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1. Khái niệm chung về giao tiếp:
 Định nghĩa: 
  Giao tiếp là hình thức đặc trưng cho MQH giữa con 
người với con người  mà qua đó nảy sinh sự TXTL và 
được  biểu  hiện  ở  các  QT  thông  tin,  hiểu  biết,  rung 
cảm, ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau. 
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 Chức năng của giao tiếp:
  Theo B.Ph.Lômốp: xem xét dưới góc độ cá nhân:
     Có 3 chức năng:
  + Chức năng thông tin: con người trao đổi cho nhau 
thông tin, truyền đạt cho nhau tri thức.
  + Chức năng điều chỉnh: con người có thể điều chỉnh 
thái độ, hành vi  lẫn nhau, nhận  thức  lẫn nhau, đồng 
thời điều chỉnh cả bản thân mình. 
  + Chức năng xúc cảm: con người tác động tới trạng 
thái xúc cảm của nhau, biểu  lộ  tình cảm, thái độ đối 
với nhau. Qua GT con người giải tỏa được căng thẳng 
TL của mình.
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  Theo nhiều tác giả khác: xem xét dưới góc độ nhóm: 
có 3 chức năng:
  +  Chức năng NT: con người NT lẫn nhau, NT chính 
mình.
    +  Chức  năng  tổ  chức  HĐ  chung:  trong  HĐ  cùng 
nhau, GT là nhân tố tổ chức HĐ chung, thông qua GT 
để xác định MĐ, kế hoạch HĐ.
  + Chức năng thiết lập QH giữa các cá nhân với nhau: 
trong HĐ chung, các thành viên phân công công việc 
cụ thể cho nhau, trao đổi thông tin với nhau, khích lệ, 
kiểm tra, uốn nắn các hành động của nhau.  
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2. Phân loại giao tiếp:
 Căn cứ vào nghi thức GT:
  + GT chính thức: là GT giữa 2 hay một số người đang 
thực hiện một chức trách nhất định ở nơi làm việc.
   MĐ  của GT này  là  thông báo,  truyền đạt nội  dung 
công việc.
    +  GT  không  chính  thức:  là  GT  giữa  2  hay  một  số 
người  dựa  vào  những  hiểu  biết  về  nhân  cách  của 
nhau.
   MĐ  của GT này  là để  thông cảm, đồng cảm, chia 
ngọt sẻ bùi với nhau. 
  
 



  

  Hoạt động giao tiếpHoạt động giao tiếp
 Căn cứ vào phương tiện GT: 
  * GT phi ngôn ngữ và GT ngôn ngữ.
    + GT phi ngôn ngữ: GT không dùng ngôn ngữ.
  Phương tiện phi ngôn ngữ gồm:
  Bộ mặt bên ngoài: 
        •  Quần áo  và  cách  ăn  mặc:  là  một  loại  tín  hiệu 
thông  báo  trong  GT.  Quần  áo  là  một  chỉ  số  nói  lên 
tuổi tác, nghề nghiệp, tầng lớp XH hay hoàn cảnh của 
đối tượng GT.
    • Cách đối xử của một người nói lên tính có GD và 
VH hay không ở người đó, nói  lên TC của họ và qua 
đó  có  thể  thấy  được  thái  độ  của  họ  đối  với  những 
người khác như thế nào.
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  Nét mặt, điệu bộ, cử chỉ:
  • Nét mặt: 
  Là sự biến đổi vẻ mặt con người lúc GT.
  VD: 
  Trong đám tang  nét mặt buồn.
  Trong đám cưới hay trúng xổ số  nét mặt rạng rỡ.
  Khi thuyết trình đạo lí  nét mặt đạo mạo…
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• • • •

• •
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  • Điệu bộ:
  Là động tác, cử chỉ được hình thành trong ĐKXH để 
biểu đạt những trạng thái bên trong của con người, nó 
có quan hệ chặt chẽ với HĐ và lời nói, nên nó có tính 
chất XH rõ  rệt và có  thể  thay đổi  theo  từng nền văn 
hóa khác nhau.
  Điệu bộ được nảy sinh không đơn thuần là một phản 
ứng sinh lí mà phần nhiều do XH điều chỉnh, tùy theo 
hoàn cảnh mà có những điệu bộ thích hợp.
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Khoảng  cách  giữa  2  người  GT  gần  hay  xa  cũng  nói 
lên mức độ thân mật hay xa lánh trong QH giữa họ.
  KC là một chỉ báo trong GT phi ngôn ngữ. Các nhà 
TLH đã xác định các KC sau: 
  •              KC > 4m      cuộc GT mang tính xã giao.
  •   1,2m < KC < 4m     cuộc GT diễn ra thân mật.  
  • 0,45m < KC < 1,2m   cuộc GT diễn ra tình cảm.
  •              KC < 0,45m  GT cực kì tình cảm.
  •              KC = 0      GT rất tình cảm, rất đậm đà. 
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ND và HT nói chung trùng khớp nhau. Qua điệu bộ, 
cử chỉ có thể hiểu được ND bên trong. 

VD:  câu  chuyện  nữ  hoàng  người  Áo  chọn  vợ  cho 
con trai.

Công tước Hesen có 3 cô con gái: 
Cô  cả:  vấp  ngã    kênh  kiệu,  đỏng  đảnh,  hấp  tấp, 

tình cảm hời hợt, khó gần,…
Cô út: nhảy qua bậc xe  ngỗ ngược, khó gần, lẳng 

lơ,…
Cô thứ: xuống xe khoan thai  thùy mị, nết na, biết 

điều, tình cảm sâu sắc, đoan trang,…  
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Nốt  ruồi:  bổ  sung cho  tướng mạo  (điệu bộ,  cử  chỉ, 
nét mặt).

Trang điểm bằng son phấn.
+ Giao tiếp ngôn ngữ:
Là GT xuất hiện như là một dạng HĐ xác lập và vận 

hành QH người – người bằng các tín hiệu từ ngữ.
Các tín hiệu này là các tín hiệu chung cho một cộng 

đồng người cùng nói một thứ tiếng. Mỗi tín hiệu (một 
từ  chẳng  hạn)  gắn  với  một  vật  thể  hay  một  hiện 
tượng, phản ánh một ND nhất định.
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* GT trực tiếp và GT gián tiếp
+ Giao tiếp trực tiếp:
Cá nhân hay  tập  thể này nói  trực  tiếp với  cá nhân 

hay tập thể khác, mặt đối mặt với nhau.
+ Giao tiếp gián tiếp: 
Là GT được thực hiện thông qua khâu trung gian.
Ở hình thức GT này chỉ dùng ngôn ngữ để GT nên 

không biết ngay được KQ tác động của mình đến đối 
tượng GT.



  

Hoạt động giao tiếpHoạt động giao tiếp

3. Giao tiếp và hoạt động:
Nếu xét về mặt khái niệm thì ta hiểu: 
Khái  niệm  “HĐ”  phản  ánh  các  MQH  “CT  –  KT”   

hiểu HĐ  là  công việc hay việc  làm tác động vào vật 
thể (HĐ với đối tượng).

Khái  niệm  “GT”  phản  ánh  các  MQH  “CT  –  CT”   
giữa con người với nhau (HĐ giao tiếp).

Hai khái niệm này ngang bằng nhau và có QH gắn 
bó khăng khít với nhau trong phạm trù HĐ, là hai mặt 
không thể thiếu của lối sống, của HĐ cùng nhau của 
con người trong thực tiễn.
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Sơ đồ 2 mặt quan hệ của hoạt động:
HĐ với đối tượng 

Hoạt động
HĐ giao tiếp

MQH giữa GT và HĐ (B.Ph.Lômốp):
Có trường hợp GT là ĐK của HĐ, có trường hợp HĐ 

là ĐK thực hiện MQH GT giữa con người với nhau.
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4. Vai trò của GT trong đời sống cá nhân và XH:
Với XH: nếu không có GT  thì không  thể có sự  tồn 

tại XH.
Với cá nhân: 
+ GT là ĐK tồn tại của con người.
VD:  Không  có  GT  với  người  khác,  con  người  cảm 

thấy cô đơn khủng khiếp và thành bệnh hoạn.
        GT không đầy đủ về SL và nghèo nàn về ND 

của trẻ em với người lớn cũng dẫn đến hậu quả nặng 
nề  “bệnh do nằm viện”.
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+  GT giữ  vai  trò quan  trọng  trong sự hình  thành và 
phát triển TL.

+ Thông qua GT, cá nhân quan hệ với cá nhân khác 
và với toàn XH.

+ Thông qua GT, cá nhân tiếp thu nền văn hóa, lịch 
sử và biến nó thành cái riêng của mình.

+  Qua  GT,  cá  nhân  biết  được  các  giá  trị  XH  của 
người khác, của bản thân và trên cơ sở đó cá nhân tự 
điều chỉnh, điều khiển bản thân theo các chuẩn mực 
XH.
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1. Phân biệt 2 khái niệm ngôn ngữ và ngữ ngôn
2. Chức năng cơ bản của ngôn ngữ
3. Đặc điểm cá nhân về ngôn ngữ
4. Các loại ngôn ngữ
5. Vai trò của ngôn ngữ
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 Ngữ ngôn:
Là một hệ thống các kí hiệu từ ngữ có chức năng là 

một  phương  tiện  của  GT,  một  công  cụ  của  TD.  Nó 
chính là một thứ tiếng.

Đặc điểm:
Ngữ ngôn tồn tại một cách KQ trong đời sống tinh 

thần  của  XH,  là SP  của nền  văn  hóa  tinh  thần  của 
loài người.

Ngữ  ngôn  là  đối  tượng  của  môn  ngữ  ngôn  học. 
Trong đó nghiên cứu bộ phận của ngữ ngôn và phạm 
trù của ngữ ngôn.
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+ Bộ phận của ngữ ngôn: từ vựng và ngữ pháp.
+  Phạm  trù  của  ngữ  ngôn:  phạm  trù  ngữ  pháp  và 

phạm trù lôgíc.
Phạm trù ngữ pháp là một hệ thống các qui tắc qui 

định  việc  thành  lập  từ  và  câu.  Phạm  trù  này  khác 
nhau đối với từng thứ tiếng khác nhau.

Phạm  trù  lôgíc  là  qui  luật,  phương  pháp  TD  đúng 
đắn của con người. Phạm trù này chung cho cả  loài 
người, vì vậy tuy dùng các thứ tiếng khác nhau nhưng 
các dân tộc khác nhau vẫn hiểu được nhau.
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 Ngôn ngữ:
Là QT mỗi  cá  nhân sử  dụng một  thứ  ngữ  ngôn để 

trao đổi  tâm tư  tình cảm, nguyện vọng, kinh nghiệm,
… của mình với người khác. Nó chính là vốn từ ngữ, 
tiếng nói của một người.

Anh A kể chuyện hay, rất hóm hỉnh.
Anh A kể bằng tiếng Việt.
 Đâu là ngôn ngữ, đâu là ngữ ngôn?
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Đặc điểm:
Ngôn ngữ là một QTTL, nó là đối tượng của TLH.
Ngôn ngữ ở mỗi người mang tính chủ thể rất rõ rệt, 

thể  hiện  ở  cách  phát  âm,  cấu  trúc  của  câu,  sự  lựa 
chọn từ.

Ngôn ngữ được hình thành trong đời sống của mỗi 
cá nhân.

VD: QT phát triển ngôn ngữ ở đứa trẻ diễn ra qua 3 
giai đoạn.
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Giai đoạn  1:  phát  triển  tai  âm  vị  và  phát  triển  khả 
năng phát âm được những âm vị đó. Bắt đầu ở  trẻ 1 
tuổi.

Giai đoạn 2: phát triển từ vựng và ngữ pháp.
Trẻ 2, 3 tuổi:  trẻ biết kết hợp từ  thành câu, trẻ phát 

âm từng từ, từng câu riêng lẻ với MĐGT.
Trẻ 6, 7 tuổi: trẻ nắm từ vựng và ngữ pháp của ngôn 

ngữ nói.
Bắt  đầu  đi  học:  từ  vựng  từ  ngôn  ngữ  nói  chuyển 

thành ngôn ngữ viết.
Giai đoạn 3: trẻ nắm ngữ nghĩa của tiếng mẹ đẻ.
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Ngôn ngữ có bản chất XH, lịch sử, giai cấp.
+  Bản  chất  XH:  trong  XH  con  người  phải  GT  với 

nhau. Sự GT này được thực hiện bằng ngôn ngữ.
+  Bản chất LS: nó  không  tĩnh  tại, mà  luôn biến đổi 

qua các chế độ XH khác nhau, thời đại LS khác nhau.
VD: Khái niệm “hôn nhân 1 vợ 1 chồng” thay đổi từ 

chế độ XH này sang chế độ XH khác (Dưới chế độ tư 
hữu khác dưới chế độ XHCN).

+ Tính giai cấp:
VD: Khái niệm “tội phạm” mang bản chất LS và giai 

cấp rõ rệt qua các chế độ XH khác nhau.



  

Phân bi t 2 khái ni m ngôn ng  ệ ệ ữPhân bi t 2 khái ni m ngôn ng  ệ ệ ữ
và ng  ngônữvà ng  ngônữ

 Ngôn ngữ và ngữ ngôn khác nhau ở những điểm 
sau:

Ngữ  ngôn  là  hiện  tượng  chung  của XH  loài  người, 
nó  tồn  tại KQ. Còn ngôn ngữ được hình  thành  trong 
đời sống của cá nhân.

Ngữ ngôn là đặc trưng chung cho XH, cho một quốc 
gia hay một cộng đồng người nào đó. Còn ngôn ngữ 
mang tính CT rất rõ rệt.

Ngôn  ngữ  có  thể  bị  mất  do  tổn  thương  cơ  thể, 
nhưng ngữ ngôn không hề bị mất đi.



  

Phân bi t 2 khái ni m ngôn ng  ệ ệ ữPhân bi t 2 khái ni m ngôn ng  ệ ệ ữ
và ng  ngônữvà ng  ngônữ

MQH giữa ngữ ngôn và ngôn ngữ:
Không có một  thứ  tiếng nào lại  tồn tại và phát  triển 

bên ngoài quá trình ngôn ngữ cả (nếu không gắn với 
ngôn ngữ  thì ngữ ngôn sẽ  trở  thành “từ ngữ”), ngược 
lại QT ngôn ngữ cũng không thể có được nếu không 
dựa vào một thứ ngữ ngôn nhất định. 



  

Ch c năng c  b n c a ngôn ngứ ơ ả ủ ữCh c năng c  b n c a ngôn ngứ ơ ả ủ ữ

 Chức năng tư duy:
Chức năng chỉ nghĩa: ngôn ngữ được dùng để  chỉ 

chính bản thân SVHT (ngôn ngữ làm vật thay thế cho 
chúng).

VD: Từ “cái chén” dùng để chỉ cái chén, công dụng, 
cấu tạo của nó.  

Chức năng khái  quát: ngôn ngữ,  từ ngữ  không chỉ 
một SVHT riêng lẻ, mà nó chỉ một loạt các SVHT có 
chung những thuộc tính bản chất.

Từ “con người” không chỉ một con người cụ thể nào, 
mà  chỉ  tất  cả  chúng  ta  cùng  có  chung  những  thuộc 
tính bản chất: có ngôn ngữ, YT, biết LĐ,…



  

Ch c năng c  b n c a ngôn ngứ ơ ả ủ ữCh c năng c  b n c a ngôn ngứ ơ ả ủ ữ

 Chức năng giao tiếp:
Chức năng thông tin: thông báo, truyền tin, báo tin.
VD: Anh A nói “thầy giáo đã đến”  thông tin về việc 

thầy giáo đã đến được thông báo, truyền đạt.
Chức  năng  biểu  cảm:  biểu  thị,  biểu  đạt  tình  cảm. 

Con người  thông qua ND, nhịp điệu, âm điệu của  lời 
nói  để  biểu  đạt  XCTC  của  mình.  Thông  qua  lời  nói, 
người ta có thể hiểu được tình cảm của cá nhân.

Nhịp điệu, âm điệu khác nhau XCTC khác nhau.
Chức  năng  thúc đẩy, điều  chỉnh hành động:  dùng 

ngôn ngữ kích thích người nghe đi tới hành động, điều 
chỉnh hành động.



  

Đ c đi m cá nhân v  ngôn ngặ ể ề ữĐ c đi m cá nhân v  ngôn ngặ ể ề ữ

 Đặc điểm cá nhân về mặt giao tiếp:
Tính cởi mở: là sự thể hiện tối ưu của nhu cầu GT, 

hay trao đổi tâm tư tình cảm với người khác.
Dấu hiệu cơ bản: tính lựa chọn và tính có MĐ.
Tính kín đáo:  là sự không hay  trao đổi  tâm tư  tình 

cảm  với  người  khác  do  không  có  nhu  cầu  GT  hoặc 
không quen GT.

Tính  nói  nhiều:  là  tính  không  tự  chủ,  không  kiềm 
chế được HĐ ngôn ngữ.

Dấu hiệu cơ bản: tính không lựa chọn và tính không 
MĐ. 



  

Đ c đi m cá nhân v  ngôn ngặ ể ề ữĐ c đi m cá nhân v  ngôn ngặ ể ề ữ

Tính  hùng  biện:  đặc  điểm  nổi  bật  của  tính  hùng 
biện là sự thống nhất giữa ý nghĩ và lời nói. MĐGT thể 
hiện  rõ  ràng,  sinh  động,  giàu  hình  ảnh  và  đầy  sức 
thuyết phục trong lời nói.

Có  2 dấu hiệu cơ  bản:  có  tính MĐ  rõ  ràng và  tính 
thuyết phục của ngôn ngữ,  thu hút được người nghe, 
làm cho người nghe tin ngay.



  

Đ c đi m cá nhân v  ngôn ngặ ể ề ữĐ c đi m cá nhân v  ngôn ngặ ể ề ữ
  Mối  quan  hệ  giữa  nhân  cách  của  con  người  và 

phong cách ngôn ngữ:
Qua ngôn ngữ đặc  trưng của mỗi người có  thể biết 

người đó làm nghề gì, tính cách ra sao, hứng thú như 
thế nào, thuộc giai cấp tầng lớp nào trong XH,…

Phong cách ngôn ngữ ở con người:
Phong  cách  sinh  hoạt:  dùng  từ,  dùng  cách  nói 

thường dùng trong sinh hoạt ở bất kì nơi nào.
Phong cách văn nghệ: dùng từ bóng bẩy, mang tính 

văn nghệ.
Phong cách công tác: ở bất kì hoàn cảnh nào cũng 

dùng những từ trong công tác.
Phong cách khoa học: cách nói lôgíc, chặt chẽ,…



  

Các lo i ngôn ngạ ữCác lo i ngôn ngạ ữ

 Ngôn ngữ bên ngoài:
Là  ngôn  ngữ  được  hướng  vào  người  khác,  nhằm 

phát tin hoặc thu lấy thông tin.
Ngôn ngữ bên ngoài gồm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ 

viết.
Ngôn ngữ nói:  là ngôn ngữ được hướng vào người 

khác, được  biểu đạt  bằng âm  thanh, được  thu  nhận 
bằng thính giác.

+  Ngôn  ngữ  nói  đối  thoại:  là  ngôn  ngữ  giữa  2  hay 
một  số  người  với  nhau.  Trong  đó  lúc  này  người  này 
nói và người kia nghe, lúc khác thì ngược lại.



  

Các lo i ngôn ngạ ữCác lo i ngôn ngạ ữ

•  Đối  thoại  trực  tiếp:  người  nói  và  người  nghe  luôn 
được nghe và nhìn thấy nhau, nên ngoài tiếng nói ra 
còn có phương tiện phụ trợ khác. Do vậy người nói có 
thể  thấy được  trực  tiếp phản ứng của người nghe,  từ 
đó có thể điều chỉnh lời nói của mình.

VD: Đối thoại trong giờ thảo luận.
• Đối thoại gián tiếp: không quan sát được biểu hiện 

bề ngoài của đối tượng.
VD: Đối thoại qua điện thoại.
+ Ngôn ngữ nói độc thoại: là loại ngôn ngữ mà trong 

đó một người nói và những người khác nghe.



  

Các lo i ngôn ngạ ữCác lo i ngôn ngạ ữ

Ngôn ngữ viết: là ngôn ngữ được hướng vào người 
khác,  được  biểu  đạt  bằng  chữ  viết,  được  thu  nhận 
bằng thị giác.

Đặc điểm TL của ngôn ngữ viết:
Đối  với  người  viết:  không  thể  sử  dụng  phương  tiện 

phụ trợ, không phải lúc nào cũng biết trước phản ứng 
của người đọc đối với điều mình viết ra.
Đối với người đọc: không thể bày tỏ ý kiến một cách 

trực tiếp.
Do những hạn chế trên, đòi hỏi ngôn ngữ viết phải tỉ 

mỉ, chính xác, tuân thủ qui tắc ngữ pháp,…



  

Các lo i ngôn ngạ ữCác lo i ngôn ngạ ữ

 Ngôn ngữ bên trong:
Là  ngôn  ngữ  cho  mình,  hướng  vào  chính  mình,  là 

ngôn  ngữ  mà  nhờ  đó  con  người  suy  nghĩ  được,  tự 
điều chỉnh tình cảm, ý chí và tự giáo dục được.

Đặc điểm:
Không phát ra âm thanh.
Bao giờ cũng ở dạng rút gọn.
Tồn tại dưới dạng những cảm giác vận động.



  

S  đ  các lo i ngôn ngơ ồ ạ ữS  đ  các lo i ngôn ngơ ồ ạ ữ

Các loại ngôn ngữ

Bên ngoài Bên trong

Đối thoại Độc thoại
Đối thoại

Trực tiếp Gián tiếp

Nói Viết

Độc thoại

Trực tiếp Gián tiếp



  

Vai trò c a ngôn ngủ ữVai trò c a ngôn ngủ ữ

Ngôn ngữ  là  thành phần hữu cơ của HĐNT từ cảm 
tính lên lí tính.

Đối với CG: ngôn ngữ ảnh hưởng đến ngưỡng nhạy 
cảm của CG.

Đối với TG: ngôn ngữ giúp cho QTTG và quan sát 
trở nên đầy đủ và sâu sắc hơn, nhanh hơn.

Đối với TD: ngôn ngữ có liên quan chặt chẽ với TD, 
nó là công cụ không thể thiếu của QTTD.

MQH giữa ngôn ngữ và TD là MQH giữa HT và ND.
Đối với tưởng tượng: ngôn ngữ có vai trò quan trọng 

trong QT hình thành, biểu đạt và duy trì các hình ảnh 
mới.
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