từ nghề nghiệp, từ sự thay đổi các
môi quan hệ xâ hội.
Có nhiều cách phân loại phong cách giao tiếp luỳ theo cơ sở khác nhau.
+ Dựa trên mức độ tự do trong tiếp xúc, ta có các phong cách: dân
chủ, độc đoán, tự do.
+ Dựa trên tính chất ảnh hưởng của điều kiện sống, ta có phong
cách tiểu nông, phong cách công nghiệp.
+ Dựa trên tính hiệu quả, ta có ta có thể gọi tên những kiểu phong
cách phổ biến sau đây:
• Hiệu quả - sáng tạo;
• 'Thán mật;
• Giữ khoảng cách;
• Áp chế;
• 'Trêu chọc;
+ Yêu cầu;
+ Công việc;
+ Lấn thế;
Phong cách giao tiếp ảnh hưởng trực tiếp đến không khí cảm xúc
của sự tác động qua lại và đến sự lựa chọn các phưc/ng tiện giao tiếp.
2.5.2. Phong cách gmo tiếp sư phạm
a. Khái niệm
Phong cách giao tiếp sư phạm là hệ thống những phưong pháp, thủ
thuật tiếp nhận, phản ứng, hành động tương đối bền vững, ổn định của
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giáo viên và học sinh trong quá trình tiếp xúc nhàm truyền đạt, lĩnh hội
tri thức khoa học, vốn kinh nghiệm sống, kĩ năng, kĩ xảo học tập,
lao động và sinh hoạt, xây dựng và phát triển nhăn cách toàn diện ớ
học sinh.
Giao tiếp sư phạm của giáo viên không chi dừng lại ở phong cách
mà còn là toàn bộ nhân cách của người giáo viên, nghĩa là tất cả những
gì học sinh tri giác được - thế giới nội tâm của thầy cô - thông qua
hành vi ứng xử, cử chi, điệu bộ, cách diễn đạt, phản ứng trong quá
trình tiếp xúc. Tuy nhiên, phần phong cách thể hiện khá rõ nét những
nội dung của nhân cách. Phong cách giao tiếp của giáo viên thể hiện
trong giảng dạy, trong tổ chức các hoạt động giáo dục, trong xử lí tình
huống sư phạm... Từ tư thế, dáng đi, cừ chỉ, điệu bộ, hành vi ứng xử,
cách diễn đạt... đến trang phục của giáo viên đều là biểu hiện phong
cách giao tiếp và bộc lộ cả nhân cách của họ. Phong cách giao tiếp sư
phạm phản ánh những nguyên tắc, mục đích, nội dung giao tiếp.
b. Các loại phong cách giao tiếp giao tiếp sư phạm
- Phong cách dãn chủ
Thực chất phong cách dân chủ trong tiếp xúc vói học sinh là giáo
viên coi trọng những đặc điểm tâm lí cá nhân, vốn kinh nghiệm sông,
trình độ nhận thức, nhu cầu, động cơ, hứng thú và các mức độ tích
cực nhận thức của học sinh. Giáo viên ý thức được điều đó và hành
động, ứng xử cũng theo nội dung đó. Nhờ đó mà dự đoán đúng, chính
xác các mức độ phản ứng, hành động của học sinh trong và sau quá
trình giao tiếp.
Phong cách dân chủ còn thể hiện sự lắng nghe nguyện vọng, ý kiến
của học sinh, tôn trọng nhân cách của các em, đáp ứng kịp thời nhu
cầu chính đáng của các em; luôn luôn gần gũi, thân mật với các em; có
biện pháp kịp thời giải quyết đúng, chính xác những vướng mắc trong
quan hệ học tập, sinh hoạt của các em; tạo ra một niềm tin kính trọng ở
các em đối với giáo viên.
Phong cách dân chủ tạo ra ở các em học sinh tính độc lập, sáng tạo,
sự ham mê hiểu biết, kích thích hoạt động nhận thức của các em; giúp
các em thấy rõ vị trí, vai trò cá nhân của mình trong học tập, trong các
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nhóm bạn bè. Ý thức rõ đuọc trách nhiệm, bổn phận của mình là tiền đề
cho tự ý thức, tự giáo dục, tự rèn luyện mình để nhân cách càng phát
triển và hoàn thiện theo yêu cầu của xã hội.
Tuy nhiên, phong cách dân chủ trong tiếp xúc với học sinh không
có nghĩa là nuông chiều thả mặc, không tinh đến những yêu cầu ngày
càng cao của nhiệm vụ học tập, rèn luyện tư tưởng và các phẩm chất
đạo đức, theo mục tiêu đào tạo của các lóp học, cấp học. Dân chủ cũng
không có nghĩa là quá đề cao cá nhân hoặc theo đuổi những đòi hỏi
không xuất phát từ lợi ích chung cùa học sinh, của lớp, của trường. Dân
chủ không phải là xoá đi ranh giới giữa thầy và trò, "cá mè một lứa”,
dân chủ lại càng phải "tôn sư trọng đạo". Đối với giáo viên, phong cách
dân chủ càng thể hiện tấm gưcmg sáng, sống động một mẫu hình nhân
cách - theo đó mà học sinh noi theo. Nhiều thực nghiệm khoa học và
quan sát nghề nghiệp chứng minh ràng, phong cách dân chủ trong
giao tiếp sư phạm mang lại hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục.
Như vậy, phong cách dân chủ là loại phong cách đặc trưng và được
giáo viên sử dụng thường xuyên nhất trong hoạt động giảng dạy và giáo
dục học sinh, bởi nó thể hiện được khá đầy đủ các nguyên tắc trong
giao tiếp. Nhưng nếu quá lạm dụng phong cách này thì đôi khi sẽ
không đảm bảo được yêu cầu giáo dục đặt ra, bởi có những tình huống
bất ngờ, phức tạp, cần giải quyết nhanh chóng trong thời gian ngắn,
khi đó đòi hỏi người giáo viên phải cứng rán, có tính quyết đoán cao để
đảm bảo thòi gian.
- Phong cách độc đoán
Giáo viên có phong cách giao tiếp dộc đoán thường xem thường
những đặc điểm riêng về nhận thức, cá tính, nhu cầu, động cơ, hứng
thú của học sinh; đặt mục đích giao tiếp thưong xuất phát từ công việc
và giới hạn thời gian thực hiện một cách “cứng nhắc”. Có giáo viên chỉ
chú tâm vào công việc khi giao tiếp, đặt ra những đòi hỏi, yêu cầu học
sinh phải thực hiện, vì vậy làm mờ nhạt những biểu tượng về những
đặc điểm tâm lí cá nhân học sinh (mặc dù trong ý thức của giáo viên
vẫn có lúc hướng tới những đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi), cá biệt giáo
viên có những đòi hỏi “xa lạ”, nhĩmg đòi hỏi không thể nào thực hiện
được trong hoạt động.
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Phong cách độc đoán cũng có những tác dụng nhất định, đôi với
những công việc đòi hỏi trong thời gian ngắn, có tính chất phong trào.
Nếu không có phong cách dứt khoát, kiên quyết, cứng rắn... thì không
thể hoàn thành được công việc trong thòi gian ngấn ngủi đó.
Tuy nhiên, không nên lạm dụng phong cách này, bởi phong cách
này thường thể hiện cách đánh giá và hành vi ứng xử đon phưong, một
chiều của giáo viên; làm mất đi sự tự do và kiềm chế sự sáng tạo, tự chủ
của học sinh; đôi khi khiến học sinh có cảm giác không an toàn, sợ hãi
trước giáo viên. Tính thuyết phục, giáo dục bằng tình cảm trở nên mờ
nhạt ở phong cách giao tiếp này.
- Phong cách tự do
Bản chất của phong cách này là thái độ, hành vi, cữ chỉ, điệu bộ
ứng xử của giáo viên đối với học sinh dễ dàng thay đổi trong những
tình huống, hoàn cảnh giao tiếp khác nhau. Phong cách tự do, thể hiện
sự mềm dẻo, linh hoạt đôi khi xen lẫn khéo léo ứng xử sư phạm. Cũng
có những trường họp biểu hiện như là giao tiếp ngẫu nhiên.
Phong cách tự do, có ưu thê là phát huy được tính tích cực hoạt
động nhận thức ở học sinh, kích thích tư duy độc lập sáng tạo ở các em
- vì nó được xây dựng trên nền tảng tôn trọng nhân cách học sinh. Khi
giao việc, giáo viên chi kiểm tra kết quả, sản phẩm, mà ít khi quan tâm
kiểm tra xem bằng cách nào học sinh lại có sản phẩm, kết quả đó.
Phong cách tự do kích thích được học sinh tự giác trong học tập, nhất
là các em học giỏi.
+ Những đặc trưng cơ bản của phong cách tự do:
M ột là; Dỗ d à n g th a y đ ổ i m ụ c đ íc h , n ộ i d u n g và đố i tư ợ n g g iao tiếp.

Hai là: Giáo viên trong nhiều trường họp không làm chủ được cảm
xúc của mình; tâm trí của giáo viên, những quy định pháp lí về quan hệ
thầy - trò thường bị coi nhẹ. Ví dụ, giáo viên dễ dàng nâng điểm, hoặc
học sinh muốn nghỉ lao động giáo viên cho phép ngay, không cần nói lí
do chính đáng. Trong lúc tiếp xúc với học sinh, giáo viên nhiều lúc tỏ ra
dễ dãi; có lúc, có noi, có em biểu hiện “cá mè một lứa” khi giao tiếp với
giáo viên.
Phạm vi giao tiếp của phong cách tự do thường rộng rãi nhưng
mức độ nông cạn, hời hợt, ấn tượng kliông sâu sắc; thường để lại ấn
tượng coi thường nhân cách của giáo viên trong học sinh; phương tiện
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giao tiếp đuợc lặp đi lặp lại nhiều lần; điệu hộ, ( ách nói năng... xã giao,
đon điệu, nhàm chán.
Ba loại phong cách giao tiếp sư phạm trên đều có những mặt mạnh,
mặt yếu nhất định. Xuất phát từ nguyên tắc cúa quá trình giao tiếp sư
phạm, đòi hỏi giáo viên phải thường xuyên thực hiện phong cách (dân
chủ. Tuy nhiên, người giáo viên trong hoạt đ()ng giáng dạy và giáo dục
học sinh nên vận dụng một cách linh hoạt, pha trộn cả ba loại hình
phong cách trên phù họp V (ii từng hoàn cảnh, mục đích giao tiếp cụ
thể... Việc tổ chức quá trình giáo dục và dạy học ở nhà trường không
thể phù họp hoàn toàn với một phong cách giao tiếp nào. mà chỉ phù
hợỊ5 V(Mtừng loại công việc của lóp, cúa trưởng khi giáo viên giao việc,
hưííng dẫn, tổ chức học tập, lao động... cho học sinh. Điều này thể
hiện rõ nghệ thuật giao tiếp sư phạm cúa từng giáo viên. Trong thực tế,
có giáo viên quá lợi dụng phong cách này hoặc phong cách khác trong
tiếp xúc với học sinh, nên đã gây ra ở học sinh tâm lí sợ hãi, hoặc coi
thường giáo viên.
c. Những đặc điểm trong phong cách giao tiếp sư phạm mà người giáo
viên nên có
-

Mẫu mực mà không cứng nhấc;
Ung dung, đĩnh đạc mà không quá nghiêm trang;
Tự tin mà không tự cao, tự đại;
Tự nhiên mà không suồng sã;
Giản dị mà không luộm thuộm;
Lịch sự mà không cầu kì;
Tế nhị mà không xã giao, khách sáo.

2.6. Các phưong tiện giao tiếp sư phạm
Các phưong tiện giao tiếp được chia thành ba nhóm chính;
Ngón ngữ; Ngoại ngôn ngữ và Cận ngôn ngừ.
2.6.1. Ngôn ngữ
a. Ngôn ngữ là gì?
Trong quá trình giao tiếp V(31 nhau, con người sử dụng các từ ngữ
theo những quy tắc ngữ pháp nhất định của một thứ tiếng (tiếng nói,
chữ viết). Ví dụ, tiếng Nga, tiếng Việt.
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Tiếng là một hệ thống các kí hiệu từ ngũ có chức năng là một
phưcmg tiện của giao tiếp, một công cụ của tư duy. Mỗi quốc gia, dân
tộc có một hệ thống kí hiệu tù ngũ theo những quy tắc ngữ pháp riêng
để giao tiếp.
Ngôn ngữ là quá trình mỗi cá nhân sủ dụng một thứ tiếng (tiếng nói)
nào đó để giao tiếp. Nói cách khác, ngôn ngữ là sự giao tiếp bằng tiếng nói.
Tiếng nói là đối tượng nghiên cứu của ngôn ngữ học - khoa học
về tiếng. Còn ngôn ngữ là một quá trình tâm lí, nó là đối tượng của tâm
lí học.
Tiếng nói và ngôn ngữ có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động
qua lại lẫn nhau; không có một thứ tiếng (ngữ ngôn) nào lại tồn tại và
phát triển bên ngoài quá trình ngôn ngữ, ngược lại, hoạt động ngôn
ngữ không thể có được nếu không dựa vào một thứ tiếng nói nhất định.
Sự khác biệt cá nhân về ngôn ngữ thể hiện ở cách phát âm, giọng
điệu, vốn từ, phong cách ngôn ngữ và các đặc điểm ngôn ngữ cá nhân
thể hiện trong giao tiếp như tính cởi mở, tính kín đáo, "lắm lời”, tính
hùng biện... Các đặc điểm nhân cách, vốn hiểu biết, kinh nghiệm nghề
nghiệp... đã quy định ở mỗi người phong cách ngôn ngữ của mình
(phong cách sinh hoạt, phong cách công tác, phong cách khoa học...).
b. Chức năng của ngôn ngữ
Trong cuộc sống của con người, ngôn ngữ của con người có những
chức năng cơ bản sau đây:
- Chức nâng chỉ nghĩa
Ngôn ngữ được dùng để chỉ chính sự vật, hiện tượng, tức là làm vật
thay thế cho chúng. Nhờ vậy, con người có thể nhận thức được sự vật,
hiện tượng ngay cả khi chúng không có trước mặt, tức ở ngoài phạm vi
nhận thức cảm tính. Các kinh nghiệm của loài người cũng được cố
định lại, được tồn tại và truyền đạt cho các thê hệ sau nhờ ngôn ngữ.
Chính vì vậy chức năng chỉ nghĩa của ngôn ngữ còn được gọi là chức
nâng làm phưong tiện lưu trữ, truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm xã
hội - lịch sử.
Những điều nói trên cho thấy rằng, ngôn ngữ của con người khác
hẳn tiếng kêu của con vật. về bản chất, con vật không có ngôn ngữ.

64

- Chức năng khái quát hoá
Nhĩmg từ, ngũ klióng chí một sụ vạl, liiệ-n tirf.mg riêng rẽ, mà nó chi
một hirớng, một loại (phạm trù) các sự vật, hiện tượng có chung thuộc
tính bản chất. Nhờ đó mà ngôn ngũ là phuong tiện đắc lực của hoạt
động trí tuệ (tri giác, trí nhớ, tư duy, tuông tuựng).
Hoạt động trí tuệ bao giờ cũng có tính chát kliái quát và không thể tự
diễn ra, mà phải dùng ngôn ngữ làm phirong tiện, công ctạ. ở đáy ngôn
ngữ vừa là công cụ để hoạt động trí tuệ vừa là cõng cụ để cố định lại các
kết quả của hoạt động này, làm cho hoạt động trí tuệ không bị lặp lại,
gián đoạn mà liên tục phát triển.
Chức năng khái quát hóa của ngôn ngũ còn gọi là chức năng nhận
thức hay chức năng làm công cụ hoạt động trí tuệ.
- Chúc năng thông báo
Ngôn ngữ được dùng để truyền đạt và tiếp nhận thông tin, để biểu
cám và nhờ đó thúc đẩy, điều chỉnh hoạt động của con người. Ví dụ:
đang chuẩn bị đi học, nghe đài báo có nura giõng, ta liền mang áo mưa theo.
Nếu hai chức năng trên nói lên mặt bên trong của ngôn ngữ thì
chức năng thông báo nói lên mặt bên ngoài của ngôn ngữ. Chức năng
thông báo bao gồm ba mặt; thòng tin, biểu cảm và thúc đẩy hành vi.
e. Các loại ngôn ngũ
Một cách khái quát, người ta chia ngôn ngữ làm hai loại: ngôn ngữ
bên ngoài và ngôn ngữ bên trong.
- Ngôn ngữ bên ngoài
Ngồn ngư bén ngoài là thư ngôn ngừ hương vào người khác, đưực
dùng để truyền đạt và tiếp thu tư tưcVng, ý nghĩ. Ngôn ngữ bên ngoài
bao gồm hai loại: ngôn ngữ nói và ngón ngữ viết.
+ Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ được hirớng vào ngirời khác, được biểu
hiện bàng âm thanh và được tiếp thu bàng cơ quan phân tích thính
giác. Ngôn ngữ nói là hình thức ngôn ngữ cổ sơ nhất của lịch sử loài
người. Trong sự phát sinh cá thể, ngốn ngừ nói cũng có trước. Ngôn ngữ
nói lại gồm hai loại: đối thoại và độc thoại.
• Ngón ngữ đối thoại: là ngôn ngữ diẻn ra giữa hai hay một sô người.
Trong quá trình đối thoại có sự thay đối vị trí và vai trò của mỗi bên.
5- Gido tnnh G T S P
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Chính sự thay đổi đó có tác dụng phụ trợ, làm cho hai bên dễ hiếu
nhau hon. Trong quá trình đối thoại, người nói và người nghe luôn
được nghe và thường trông thấy nhau (nếu là đối thoại trực tiếp), ngoài
tiếng nói ra còn có các phưong tiện phụ để bổ trợ như cử chỉ, điệu bộ,
nét mặt... (đối thoại gián tiếp như qua điện thoại thì không có điều
này). Do vậy, người nói có thể trực tiếp thấy được phản ứng của người
nghe, từ đó có thể điều chỉnh lời nói của mình.
• Ngôn ngữ độc thoại: là loại ngôn ngữ mà trong đó một người nói
và những người khác nghe. Ví dụ: đọc diễn văn, đọc báo cáo... Đó là
loại ngôn ngữ liên tục, một chiều, không có sự phụ trợ ngược trở lại.
Ngôn ngữ độc thoại có một số yêu cầu nghiêm ngặt hon so với
ngôn ngữ đối thoại: Người nói phải có sự chuẩn bị trước về nội dung,
hình thức và cấu trúc những điều định nói, nhiều khi phải tìm hiểu
trước đối tượng (những người nghe): ngôn ngữ phải trong sáng, dễ hiểu,
chính xác. Ngôn ngữ độc thoại gây những căng thẳng nhất định cho cả
người nói lẫn người nghe: người nói vừa phải chuẩn bị trước (như đã
nói trên), vừa phải theo dôi ngôn ngữ của chính mình và phản ứng của
người nghe; còn người nghe thì phải tập trung chú ý trong một thời
gian lâu dài.
+ Ngôn ngữ viết là thứ ngôn ngữ hướng vào người khác, được biểu
hiện bằng các kí hiệu chữ viết và được tiếp thu bằng cơ quan phân tích
thị giác. Ngôn ngữ viết cho phép con người tiếp xúc với nhau một cách
gián tiếp trong những khoảng cách không gian và thời gian lớn. Ngôn
ngữ viết có những yêu cầu nhất định đối với cả người viết lẫn người
đọc; Người viết phải viết tỉ mỉ, chính xác, phải tuân thủ đầy đủ các quy
tắc ngữ pháp, chính tả và logic. Người đọc phải phân tích, xử lí thông
tin của bài viết.
Trong ngôn ngữ viết, cả người viết lẫn người đọc đều gặp những
khó khán nhất định: Người viết không thể sử dụng phưong tiện phụ để
hỗ trợ như giọng nói, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt..., không biết rõ phản ứng
của người đọc đối với điều mình viết ra, vì không nghe, không nhìn
thấy độc giả...; còn người đọc thì không thể bày tỏ ý kiến của mình một
cách trực tiếp được.
Ngôn ngữ viết này cũng có hai loại: Đối thoại (gián tiếp) như thư từ,
điện tín và độc thoại như sách, báo, tạp chí.
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- Ngôn ngữ bên trong
Ngôn ngữ bên trong là ngôn ngữ cho mình, luK'mg vào chínb minh,
giúp con người suy nghĩ được, tự điều chinh, tự giáo cÌỊtc. Ngôn ngừ
bên trong không phải là phưong tiện của giao liếp. Nó là cái vỏ từ ngữ
cứa tư duy. Khác vói ngôn ngữ bên ngoài, ngôn ngữ bên trong có một
số đặc điểm độc đáo sau đây:
+ Không phát ra âm thanh. Đặc điểm này cũng có ở ngôn ngữ
thầm. Ngôn ngữ thầm chưa phải là ngôn ngữ bên trong thực sự.
+ Bao giờ cũng được rút gọn, cô đọng, thưtmg chỉ là một câu hoàn
chỉnh được rút ngán, đôi kill chỉ còn một từ (chủ ngữ hoặc vị ngữ).
+ Tồn tại dưới dạng cảm giác vận dộng, do cơ chê đặc biệt của nó
quy định.
Ngôn ngữ bên trong có mối quan hộ mật thiết với ngôn ngữ
bên ngoài: Ngôn ngữ bên ngoài là nguồn gốc cúa ngôn ngữ bên trong,
ngôn ngữ bên trong là kết quả nội tâm hoá của ngôn ngữ bên ngoài.
Ngôn ngữ bên trong có hai mức độ: ngôn ngữ nói bên trong và
ngôn ngữ bên trong thực sự. ớ mức độ ngôn ngữ nói bên trong thì
ngôn ngữ bên trong vẫn giữ nguyên cấu trúc của ngôn ngữ bên ngoài,
nhưng chỉ kliông phát ra thành tiếng mà thôi, ớ mức độ ngôn ngữ bên
trong thực sự thì ngôn ngữ bên trong m()i có đầy đủ các đặc điểm nêu trên.
d. Hai mặc của ngôn ngữ
- Mật biểu đạt
Biểu đạt là quá trình chuyến từ ý đến ngàn ngũ. Quá trình này bắt
dàu tư chỏ chú thể co nhu càu muốn nói (viôì ra) vơi ngươi kliấc mọt
điều gì đó, nghĩa là từ một động cơ, sau đó động cơ được chuyển thành
ý, dự định. Ý, dự định gắn chặt với ngón ngữ bên trong, từ đó hình
thành một chương trình logic - tâm lí bén trong của sự biểu đạt. Cuối
cùng chương trình đó được hiện thực hỏa trong ngôn ngữ bên ngoài.
Như vậy là ý được chuyển thành ngôn ngủ. Quá trình biểu đạt phụ
thuộc vào nhiều nhân tố như: sự phong phủ, sâu sắc của vốn kiến thức,
kĩ năng tiến hành các thao tác trí tuệ, sự phong phú của vốn từ, sắc thái
tình cảm, cách nhìn, nếp nghĩ... Có thổ gợi quy trình biểu đạt là quy
trình mã hóa.
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- Mặt hiểu biểu đạt
Hiểu biểu đạt là quá trình chuyển tù ngôn ngữ đến ý, hay còn gọi là
quá trình giải mã:
Hiểu biểu đạt là quá trình tâm lí phức tạp nói lên tính tích cực của
cá nhân, thể hiện ở hai quá trình cụ thể gắn bó vói nhau, bổ sung cho
nhau: quá trình tri giác ngôn ngữ và thông hiểu ngôn ngữ.
Giữa tri giác ngôn ngữ và thông hiểu ngôn ngữ có mối quan hệ chặt
chẽ vói nhau: có tri giác ngôn ngữ một cách chính xác, đầy đủ, kịp thòi
thì mói thông hiểu ngôn ngữ ("nghe ra vấn đề”). Ngược lại việc hiểu
ngôn ngữ, nắm vững ngôn ngữ, vốn ngôn ngữ chính xác và phong phú
v.v... giúp cho việc tri giác ngôn ngữ dễ dàng hoTi.
Cả hai quá trình tâm lí thể hiện trong mặt biểu đạt phụ thuộc rất
nhiều vào yếu tố tâm lí của cá nhân: vốn kinh nghiệm, vốn tri thức, thái
độ cảm xúc, tâm thế, tâm trạng...
Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và nhân cách nói chung của cá nhân,
giữa mặt biểu đạt và hiểu biểu đạt giúp cho hoạt động của con người
diễn ra có kết quả.
2.6.2. Ngoại ngôn ngữ
a. Ngôn ngữ thân thế
Những kí hiệu phi ngôn ngữ như cừ chi, nét mặt, tư thế, điệu bộ...
là phưong tiện hết sức quan trong giao tiếp của con người. Chúng được
gọi chung là ngôn ngữ thân thể.
T h ô n g th irò n g có c á c loại n g ô n n g ữ th â n th ể sau :

Những biểu tượng, là những động tác được dịch ra ngôn ngữ một
cách trực tiếp hay được xác định bằng “Từ điển”. Đó là một hình thức
ngôn ngữ dấu hiệu, thay thế hoàn toàn những thông điệp bàng lời, còn
gọi là hiện tố phi ngôn từ. Chảng hạn: Việc giơ bàn tay lên, dang ngón
tay trỏ và ngón tay giữa sang hai bên tạo thành hình chữ V, ngửa lòng
bàn tay ra ngoài với các ngón tay còn lại khum vào một cách tự nhiên
được hiểu là kí hiệu của "thắng lợi”, “chúc thành công” (Victory),
nhưng nếu quay mu bàn tay ra ngoài thì đó lại là cử chỉ tục tĩu (chi bộ
phận giới tính của phụ nữ - Vulva).
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Những minh hoạ, là những cừ chí, điệu bộ đi kèm và bổ túc cho
lời nói. Chúng thường được dùng để nhấn mạnh thêm hoặc cho những
chỉ dẫn giống như “nói bằng tay". Ví dụ, khi muốn đề cập đến nhu cầu
về tiền, người ta có thể nói “Phải có..." kết họp với dùng ngón tay cái và
giữa trượt qua nhau (minh hoạ động tác đếm tiền); hoặc khi muốn nói
"không’’, người ta có thể dùng động tác xua tay liên tục...
Những biểu cảm, là những hình dáng của khuôn mặt mang thông
tin về cảm xúc, thái độ của con người trong giao tiếp. Ví dụ, bĩu môi thể
hiện thái độ coi thường, chê bai; nhướn mắt, há hốc miệng - ngạc
nhiên; mắt long sòng sọc - giận dữ, cười - vui, khóc - buồn... Tuy vậy,
vì tính đa trị ngữ nghĩa của tín hiệu phi ngôn ngữ, những biểu cảm có
thể rất khác nhau tuỳ theo tình huống:
Phụ nữ cười chưa hẳn là vui
Khóc chưa hẳn đã là buồn... Có thể
em cười từ chối anh, đau khổ
và khóc nhận lời yêu, là tiếng khóc ngọt ngào.
hay cái cười phá lên có thể biểu thị sự tán đồng tâm đắc, nhưng cũng
có thể là sự chế giễu với ý là buồn cười hoặc có ý từ chối; động tác gật
đầu có nghĩa là đồng ý, nhưng ở Bungari lại có ý nghĩa từ chối. Nếu chỉ
gật gù chậm rãi là tán thành tuy vẫn còn cân nhắc; ở chị em, gật như thế
với nụ cười tủm tỉm là đồng ý, hài lòng...
Những điều chính, là những động tác phi ngòn ngữ được dùng khi
chúng ta muốn điều chinh tác động của lời nói. Ví dụ, nghiêng đầu, gật
gù, mắt nhìn vào người nói biếu hiện sự khuyến khích "nói tiếp đi”;
động tác phẩy tay - “thôi đừng nói nữa’’...
Những thích nghi, là những động tác giao tiếp phi ngôn ngữ mang
tính chất thói quen, riêng cho từng người, thường được hình thành tù
tuổi ấu tha, như khua chân múa tay, rung đùi, gỗ ngón tay, lè lưỡi, rụt
đầu... thường biểu hiện cảm xúc hay kiềm chê bực bội, áp lực...
Sự đi đứng. Đi đứng là sự vận động của cơ thể, cung cách đi đứng
của con người cũng mang những thông tin nhất định và do đó nói lên
nhiều điều về họ. Có thể lấy một số ví dụ về điều này. Dáng người
đi thẳng, bước chân nhanh nhưng không loạn là biểu hiện hoạt lực
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sung mãn, tự chủ, phóng khoáng, linh hoạt. Dáng đi nghênh ngang,
tay khuỳnh - nguôi nóng nảy, cuông trực, tụ tin quá mức. Dáng đi
chậm rãi, đầu cúi, tay đút túi quần - có tính khinh bạc, hay có imru đồ
gian trá. Dáng đi nhún nhảy - hời hợt, thích phô trưong, khó kiềm chế
cảm xúc. Dáng đi mạnh mẽ, vang dội - đàng hoàng, trung thực, tình
cảm, thành công trong cuộc đời. Dáng đi chấp tay sau lưng - muốn làm
thầy thiên hạ, hoi bảo thủ và khá tự cao, tự đại...
Thế ngồi. Sự sắp đặt bàn và chỗ ngồi trong một căn phòng, đặc biệt
là thế ngồi cũng cho thấy cách người ta giao tiếp với nhau. Ngồi ngả
lưng trên ghế biểu hiện người muốn bát người khác phục vụ, kiêu ngạo
và lãnh đạm. Ngồi thẳng lưng, nhìn thảng, hai tay để vững - người có
năng khiếu tiềm tàng, tự chủ, ngay thảng, cưong trực. Ngồi cúi đầu,
lưng cong, hai tay co dưới bụng - kẻ kém cỏi, không tự tin, thiếu trung
thành với cấp trên...
Hành ui đụng chạm là sự giao tiếp phi ngôn ngữ khá phổ biến cúa
con người (ví dụ bát tay, vỗ vai, ôm hôn...). Mổi hành vi đụng chạm có ý
thức đều chứa đựng thông tin, cảm xúc nào đó và có thể cám nhận
được. Chảng hạn, các nhà tâm lí học cho ràng, bắt tay có mục đích
"dùng tay để hiểu đối phưong”. Do đó, sự thay đổi tám lí một cách tê
nhị đều có thể thông qua cái bắt tay. Bắt tay mang nhiều thông tin, ý
nghĩa khá nhau. Một kiểu bắt tay truyền thống còn gọi là bắt tay đúng
tiêu chuẩn: Nhìn thắng mắt người đối diện, vừa bắt tay, vừa mỉm cười,
bằng lực nắm tay vừa phải, với thời gian chừng 3 đến 5 giây - đó là
người cởi mở, tự tin, thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm, đáng tin
cậy. Kiểu bắt tay chi phối: Đưa bàn tay chúc xuống để bắt tav, nắm hờ,
mắt nhìn đi chỗ khác, khi bắt tay thường bước chân trái tới trước người thô lỗ, ngạo mạn, luôn muốn ở vị trí ưu thế hon người khác...
b. Ngôn ngữ vật thể
Trang phục, trang điểm và đồ trang sức. Từ lâu, trang phục, y phục
đã được con người sử dụng trong giao tiếp và người ta cũng đánh giá
nhau khi mới tiếp xúc thông qua trang phục (Quen sợ dạ, lạ sợ áo).
Trang phục bao gồm: quần, áo, mũ, nón, thắt lưng, giày, dép... Gán liền
với trang phục là trang điểm và đồ trang sức, chúng không những tô
điểm, làm đẹp thêm cho con người mà còn là phưong tiện hữu hiệu
trong giao tiếp nếu được sử dụng họp lí.
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Trang phục, trang điểm và đồ trang sức phán ánh các nội dung
tám lí, nhir: Tính cách chu đáo, cấn thận hay cẩu thả, luộm thuộm;
ngăn nắp, gọn gàng hay tuỳ tiện, bừa bãi; giản dị hay cầu kì; lịch sự, tôn
trọng mọi nguời hay bất lịch sự, coi thiròng mọi người... Trang phục,
trang điểm và đồ trang sức trong giao tiếp thường được thể hiện chủ
yếu qua kiểu cách và màu sắc. Hai yếu tó này liên quan đến đặc điểm
dân tộc, vị trí xã hội, giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp và sở thích cá nhân.
Trong giao tiếp sư phạm, trang phục, trang điểm và đồ trang sức
cúa giáo viên cần đúng kiểu cách, màu sắc trang nhã, hài hoà, lịch sự,
không quá cầu kì hay loè loẹt, sặc sỡ. Diều đó sẽ tạo ra không khí giao
tiếp thuận lợi: giáo viên tự tin, học sinh cám thấy an toàn, có thái độ
nghiêm túc... và là điều kiện thuận lợi cho giao tiếp sư phạm thành
công.
Quà tặng và hoa. Quà tặng là sự hiện thân của tấm lòng, sự bày tỏ
tinh cảm một cách hiệu quả nhất. Nên không có gì là lạ khi nói rằng
quà tặng là vật dẫn đưa tình cảm. Bất cứ món quà nào cũng biểu thị ý
nghĩa riêng của người tặng, hoặc là lời cảm tạ, lời chúc phúc, hoặc là
tấm lòng hiếu thảo hay tình yêu... Tặng quà trở thành một hành vi
mang tính vãn hoá và đôi khi nó là cả một nghệ thuật. Để việc tặng quà
mang lại hiệu quả diên đạt tình cảm tốt, mang lại niềm vui cho người
nhận thì yêu cẩu sự phù họp về mục đích và ý nghĩa của món quà là rất
cần thiết. Không những thế, người tặng cản phải hiểu rõ ý nghĩa của
món quà, để món quà trả thành sứ giả mang thông điệp tình cảm hiệu
quả nhất.
Quà tạng lù pliưoug tiện giao tiếp cúa con ngưừi. vấn đè là tặng
quà vào dịp nào? Đối tượng để tặng là ai và tặng cái gì? Một trong
những quà tặng cực kì ý nghĩa và văn hoá, đó là hoa. Hoa là biểu tượng
của cái đẹp tự nhiên, của tình cảm. Tặng hoa là hành vi đẹp trong giao
tiếp sư phạm.
c. Ngôn ngữ môi trường
Không gian (địa điểm, khoảng cách)
Dịa điểm là một phưong tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. Việc bố trí
một địa điểm giao tiếp phù họp với tính chất, mục đích, nội dung cuộc
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giao tiếp là hết sức quan trọng. Trong giao tiếp sư phạm, địa điểm
thường là lóp học. Lớp học cần thoáng mát, sáng sủa, sạch sẽ, bàn ghế
phù họp với độ tuổi học sinh. Những bài trí trong lóp học cần hài hoà,
thuận tiện cho hoạt động của giáo viên và học sinh. Trong kliông gian
lóp học, giáo viên giông như người nghệ sĩ trên sân khấu. Họ biểu diễn
trước hàng chục cặp mắt và tâm hồn. Vì vậy, từ lời án tiếng nói, hành vi
cừ chỉ, tư thế, tác phong... đến trang phục của giáo viên cần được
chuẩn bị chu đáo để đạt mức chuẩn mực.
Khoảng cách. Trong mọi loại giao tiếp đều cần có khoảng cách
j
'
•
'
không gian giữa hai chủ the giao tiếp. Tuỳ thuộc từng nên văn hoá và
từng mối quan hệ cụ thể mà khoảng cách giữa các chủ thể khi giao tiếp
được duy trì ở những mức độ nhất định. Trong giao tiếp sư phạm,
nhiều nghiên cứu đã chi ra khoảng cách thích họp giữa giáo viên và học
sinh là 3,5m, độ cao chữ viết trên bảng là 5cm. Tuy nhiên khoảng cách
giao tiếp sư phạm có tính linh động tuỳ tình huống giao tiếp, ví dụ: giáo
viên hướng dẫn trực tiếp cho một số học sinh thì khoảng cách này có
thể là từ 0,5m đến Im. Sử dụng họp lí khoảng cách trong giao tiếp sư
phạm là yêu cầu nghiệp vụ đối với giáo viên.
Ngoài ra, thời gian, ánh sáng, màu sắc, nhiệt độ, âm nhạc cũng là
phương tiện phi ngôn ngữ trong giao tiếp của con người. Chẳng hạn,
cách thức người sử dụng thời gian cho chúng ta biết được nhiều điều về
họ: Đến muộn họp có nghĩa là coi thường mọi người; mời dự tiệc cưới
mà vào phút chót là điều xấc xược; việc bắt người khác chờ đợi cũng có
nhiều ý nghĩa (trừng phạt, tỏ quyền lực, để được chú ý, để tạo khoảng
cách...). Trong giao tiếp sư phạm, giáo viôn cần sứ dụng hợp lí thời gian
để tránh các hiện tượng phí thời gian vô ích hoặc “cháy giáo án”...
Cũng như thời gian, màu sắc, âm nhạc là phương tiện giao tiếp hữu
hiệu. Người ta có thể dùng màu sắc, àm nhạc để truyền đi những thông
điệp nhất định. Ví dụ: Màu đỏ thường để nhắc nhở mọi người chú ý,
là tín hiệu của sự nguy hiểm; hoặc muốn bạn chậm rái qua các gian
hàng xem mọi thứ để mua chúng, chủ siêu thị cho phát các bản nhạc
có giai điệu chậm chạp với âm lượng nhẹ nhàng, nhưng sắp đến giờ
đóng cửa, ám nhạc có tiết tấu nhanh hơn, mạnh hon để giục bạn
nhanh chân hơn...
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Mỏi Irircmg giao liếp su phạm là bôi c;itih trong đó diễn ra quá
trình giao tiếp, hao gồm cá kliia cạnh vật chát \á khúa cạnli xã liội kích
thích tính tích CỊrc cúa cliủ thể giao tiép. Khia cạnl 1 vật chất nhu địa
điểm, kích tlurớc không gian, tlioi gian gạ|) gở, số' nguòd hiện diện,
klií hậu, ánli sáng, tiếng ồn, màu sấc đồ vạt xung iquanh... là nhũng
kliía cạnh nàm bên ngoài các đối tirong đang giar) tiếp. Khía cạnh xã
hội nhir niỊic đích giao tiếp, quan hệ giao liếp, plvong tục tập quán,
ngôn ngũ, trìnli độ phát triển về văn hoá - xã hội ớ các địa phirong,
các dán tộc và các quốc gia khác nhau. Nliũng nhân tố vật chất và xã
hội đó sẽ tác động trục tiếp đến cảm xúc của ngurri tham gia giao tiếp
và hiệu quả giao tiếp.
2.6.3. Cận ngôn ngữ
Cận ngôn ngũ là các hiện tố phi ngón ngũ - các đặc tính ngôn thanh,
còn gọi là chất luợng giọng nói, bao gồm: âm vực. thanh điệu, tốc độ,
cirờng độ, nhịp độ, im lặng. Chất lumig giọng nói đuợc xem là nhũng
tín hiệu ngôn thanh. Nhũng tín hiộu này đi kèm theo lời nói có tác
dung rất Itm trong việc truyền thông tin, đặc hiệt là thông tin cảm xúc.
Có bốn loại tín hiệu ngôn thanh chính:
Những tín hiệu ngôn thanh định lính: Dãy là nhũng thay đổi về
tốc độ và âm vỊtc (âm luOTig, độ cao) của lòi nói. Tín hiệu cảm xúc đuợc
truyền đi theo cách này, ví dụ; một giọng nói chậm đều đều cho thấy sự
buồn chán; lòi nói cộc lốc vói âm luựng lớn thuờng thê hiện sự tức giận...
-

Những tín hiệu ngôn thanh định Iilìãni: Thái độ của con nguời
thế hiện thõng qua thanh điệu, cuờng độ cúa giọng nói. Có tới gần 40%
nội dung một thông điêp đến từ nhũng tin hiệu âm thanh này. Từ nói
nên nghĩa (hiển ngôn), thanh điệu... nói lên ý nhãn cách (hàm ngón).
Ví dụ, cũng là lòd nói “cảm on" nhirng với thanh điệu, cuờng độ giọng
nói khác nhau cho chúng ta biết đó là một cáu nói thẳng thắn, chân
tình, C(VÌ mở hay câu nói mỉa mai chua chát; mội giọng trầm của nguời
quảng cáo là dấu hiệu cúa sụ thành thật đáng tm cậy...
-

Những tín hiệu ngôn thanh lấp đầy: Ngôn thanh và tù dùng một
cách vô nghĩa có tác dụng nhu là những ám thanh lấp đầy giũa nhũng
tín hiệu có ý nghĩa, ví dụ “ờm”, "à", "à à ừ ở", "làng”, "thì”, 'Tà”, "mà",
"tốt quá”... Thông thuòng chúng cho thấy sự câng thảng, bối rối của
nguời nói trong quá trình giao tiếp.
-
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- Im lặng. Trong giao tiếp, im lặng là một phương tiện hay dùng.
Im lặng có nhiều ý nghĩa tuỳ vào tình huống, vãn hoá giao tiếp. Im lặng
được dùng như dấu hiệu của sự tôn trọng, ví dụ: học sinh trật tự khi
giáo viên giảng bài, không nói chuyện trong cuộc họp. Im lặng còn
được dùng như một phương tiện chứng tỏ sự đối lập, phản kháng,
ví dụ: chiến tranh lạnh, nhưng cũng có khi im lặng là đồng ý, hoặc có
khi im lặng để tỏ thái độ trung dung, không muốn va chạm, như người
ta thường nói “im lặng là vàng”. Trong giao tiếp sư phạm, việc giáo viên
sử dụng sự im lặng hoặc điểm dừng khi đang nói có tác dụng tập trung
chú ý hoặc kích thích tư duy của học sinh.
Tóm lại, ngoài phương tiện giao tiếp chính là ngôn ngữ, các
phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng nhiều và hết sức đa dạng tạo
nên sự phong phú và tinh tế của giao tiếp.
2.7. Đặc trung của giao tiếp sư phạm
- Giao tiếp sư phạm mang tinh chuẩn mực (mẫu mực).
Tính chuẩn mực là một tất yếu trong giao tiếp sư phạm. Khi giảng
bài, khi đánh giá học sinh và khi gặp gỡ trò chuyện với học sinh, thầy
luôn phải có sự mẫu mực, thống nhất giữa lời nói với việc làm... phải là
tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Trong giao tiếp sư phạm, giáo viên chú yếu tác động đến học sinh
bằng tình cảm.
+ Giáo viên tác động bằng tình cảm của mình.
+ G iáo viên tá c đ ộ n g tói m ặ t tìn h c á m c ủ a h ọ c sinh.

Các loại giao tiếp khác đòi hỏi cả lí và tình hoặc thiên về lí, thậm
chí chi có lí (nguyên tắc).
- Trong giao tiếp sư phạm, người giáo viên tác động đến học sinh
bàng nhân cách của minh.
+ Giáo viên dùng nhân cách của mình làm công cụ tác động. Hiệu
quả tác động bằng lời nói hay hành động tới học sinh do nhán cách của
giáo viên quy định.
+ Giáo viên không thể giáo dục một phẩm chất nào đó cho học sinh
mà bản thân họ chưa có.
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- Giao liếp sư phạm là giao tiếp xã hội. (tược xã hội thừa nhận và
tôn trọng.
+ Cìiao tiếp sư phạm diễn ra trong mỏi tritcmg sư phạm - an toàn,
lành mạnh.
+ Nhà nước và xã hội đều tôn trọng ngiròi tliầy giáo.
2.8. Các nguyên tác giao tiếp sư phạm

2.8.1. Những nguyên tắc chung
Trong bất cứ lĩnh vực nào, khi giao tiếp, chúng ta cũng đều phải
tuân theo một số nguyên tắc cơ bán sau:
- Tính khoa học: nội dung, hình ihức, Ị)hiroTig pháp phải phù họp
với mục đích, tính chất quá trình giao tiếp.
- Tính đạo đức: quý trọng, tin tướng, chia sẻ, tự trọng, khiêm tốn...
-Tính thẩm mĩ; đẹp, duyên...
- Tinh dân tộc: thể hiện tâm lí dãn tộc, bán sắc, tính cách dân tộc.
2.8.2. Những nguyên tắc cụ thế trong giao tiếp sư phạm
Giống như mọi quá trinh giao tiếp khác, giao tiếp sư phạm muôn
đạt được kết quả tốt phải tuân theo nhĩmg nguyên tấc nhất định, mang
tính chất đặc trưng của giao tiếp nghề nghiệp.
a. Tôn trọng nhân cách đối tượng giao tiếp
Tôn trọng nhân cách đối tượng giao tiếp là phải coi học sinh là một
cá nhân, một con người và đầy đú các quyền được vui chơi, học tập,
nhạn Iliúc... V Ớ I Iiliừng dạc điểm lám li riêng, bìnli đảng với mọi người
trong các quan hệ xã hội.
Học sinh đang hình thành và phát triển nhân cách, các em là chủ
thể hoạt động tích cực, có đặc điểm nhận thức, thái độ và kiểu hành vi
ứng xử riêng (chịu ảnh hưởng của giáo dục gia đình) - giáo viên không
nên áp đặt, ép buộc các em phải tuân theo ý kiến thầy cô một cách
máy móc. duy ý chí.
Tôn trọng nhân cách học sinh đirọc biểu hiện rất phong phú và đa
dạng ớ các tình huống giao tiếp sư phạm khác nhau.
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- Tôn trọng nhán cách học sinh, được thể hiện ở chỗ: Biết lắng
nglie lìợc sinh nói chuyện, trình háy ý muốn, nhu cầu, nguyện vọng
cúa mình...; không ngát lời bàng các củ chỉ, điệu bộ nhu phẩy tay, xem
đồng hồ hoặc ngoảnh mặt đi chỗ khác với vẻ mặt khó chịu khi học sinh
trình bày; thường các em klió nói, khó diễn đạt, nên gợi ý nhẹ nhàng
nếu thấy cần thiết hoặc biểu hiện thái độ khích lệ, động viên các em
nói được suy nghĩ, mong muốn cứa mình.
- Tòn trọng nhân cách cứa các em, thể hiện rô nhất qua hành vi,
ngôn ngữ. Bất luận trong trường họp nào, cũng không nên dùng những
từ, câu xúc phạm đến nhân cách các em (ngay cả lúc bực tức hoặc các
em có sai lầm kliuyết điểm trầm trọng), nhất là trước lóp học, noi đông
người, ví dụ sỉ vả học sinh là ngu, dốt...
- Tôn trọng các em còn thể hiện ở trang phục gọn gàng, sạch sẽ và
lịch sự. Quần áo lôi thôi, luộm thuộm, không sạch sẽ cũng là biểu hiện
thiếu tôn trọng học sinh.
b. Đảm hảo tính mô phạm trong giao tiếp
Dạy học là một nghề đặc biệt, sản phẩm lao động của người giáo
viên là những nhân cách phát triển toàn diện ở thê hệ trẻ. Công cụ lao
động quan trọng tạo nén sản phẩm ấy lại chính là nhân cách của người
giáo viên. Đó là những phẩm chất chính trị, ý thức nghề nghiệp, lòng
yêu nghề, mến trẻ, năng lực chuyên môn, kĩ năng giao tiếp... Người
giáo viên trực tiếp dùng nhân cách của mình để tác động đến học sinh.
Đối với xă hội, nhà trường là trung tám văn hoá, mỗi giáo viên là
đại diện, là điểm sáng của nền vãn hoá. Kliông những thế, nhân cách
mầu mực còn là yếu tô tạo nên uy tín của người giáo viên. Với những
đặc trưng nghề nghiệp cùa mình, đòi hỏi mỗi giáo viên phải thường
xuyên tự rèn luyện mình, trong quan hệ giao tiếp với học sinh phải
đảm bảo tính mô phạm.
Đảm bảo tính mô phạm trong giao tiếp sir phạm có nghĩa là nhân
cách của người giáo viên luôn luôn phải mẫu mực, có sự thống nhất
giữa lời nói và hành động. Thể hiện:
- Ngôn ngữ, hành vi, cử chỉ, điệu bộ, trang phục của giáo viên thể
hiện sự chuấn mực, làm gương sáng cho học sinh noi theo ở mọi lúc,
mọi noi.
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- Lời nói và hành động luôn thống nhất vói nhau.
Để thể hiện được tính mô pliạm trong giao tiếp, mỗi giáo viên phải
ý thức rõ được vị trí, trách nhiệm của mình trong nghề nghiệp, tích cực
phấn đấu toàn diện về chuyên môn và lối sống, luôn làm chủ được bản
thán mình.
c. Có thiện ý trong giao tiếp
Tình cảm là nội dung, là điều kiện và là phirong pháp giáo dục đạo
đức cho học sinh. Khi giáo viên thực sự yêu thưong, tin tưởng học sinh,
mọi tác động giáo dục trong quan hệ ứng xử của giáo viên sẽ luôn hướng
tới quyền lợi của các em.
Thiện ý trong giao tiếp sư phạm là ý tốt của thầy cô giáo đôi với học
sinh, thể hiện ở sự yêu thưoTig, tin tưởng các em, tạo mọi điều kiện
thuận lợi, khuyến khích các em tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong
học tập và trong các hoạt động khác ờ nhà trường.
Thiện ý của giáo viên với học sinh thể hiện;
- Trong giao tiếp, giáo viên luôn đặt quyền lợi của học sinh lên trên
hết, chuẩn bị kĩ giáo án, hướng dẫn các em tiếp thu tri thức bàng tất cả
khả năng và lòng nhiệt tình của mình.
- Tin tưởng học sinh, khích lệ động viên các em. Không được định
kiến với học sinh. Cho dù học sinh có yếu kém thực sự về năng lực hay
đạo đức thì cũng luôn nghĩ đó là tính cách chưa hoàn thiện, được yêu
thưong giúp đỡ, nhất định các em sẽ trở thành người tốt.
- Đánh giá, nhận xét bài làm của các em phải thực sự công bằng,
k h á c h q u a n , k liích lộ, đ ộ n g v iê n n h ữ n g c m giỏi v ư ơ n lòn, n h ữ n g h ọ c

sinh trung bình và yếu cố gắng hết sức. Giáo viên có thể cho điểm lẻ ở
bài, ghi điểm chẵn vào sổ và công khai cho các em biết. Lời phê trong
bài phải cô đọng, súc tích; thể hiện sự động viên, khuyến khích, tạo
niềm tin cho các em vào chính bản thân mình.
- Tuỳ tình huống, hoàn cảnh, khả năng của từng em để giao những
công việc phù họp. Tuyệt đối không nhạo báng, giễu cợt, chê bai trước
những thất bại của các em.
- Mỗi khi giải quyết mâu thuẫn, sụ việc bất tường xảy ra trong lóp
(học trò đánh nhau, mất đồ dùng.. ) thấy cô phái phân xử công minh
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"hướng thiện và hành thiện”. Mọi hình thức xử phạt đều xuất phát từ ý
tốt, mong muốn học sinh tiến bộ, sao cho tất cả các em đều hài lòng,
đồng tình với cách giải quyết của giáo viên.
d. Đồng cảm trong giao tiếp
J.J. Rutxo (Pháp) từ thế kỉ XVIII đã khảng định: “Trẻ em là trẻ em,
trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Trẻ em có cách suy nghĩ riêng
không giống với người lớn”. Hon nữa mỗi trẻ em lại có hoàn cảnh gia
đình riêng. Trong quá trình giao tiếp, nếu giáo viên không đặt mình vào
vị ưí của trẻ để hiểu được những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của trẻ
thì khó có thể đạt được sự thành công.
Đồng cảm vói học sinh trong giao tiếp có nghĩa là giáo viên phải
đặt mình vào vị trí của học sinh, để hiểu được những suy nghĩ, tâm tư
tình cảm của các em, từ đó mới có những hành vi ứng xứ phù họp.
Để đồng cảm với học sinh trong giao tiếp, giáo viên phải chú ý:
- Nắm vũng đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh.
- Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và đặc điểm tâm lí riêng của từng
học sinh, trên cơ sở đó phác thảo được chân dung tâm lí của đối tượng
giao tiếp.
- Đặt mình vào vị trí của học sinh trong những tình huống giao tiếp
cụ thể, biết gợi lên những điều học sinh muốn nói mà không dám nói
và tạo điều kiện để thoả mãn nguyện vọng chính đáng của các em.
Cũng nhờ có sự đồng cảm, giáo viên mói có các biện pháp giảng
dạy, giáo dục có hiệu quả khi uốn nắn, sửa chữa những sai lầm, khuyết
điểm của các em. Đồng cảm tạo ra sự gần gũi, thân mật, tạo ra cảm
giác an toàn noi học sinh. Đồng cảm là cơ sở hình thành mọi hành vi
ứng xử nhân hậu, độ lượng, khoan dung. Ngược lại với sự đồng cảm là
cách giải quyết cứng nhắc, duy ý chí: cứ nội quy học sinh mà thực hiện;
bài kém thì cho điểm kém, không tìm hiểu gia đình, bản thân các em.
Những nguyên tác giao tiếp sư phạm trên đây bao giờ cũng thống
nhất với nhau trong quá trình giải quyết tình huống sư phạm cụ thể,
chúng tác động qua lại biện chứng cho nhau. Vì vậy, để giao tiếp với
học sinh thành công, mỗi giáo viên phải luôn thực hiện triệt để các
nguyên tắc này.
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2.9. Kĩ nâng giao tiếp sư phạm
2.9.1. Ki năng giao tiếp
a. Khái niệm kĩ năng giao tiếp
Muốn có được kết quả trong một hoạt động nào đó, con người cần
phải có những kĩ năng nhất định về hoạt động đó. Vậy kĩ năng là gì? Có
nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này.
Theo N.D. Levitov - nhà tâm lí học Liên Xô (cũ): Kĩ năng là sự thực
hiện có kết quả một động tác nào đó hay hoạt động phức tạp hơn bằng
cách áp dụng hay lựa chọn những cách thức đúng đắn có chiếu cô đến
những điều kiện nhất định.
v.v. Tsêbưsêva thì quan niệm: Kĩ năng là hoạt động máy móc thích
ứng với những đặc điểm cụ thể của hoàn cảnh.
v.s. Cudin và V.A. Cruchetxki lại cho rằng: Kĩ năng là phưcmg thức
thirc hiện hành động đã được con người nắm vững. Theo họ, chỉ cần
nắm vững phương thức hành động là con người đã có kĩ năng, không
cần tính đến kết quả của hành động.
Một số tác giả trong nước như Nguyễn Quang uẩn, Trần Quốc Thành,
Nguyền Ánh Tuyết... cũng quan niệm: Kĩ năng là một mặt của năng lực
con người thực hiện một công việc có kết quả.
I ran Trọng Thuỷ xem kĩ năng là mặt kĩ thuật của hành động, con
ngirời nám được cách hành động tức là có kĩ thuật hành động, có kĩ năng.
Nhìn chung, các quan điểm trên đều đánh giá cao vai trò của hoạt
động thực tiễn đối với việc hình thành kĩ nâng. Điều này cho thấy, kĩ
nâng chỉ có thể hình thành trên cơ sở áp dụng kiến thức đã có vào hoạt
động thực tién và được luyện tập trong hoạt động thực tiền.
Từ bình diện chung, có thể nêu lên một khái niệm về kĩ năng như
sau: Kĩ năng là khả năng thực hiện một công việc có kết quả bằng cách
vận dụng những tri thức, những kinh nghiệm đã có để hành động phù
hợỊì với những điều kiện cho phép.
Vận dụng khái niệm này vào trong Tâm lí học giao tiếp chúng ta có
thể đi đến khái niệm kĩ năng giao tiếp như sau: Kĩ năng giao tiếp là khả
nâng cụ thẽ cúa mỗi con người vận dụng những kiến thức thu được vào
quá trình tiếp xúc giữa người với người.
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Kĩ nãng giao tiếp là mặt biểu hiện bên ngoài của năng lực giao tiếp.
Năng lực giao tiếp là một thuộc tính tâm lí tưoTig đối ổn định của cá
nhân, đảm bảo cho con nguời có thể thực hiện hoạt động giao tiếp có
hiệu quả. Chính mối quan nệ mật thiết giữa năng lực giao tiếp và kĩ
năng giao tiếp như vậy nên muốn phát triển năng lực giao tiếp cần phải
nắm vững và biết vận dụng sáng tạo những tri thức, kĩ năng giao tiếp đã
được hình thành thông qua quá trình sống, lao động, học tập và rèn
luyện trong thực tiễn xã hội.
b. Các kĩ năng gmo tiếp
Kĩ năng giao tiếp gồm các kĩ năng: định hướng, định vị và điều
khiển quá trình giao tiếp.
- Kĩ năng định hướng giao tiếp
Là khả năng dựa vào những cử chi, điệu bộ, ngôn ngữ, nét mặt...
bộc lộ ra bên ngoài của đối tượng giao tiếp để phán đoán đúng về
những đặc điểm nhân cách của họ.
Muốn phán đoán đúng tâm lí của đối tượng phải đật những đặc
điểm, dấu hiệu ngôn ngữ và phi ngôn ngữ cùa họ trong mối quan hệ
với hoàn cảnh giao tiếp. Thực chất của kĩ năng định hướng giao tiếp là
xây dựng mô hình tâm lí đặc thù của đối tượng giao tiếp. Trên ca sở đó
xây dựng các hình thức, biện pháp giao tiếp thích họp.
- Kĩ năng định vị
Là khả năng xác định đúng vị trí của mình và của đối tượng giao
tiếp. Đồng thời hiểu rõ đối tượng, thông cảm và đồng cảm vói họ.
Khoảng cách, vị trí giữa hai người nói chuyện với nhau nói lên mức
độ thân tình giữa họ. Muốn có kĩ năng định vị tốt cần phải có thiện chí,
có thái độ chân thành, có kinh nghiệm, vốn sống phong phú, linh hoạt,
mềm dẻo, nhanh trí trong giao tiếp.
- KI năng điều khiển quá trình giao tiếp
Là khả năng biết thu hút đối tượng, tìm ra đề tài giao tiếp, duy trì
nó và xác định được nguyện vọng, hứng thú của đối tượng giao tiếp,
biết làm chủ trạng thái xúc cảm của bản thân, biết sừ dụng phối họp
các phương tiện giao tiếp.
Kĩ nâng điều khiển quá trình giao tiếp gồm: kĩ năng điều kliiển đối
tượng, điều khiển bản thân và sử dụng tốt các phương tiện giao tiếp.
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+ Kĩ năng điều khiển đối tượng giao tiếp: Là khả năng biết thu hút
đối tượng giao tiếp, tìm ra đề tài giao tiếp, biết thúc đẩy và kìm hãm tốc
độ giao tiếp khi cần thiết. Khi hoàn cảnh thay đổi, biết thay đổi thành
phần, nội dung giao tiếp cho phù họp, biết tạo ra xúc cảm tích cực cho
đối tượng giao tiếp, nắm được tâm lí đối tượng, hướng đối tượng theo
chủ đề giao tiếp.
+ Kĩ năng điều khiển bản thân: Là khả năng làm chủ được trạng
thái xúc cảm của bản thân, biết tự kiềm chế, che giấu được tâm trạng;
biết tạo ra hứmg thú và xúc cảm tích cực để điều khiển diễn biến tâm
trạng của bản thân; biết dùng phưong pháp, thủ thuật giao tiếp sao cho
phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp để đạt mục đích đã đặt ra.
- Kĩ năng sứ dụng phương tiện giao tiếp: Là khả năng lựa chọn từ
đắt, thích họp, cách đặt câu ngắn gọn, dễ hiểu với giọng nói diễn cảm.
Đồng thòi biết biểu hiện nét mặt, cử chỉ, điệu bộ... cho phù họp với nội
dung lời nói.
Kĩ năng điều khiển quá trình giao tiếp là kết quả tổng họp của
kĩ năng định hướng và kĩ năng định vị trong quá trình giao tiếp.
Hiệu quả của quá trình giao tiếp phụ thuộc phần lớn vào kĩ năng điều
khiển giao tiếp.
Có thể nhóm các kĩ năng giao tiếp thành ba nhóm như sau:
1) Nhóm kĩ năng định hướng
- Nhận biết sự thay đổi trạng thái tâm lí qua nét mặt.
- Phán đoán được trạng thái tâm lí qua lời nói.
- Lường được V định của đối tác.

- Chuyển hoá nhanh từ tri giác bên ngoài đến xác định tính độc
đáo của nhân cách.
- Dự đoán nhanh thái độ của đối tác đối với mình.
2) Nhóm kĩ năng điều khiển bản thân
- Biết chủ động đề xuất giao tiếp theo mục đích của mình.
- Biết tự kiềm chế.
- Biết thay đổi nét mặt khi cần.
- Biết thay đổi giọng nói khi cần.
- Biết kết thúc giao tiếp họp lí.
6* Giâo trinh GTSP
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3) Nhóm kĩ năng điều khiển đối tác
- Biết huớng đối tác theo ý mình để đạt mục đích giao tiếp.
- Biết kích thích hứng thú của đối tác.
- Biết kích thích sự sáng tạo của đối tác.
- Biết làm giảm căng thảng.
2.9.2. Kĩ năng giao tiếp sư phạm
a. Định nghĩa
Theo Ngô Công Hoàn và Hoàng Thị Anh: Kĩ năng giao tiếp sư phạm
là hệ thống những thao tác, cứ chi, điệu bộ, hành vi (kểcả hành vi ngôn
ngữ) phối họp hài hoá, hợp lí của giáo viên, nhắm đảm bảo cho sự tiếp
xúc với học sinh đạt kết quả cao trong dạy học và gÌẨắo dục, với sự tiêu hao
năng lượng tinh thần và cơ bắp ít nhất trong những điều kiện thay đổi.
- Kĩ năng giao tiếp sư phạm thực chất là sự phối họp phức tạp giữa
những chuẩn mực hành vi xã hội của cá nhân với sự vận động của
cơ mặt, ánh mắt, nụ cười, tư thế của đầu, cổ, vai, tay, chân, đồng thòi
với ngôn ngữ của người giáo viên. Sự phối họp hài hoà, họp lí giữa các
vận động đều mang một nội dung tâm lí nhất định phù họp với những
mục đích, nhiệm vụ giao tiếp cần đạt mà giáo viên là chủ thể.
- Kĩ năng giao tiếp sư phạm là sự nhận thức nhanh chóng những
biểu hiện bên ngoài và những diễn biến tâm lí bên trong của học sinh và
bản thân, đồng thời sử dụng họp lí các phưong tiện ngôn ngữ và phi
ngôn ngữ, biết cách tổ chức, điều chinh, điều khiển quá trình giao tiếp
nhăm đạt đưọc mục đích giáo dục.
- Kĩ năng giao tiếp sư phạm được hình thành qua các con đường:
+ Những thói quen ứng xử đưọc xây dựng từ gia đình, qucm hệ xã hội.
+ Vốn kinh nghiệm sống của cá nhân qua tiếp xúc với mọi người.
+ Rèn luyện trong môi trường sư phạm qua các lần thực hành, thực
tập giảng dạy, làm công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (thâm
niên nghề càng cao thì kĩ năng giao tiếp sư phạm càng họp lí).
- Kĩ năng giao tiếp sư phạm là sự kết họp của nhiều nhóm kĩ nâng
khác nhau. Hiện nay có nhiều cách phân chia các nhóm kl năng theo
tiêu chí (cơ sở khoa học) khác nhau.
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b. Các nhóm kĩ năng giao tiếp sư phạm
Trong quá trình nghiên cứu giat) tiếp su phạm, các nhà tâm lí, giáo
dục trong và ngoài nước phân chia các loại kĩ năng giao tiếp theo các
tiêu chuẩn sau:
v.p. Dakliarov dựa vào trật tụ các bước tiến hành của một pha giao
tiếp cho rằng, để có năng lực giao tiếp cần có các kĩ năng sau:
+ Kĩ năng thiết lập các mối quan hệ trong giao tiếp.
+ Kĩ năng cân bằng nhu cầu của chủ thể và đối tượng giao tiếp.
+ KI năng nghe và biết lắng nghe.
+ Kĩ năng tự chú cảm xúc và hành vi.
+ Kĩ năng tự kiềm chế và kiểm tra đối tượng giao tiếp.
+ Kĩ năng diễn đạt dễ hiểu, ngắn gọn, mạch lạc.
+ Linh hoạt, mềm dẻo trong giao tiếp.
+ Kĩ năng thuyết phục trong giao tiếp.
+ Kĩ nâng điều khiển trong quá trình giao tiếp.
- Theo A.T. Kyrbanova và Ph.M. Rakhmatylina, một quá trình giao
tiếp sư phạm bao gồm ba thành phần lớn;
+ Nhóm các kĩ năng định hướng trước khi giao tiếp sư phạm.
+ Nhóm các kĩ năng tiếp xúc xảy ra trong quá trình giao tiếp sư phạm.
+ Nhóm các kĩ năng độc đáo hướng quá trình giao tiếp sư phạm
đến các định hướng giá trị khác nhau mà giáo viên cần hướng đến.
Theo hai tác giả này thì các kĩ năng trong các thành phần trên bao
gồm: nhìn thấv, nghe được các trạng thái của học sinh, kĩ năng tiếp xúc.
hiểu biết lẫn nhau, tổ chức, điều khiển quíl trình giao tiếp.
- A.A. Leonchiev đă liệt kê các kĩ năng giao tiếp sư phạm như sau:
+ Kĩ năng điều khiển hành vi bản thân (phẩm chất ý chí).
+ Kĩ nâng nhạy cảm xã hội: biết đoán nét mặt người khác.
+ Kĩ năng đọc hiểu, mô hình hoá nhân cách học sinh.
+ Kĩ năng làm gưcmg cho học sinh noi theo.
+ Kĩ nãng giao tiếp ngôn ngữ: biết nói một cách tối ưu.
+ Kĩ năng kiên tạo sự tiếp xúc (ngôn ngữ, phi ngôn ngữ).
+ KI nâng nhận thức: thu thập, hộ thông hoá và truyền đạt thông tin.
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- Hoàng Thị Anh đã phân chia các kĩ năng giao tiếp sư phạm của
cán bộ giảng dạy thành ba nhóm:
+ Nhóm kĩ năng định hướng (bao gồm: nhận biết sự thay đổi trạng
thái tâm lí qua nét mặt; phán đoán được trạng thái tâm lí qua lời nói;
lường trước được ý định của đối phưong; chuyển hoá nhanh tù tri giác
bên ngoài đến xác định tính độc đáo của nhân cách; dự đoán nhanh
thái độ của đối phưong đối vói mình).
+ Nhóm khả năng điều khiển bản thân (biết chù động đề xuất giao
tiếp theo mục đích của mình; biết tự kiềm chế; biết thay đổi nét mặt
khi cần thiết; biết tlray đổi giọng nói khi cần thiết; biết kết thúc giao
tiếp họp lí).
+ Nhóm kĩ năng điều khiển đối phưcmg (biết hướng đối phưong
theo ý mình để đạt được mục đích giao tiếp; biết kích thích hứng thú
của người học trên lóp; biết kích thích sáng tạo của của người học;
biết làm giảm căng thẳng trong giao tiếp).
Như vậy tác giả quan tâm đến hai giai đoạn cùa một quá trình giao
tiếp. Đó là giai đoạn ban đầu khi tiếp xúc với người học, sự điều khiển
bản thân và người học trong quá trình giao tiếp, chủ yếu là trong quá
trìrứi dạy học.
Dựa vào những căn cứ trên, có thể chia kĩ năng giao tiếp sư phạm
thành các nhóm kĩ năng chính:
- Kĩ năng định hướng giao tiếp
+ Kĩ năng định hướng giao tiếp được biểu hiện ở khả năng dựa vào sự
biểu lộ bên ngoài như sắc thái biểu cảm ngữ điệu, thanh điệu của nội
dung, cừ chỉ, điệu bộ, động tác... mà phán đoán chính xác những trạng
thái tâm lí bên trong của đôi tượng giao tiếp. Nhóm kĩ năng này đưọc
phân chia nhỏ hon gồm các kĩ năng đọc trên nét mặt, cứ chi, hàrứi động,
lời nói và kĩ năng chuyển từ tri giác cái bên ngoài đến cái bên trong của
nhân cách học sinh.
Kĩ năng đọc trên nét mặt, cử chỉ, hành vi, lời nói: nhờ tri giác
tinh tế, nhạy bén các trạng thái tâm lí qua nét mặt, cử chỉ, ngữ điệu của
lời nói mà giáo viên phát hiện chính xác và đầy đủ thái độ của học sinh.
Ngôn ngữ diễn tả tình cảm hay còn gọi là ngôn ngữ biểu cảm rất
phong phú. Nó thể hiện tính cách, trí tuệ, tình cảm, ý chí của con người;
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tính chủ động hay thụ động, tính chán thành hay giả dối, tính tin tưởng
hay hoài nghi.
KI năng chuyển từ sự tri giác bên ngoài vào nhận biết bên trong của
nhân cách. Sự biểu hiện các trạng thái tâm lí của con người qua ngôn
ngữ và điệu bộ là rất phức tạp, vì cùng chung một trạng thái xúc cảm lại
có thể được bộc lộ ra bên ngoài bằng ngôn ngữ và điệu bộ khác nhau.
Ngược lại sự biểu hiện ra bên ngoài như nhau lại là vẻ ngoài của các
tâm trạng khác nhau.
+ Nhóm kĩ năng định hướng giao tiếp có thể chia nhỏ hoTi: định
hướng trước khi giao tiếp, định hướng trong quá trình tiếp xúc với học
sinh, tập thể học sinh hoặc phụ huynh học sinh.
Như vậy, kĩ năng định hướng giao tiếp sư phạm có ý nghĩa rất quan
trọng, nó quyết định thái độ và hành vi giáo viên tiếp xúc với học sinh,
nó giúp giáo viên xây dựng được “Mô hình nhân cách học sinh giả
định” (định hướng trước khi giao tiếp), “Mô hình nhân cách học sinh
thục” (định hướng bắt đầu tiếp xúc), “Mô hình nhân cách học sinh
chính xác, đúng” (định hướng suốt cả quá trình tiếp xúc).
- Kĩ nảng định vị
+ Một điều quan trọng để hiểu biết lẫn nhau trong quá trình giao
tiếp là sự đồng cảm giữa chủ thể và đối tượng. Có một kĩ năng đảm bảo
sự đồng cảm đó là kĩ năng định vị. Kĩ nâng này là kĩ năng biết xác định vị
trí trong giao tiếp, biết đặt vị trí của mình vào vị trí của đối tượng để có
thể "thưong người như thể thương thân” và biết tạo ra điều kiện để đối
tượng chủ động giao tiếp với mình.
■i Kĩ năng định vị của giáo viên còn thể hiện ở chỗ: biết xác định
đúng không gian và thời gian giao tiếp. Cóng (rình nghiên cứu của một
số nhà tâm lí học Mĩ đã chi rõ: Khoảng cách giữa mọi người trong quá
trình giao tiếp không phải là ngẫu nhiên mà được xác định bởi mục
đích, nội dung và nói lên mức độ thân tình của chủ thể và đối tượng
giao tiếp; biết chọn thời điểm mở đầu, ngừig, tiếp tục và kết thúc quá
trình giao tiếp họp lí.
- Kĩ năng điều chỉnh, điều khiển quá trình giao tiếp
Là khả nâng thu hút đối tượng, tìm ra đề tài giao tiếp, duy trì nó và
xác định được nguyện vọng, hímg thú của đối tượng giao tiếp, biết làm
chủ trạng thái xúc cảm của bản thân, biết sử dụng các phương tiện giao tiếp.
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Điều khiển quá trình giao tiếp rất phức tạp, vì nó gồm nhiều thành
phần tâm lí tham gia. Trước hết là nhận thức, cùng với nhận thức là hệ
thống thái độ và sự biểu lộ nhận thức, thái độ của hành vi, hành động
ứng xử. Sự phối họp nhận thức, thái độ và hành động không phải lúc
nào cũng đồng nhất.
Trong nhóm kĩ năng điều khiển quá trình nhận thức gồm các thành
phần sau:
+ Biết phát hiện (bằng mắt quan sát) những thay đổi trên nét mặt,
cử chỉ, điệu bộ..., sự vận động toàn cơ thể của đối tượng giao tiếp.
+ Biết lắng nghe - nghĩa là biết tập trung chú ý, hướng hoạt động ý
thức của chù thể giao tiếp để láng nghe đối tượng giao tiếp nói, phát
âm, để hiểu nội dung ngôn ngữ nói.
+ Biết xử lí thông tin - thông thường ngay trong khi nhìn, nghe, tiếp
nhận các thông tin từ học sirứi, ở giáo viên luôn có quá trình sàng lọc,
thu nhận, đối chiếu, so sánh với các thông tin vốn có trong kinh nghiệm
của mìiứi.
+ Biết điều khiển: nghĩa là có hành vi ứng xử phù họp, khoa học,
đúng, chính xác với nhu cầu, mong muốn của học sinh.
- Kĩ năng sử dụng phưong tiện giao tiếp
Phương tiện giao tiếp đặc trưng của con người là lời nói (ngôn ngữ).
Trong tâm lí học người ta khẳng định rằng: Nếu nội dung của lời nói tác
động vào ý thức thì ngữ điệu của nó tác động mạnh mẽ đến tình cảm
con người. Việc lựa chọn các từ ngữ một cách có văn hoá, có giáo dục
và phải biết dùng nó khi nào trong giao tiếp là điều rất quan trọng. Do
đó, trong quá trình giao tiếp cần lựa chọn được những từ “đắt” và phải
biết biểu hiện ngữ điệu. Có thể với giọng nói dịu dàng, nghiêm khắc,
mệnh lệnh hay phẫn nộ... nhưng phải phù hợp với những tìrứi huống
giao tiếp nhất định.
Ngoài ngôn ngữ, những phương tiện phi ngôn ngữ như cử chi,
điệu bộ, nét mặt, nụ cười, ánh mắt... có thể bổ sung, hỗ trợ cho việc
diễn đạt nội dung và thái độ của người giáo viên trong quan hệ tiếp xúc
với học sinh.
- Kĩ năng điều khiển bản thân
Là khả năng làm chủ trạng thái xúc cảm của bản thân, biết tự kiềm
chế, che giấu được tâm trạng: biết tạo ra hứng thú và cảm xúc tích cực
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để điều khiển diễn biến tâm trạng của bán thân. Biiếit dùng các phưcmg
pháp, thú thuật giao tiếp sao cho phù hựỊi với hoàin cảnh và đối tượng
giao tiếp để đạt được mục đích đã đặt ra.
- Kĩ năng ứng xử sư phạm khéo léo (xứ lí tình hiuỏmg sư phạm)
Trong quá trình giáo dục, giáo vién thường đứmg Itrước những tình
huống sư phạm khác nhau. Điều đó, một mặt đò)i hỏi giáo viên phải
biết tâm lí học sinh, hiểu được nhĩmg điều đang diiềin ra trong tâm hồn
các em. Mặt khác đòi hỏi giáo viên phải biết cáchi gĩiải quyết linh hoạt
và sáng tạo những tình huống sư phạm khác nhaut, trong hoàn cảnh
khác nhau của từng cá nhân cũng nhir tập thể họ(c ssinh. Muốn ứng xử
họp lí, rổ ràng phải có tài ứng xử sư phạm.
Vậy, thế nào là sự ứng xử sư phạm khéo léo? Thieto I.V.Xtrakhop: Cái
chủ yếu trong sự khéo léo ứng xử sư phạm, kĩ măng tìm ra những
phương thức tác động đến học sinh một cách có Ihiiệu quả nhất, là sự
cán nhắc đúng đắn nhiệm vụ sư phạm cụ thể phừt Higrp với những đặc
điểm và khả năng của cá nhân cũng như tập thể lhợ?c sinh trong từng
tình huống sư phạm cụ thể.
Nói cách khác, sự khéo léo ứng xử sư phạm làllđĩ năng trong bất cứ
trường họp nào cũng tìm ra được những tác động; stư phạm đúng đắn
nhất như là một nghệ thuật. Trong quá trình giáo dlụcc, giáo viên thường
đứng trước nhiều tình huống sư phạm khác nhatu,, đòi hỏi phải giải
quyết linh hoạt, đúng đán và có tính giáo dục caO). \VÌÌ thế sự khéo léo
ứng xử sư phạm được xem như một thành phần tqúiíín trọng của “tài
nghệ sư phạm”. Nó thể hiện tổng họp các kĩ nàng Iiĩnột cách sáng tạo
trong những tình huống khác nhau.
Kĩ năng này được biếu hiện:
+ Sự nhạy bén về mức độ sử dụng bất cứ mộtt ttáic động sư phạm
nào: khuyến khích, trách phạt...
+ Nhanh chóng xác định được vấn đề xảy ra wài kịp thời áp dụng
những biện pháp thích họp.
+ Quan tâm đầy đủ, chu đáo, có lòng tốt, tế nhịi, \vị tha, có tính đến
đặc điểm cá nhân từng học sinh.
+ Biết phát hiện kịp thời và giải quyết khéo léo nl^ững vấn đề xảy ra
bất ngờ; không nóng vội, không thô bạo.
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+ Biết biến cái bị động thành cái chủ động, giải quyết một cách mau
lẹ những vấn đề phức tạp đặt ra trong công tác dạy học và giáo dục.
Trong thục tiễn sư phạm, chúng ta thấy việc không khéo ứng xử
thường dẫn đến hậu quả nặng nề. Chảng hạn, có giáo viên đề ra cho học
siiứi một số yêu cầu, nhưng lại không nhất quán. Đối với một sự vi phạm
rứiỏ lứiật của học sinh, giáo viên củng có những lứiận xét gay gắt, thô
bạo và làm mất lòng. Dần dần sự mất lòng đó được dồn tích lại ờ học
sinh. Qua một số thời gian, sự không hài lòng, sự phản kháng của học
sinh đưọc biểu hiện ở sự không vâng lòi, ở sự phá rối ki luật có chủ tâm
và cuối cùng ở sự phê phán giáo viên một cách gay gắt.
Tóm lại, tài ứng xử sư phạm không gì khác hon là một bộ phận của
nghệ thuật sư phạm. Cơ sở hình thành nên nó là lương tâm nghề
nghiệp, niềm tin yêu và lòng tôn người mà mìiứi dạy dỗ; là sự tiiứi
thông nghề nghiệp (chúng tôi sẽ trìrứi bày kĩ nội dung này ở phần 2).
Ngoài các Iđ năng trên, theo chúng tôi, trong điều kiện hiện nay khi
mà công nghệ đang ngày càng phát triển và đtmg được vận dụng sâu
rộng trong tất cả các lĩnh vục, các loại hìrứi nhà trường, kĩ năng giao
tiếp sư phạm của người giáo viên còn được thể hiện ở việc sử dụng
thành thạo phương tiện kĩ thuật (giáo án điện tử, email, internet...)
trong dạy học.
Hoạt động sư phạm là một hoạt động phức tạp, vì vậy để thành
công trong hoạt động này giáo viên cần phải biết sử dụng phối hợp các
kĩ năng trên trong những hoàn cảnh khác nhau một cách sáng tạo.

3. NHỮNG YẾU TỐ CHI PHỐI GIAO TIẾP s ư PHẠM
3.1. Mục tiêu giáo dục
Mục đích giáo dục tổng quát ở nước ta trong chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội là phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo
nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nên những con người có kiến
thức văn hoá, khoa học, có kĩ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng
tạo và có kỉ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội,
sống lành mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong thời kì hội
nhập khu vực và quốc tế.
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Luật Giáo dục (2005) đã chỉ rõ: "Dào tạo con ngưòri Việệt Nam phát
triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩtn nnĩ vàt nighề nghiệp,
trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ mghiĩat xxã hội; hình
thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và nâng lực ciủa cfôrig dân, đáp
ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
3.2. Đối tượng giao tiếp sư phạm

Đối tượng giao tiếp sư phạm tưong đối rộng, baoi gồim: học sinh,
giáo viên và cán bộ, công nhân viên trong trường, phụ huyynh học sinh
và các đối tượng khác (các tổ chúc, đoàn thể xã hội).. Duớii đây xin giới
thiệu đôi nét về thành phần đối tượng giao tiếp sư pthạnn - học sinh
Trung học cơ sờ và học sinh Trung học phổ thông.
3.2.1. Nhũng đặc điểm tâm - sinh li của học sinh Truing họcc cơ sở
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3.2.2. Những đặc điểm tã m -sin h licíta học sinh Trumghọc phổ thông
1) Là thời kì phát triển êm ả về sinh lí, diễn ra Siự hrjà n thiện các hộ
thống chức năng của cơ thể.
2) Phức tạp hoá các chức năng của não (phân ticlh-lổng họp).
3) Qua thời kì phát dục, hình thành các dâu hiệ’u si.iứi dục thứ hai.
4) Vai trò xã hội được mở rộng cá vé phạm vi VỒI c:hất lượng.
5) Ý thức về việc học, học mang ý cá nhân sâu s.ấc:.
6) Biết quan sát có mực đích, hẹ thống va loàn diiộn.
7) Ghi nhớ logic phát triển, biết sứ dụng các kĩ th uặt ;ghi nhớ.
8) Có khả năng độc thoại: phát biểu, lập luận, phián đoán.
9) Có khả năng tư duy trừu tượng, tư duy lí luặm.
10) Tư duy có tính độc lập, tính phê phán.
11) Trong giao tiếp thể hiện một sự tách biệt tâm lí - xã hội với
người lớn, hướng vào bạn bè.
12) Tình cảm mâu thuẫn: ham muốn độc lập đatn xen với mong
muốn kéo dài sự phụ thuộc.
13) Có khả năng thích ứng vói ngirời lón, cần sự giiúp đỡcủa người lớn.
14) Thể hiện sự cố gắng xứng đáng vcVi niềm tin củai người lớn.
15) Phản đối kiểu chỉ đạo chuyên quyền xãy dựng trên cơ sở sự độc
đoán và ham muốn thể hiện quyền lực cùa ngiPtM lóm..
16) Nhu cầu giao tiếp với bạn bè rất cao, tham giavào nhiều nhóm
giao tiếp khác nhau, sợ bị tẩy chay.
17) Nhu cầu được độc lập.
18) Nhu cầu tìm tòi, khám phá.
19) Thể hiện sự gắn bó với “văn hoá nhóm": t hị hiiếu, trang phục,
phong cách giao tiếp, tiếng lóng...
20) Phân cực trong quan hệ vói bạn bè: có thể có vị trí xã hội cao
hoặc bị cô lập trong nhóm.
21) Hứng thú sâu sắc đến đòi sống tâm lí của bản Ithân (những trải
nghiệm, tình cảm, năng lực, phẩm chất...).
22) Hướng tới tương lai, suy nghĩ nghiêm túc vễ ý pghiĩa cuộc sống.
23) Hình thành các loại tình cảm: đạo đức, ibẩnn rrũ, chính trị xã hội, tình đồng chí, tình bạn.
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24) Xuất hiện tình yêu nam nữ với hình tượng lí tường, đôi khi
không tưởng về người yêu.
25) Hình thành thế giới quan, niềm tin, lí tưởng.
26) Hình thành xu huớng nghề nghiệp.
3.3. Các kiểu khí chất và đặc trưng giao tiếp
Khi chất là thuộc tứih tâm lí phức họp của cá nhân, đặc trưng cho
từng người, thể hiện cường độ, sự cân bằng, tính linh hoạt của phản
ứng của cá nhân đối vói các tác động. Khí chất có đặc điểm: ổn định,
bền vững, tạo sắc thái hành vi.
Khí chất có cơ sở sinh lí thần kinh là các kiểu thần kinh được hình
thành trên cơ sở kết họp giữa cường độ. tính linh hoạt, mức cân bằng
của hai quá trình hung phấn và ức chế thần kinh. Có bốn kiểu thần
kinh cơ bản tương ứng với bốn kiểu khí chất dưới đây:
Mạnh, cân bằng, linh hoạt-------------------- Hăng hái (linh hoạt)
Mạnh, cân bằng, không linh hoạt-------------------Điềm tĩnh (đằm)
Mạnh, không cân bằng (hưng phấn mạnh hơn ức chế) — Nóng nảy
Yếu (ức chế mạnh hơn hưng phấn)-------------------- ưu tư (trầm)
Dặc điểm của các kiểu khí chất cơ bản
- Người tính hoạt: nhanh nhẹn, cân bằng, linh hoạt, cởi mở trong
công việc mà anh ta hứng thú; dễ quen với mọi người, chịu đựng giỏi
trước những biến đổi nhanh, thích ứng mau; dễ tiếp nhận cái mới,
mềm dẻo trong cách ứng xử, dễ gây được thiện cảm chung.
- Người tính đằm; cân bằng về tình cảm và hành động, bình tĩiứi, ung
dung, tự kiềm chế cao, suy nghĩ cẩn thận nhưng chậm chạp, khó thích
ứng với những thay đổi nhaiứi, khó chan hoà mau chóng mà cẩn thời gian
mới “ăn ý” được với mọi người, kiên trì trong công việc từ đầu đến cuối.
- Người tính nóng; bồng bột, sôi nổi, dễ bị kích động, lăn vào công
việc, dùng nghị lực để tác động đến người khác; trực tính, kiên nghị,
gặp thất bại hay thay đổi tâm trạng, mất hứng thú, "bốc” lại khi gặp
việc khác hấp dẫn.
- Người tính trầm (ưu): tinh tường, hay ngượng, khó tiếp xúc với
mọi người; dễ mặc cảm, tự ti; cần sự giúp đỡ, cổ vũ thường xuyên; chỉ
cảm thấy tự tin trong những tình huống quen thuộc.
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3.4. Bối cảnh giao lưu quốc tê hiện nay
Một nếp sống mới vượt ra ngoài nền rnóng cổ truy'cn c-ỉia dân tộc đã
hiển hiện khắp noi, nhất là tại các nuớc đang pliát triiổn. ^Nếp sống mới
này khỏi sự từ Mĩ và lan tràn ra khắp thế gioi. lỉáo chí, phirm ảnh, truyền
hình Mĩ tràn ngập khắp noi do nền kinh tế và quyền lực I mạnh mẽ của
chính quyền quốc gia này. Nhiều nhà tâm lí học đãi nhặận định rằng,
vân hoá Mĩ đã chi phối không những nếp sống ciia tlhiếui niên thời đại
inà còn chi phối cả nếp sống của những người trưởn^g thành nữa.
Người ta đã không tìm thấy những phim ảnh trìn;h bàày về luận lí,
đạo đức; trái lại, chỉ thấy những hìnli ảnh bạo độngg, chém giết,
nghiện hút, tự do luyến ái, khiêu dâm. Duy trì những cuộộc sống thuần
tuý cổ truyền bị chê là quê mùa, mặc dù một số đặc Itínhi này có giá trị
vĩnh cửu đáng được duy trì. Không những bị chê là quiê miiùa, các thanh
thiếu niên này còn bị gạt ra ngoài các nhóm bạn bè. Một S6Ôthanh thiếu
niên cũng nhận ra những giá trị chân chính cổ truyền, I nhưng vì ảnh
hưởng của làn sóng mới quá mạnh nên đã quên lãng. í sống vói nếp
sống mới không những thoả mãn tâm lí thòi đại, còn tạạo thành thói
quen hằng ngày không thể chối bỏ và dần dần trỏr thàành họp thời.
Cường độ ảnh hưởng này mỗi ngày một tăng và có sựt kháác biệt rõ ràng
giữa thập niên này và một hai thập niên về trưóc. Nhiiều thhà tâm lí học
và phụ huynh thức thòi đã lo ngại rằng, không biết ttronig hai ba thập
niên kế tiếp, tuổi trẻ sẽ đi về đâu, vì theo thống kê, số tthiếu niên Mĩ
phạm pháp, nghiện hút, bụi đòi, có thai ngoài hôn nhân rmỗi ngày một
tăng và số thiếu niên tại các nước phát triển trong nihũnag trường họp
n.ày c ũ n g có tỉ lộ gia tă n g tiro n g ứng.

Sự du nhập phong cách giao tiếp phưcmg Tây cũing líàm cho ngôn
ngữ của tuổi trẻ thời đại khác biệt với ngôn ngũ thông tlÍHỉờng của gia
đình và xã hội. Họ sử dụng nhiều tiếng lóng, nói vắn t|ắt, khiến phụ
huynh khó hiểu, nhiều thanh thiếu niên lại còn nhiễm (thói chửi bậy.
Những câu nói thưa gửi, vâng dạ đã dần dần vắng bóng đểể thay thế cho
ngôn ngữ mới. Nhiều phụ huynh đã kịp thời chặn điứngỉ vtệc sử dụng
ngôn ngữ này và nhắc nhả con em trong việc đối thioạii \với bạn bè và
cha mẹ, anh chị em. Nếu nhắc nhò ngay từ ban đầu,, tiUổổi trẻ dễ dàng
nhận ra cái lố bịch và dễ dàng sửa chữa. Một khi ngồn nịigữ này đã trở
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thành thói quen, việc nhắc nhở sửa đổi trở thành khó khăn. Nhiều phụ
huynh bận rộn đă không thể nhận biết được sự biến chuyển này.
Đã sử dụng ngôn ngữ mói, tuổi trẻ còn lợi dụng mọi cơ hội để thực
hiện việc sử dụng này. Mới gặp nhau ở trường, về nhà lại tiếp tục nói
chuyện qua điện thoại, nhiều cuộc điện đàm kéo dài cả tiếng đồng hồ,
không còn thời gian để học bài, làm bài hoặc giúp đỡ cha mẹ. Ngôn
ngữ đi liền với thái độ. Thanh thiếu niên không còn giữ đưọc thái độ
kính trọng người lớn tuổi như trước. Những thái độ lễ phép như
khoanh tay, cúi đầu chào hỏi ít được thanh thiếu niên thực hiện. Đã
thiếu thái độ kính trọng, một số em lại có thái độ ngông nghênh, xấc
láo làm buồn lòng cha mẹ.
Đối với các nước phương Tây, nếp sống mới của tuổi trẻ đã phát
triển và bành trướng mau chóng, phụ huynh dù muốn hay không cũng
không thể làm thay đổi tình thế, vì đây là sự phát triển một cách tự
nhiên của lối sống vật chất phương Tây. Các nhà xã hội học, các nhà
đạo đức học đã phải lo ngại cho tưong lai của tuổi trẻ. Đối với các nước
Á Dông như Việt Nam, nếp sống là một khía cạnh quan trọng của giá trị
con người và xã hội, nên được phụ huynh và giáo viên quan tàm
nhiều hcm. Sự quan tâm này giúp lôi kéo thiếu niên duy trì những
nét đẹp của nếp sống đạo lí truyền thống. Tuy vậy, ảnh hưởng nếp sống
mới của phương Tây đã lan tràn khắp thế giới, nhiều phụ huynh đã
buồn lòng vì cảm thấy như bất lực trước việc giáo dục con em.

CÂU HỎI THẢO LUẬN
1.

Tại sau n ó i "giao tiếp là m ộ t d ạ n g h o ạ t đ ộ n g đ ặc biệt c ù a c o n n g ư ờ i”?

2. Hãy phân tích những quy luật tâm lí giao tiếp, qua đó làm rõ các
yếu tố ảnh hướng đến quá trình tri giác người - người.
3 Hãy đánh giá ưu, nhược điểm của từng phong cách giao tiếp sư phạm.
Bạn có phong cách nào? Phong cách đó có nhược điểm gì? Có khắc
phục được không? Nếu được thì bằng cách nào?
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