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TÓM TẮT 
 

Hiện nay, bạo lực gia đình đối với phụ nữ không chỉ là vấn đề riêng của mỗi gia 
đình mà trở thành vấn đề chung của toàn xã hội. Phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ 
là một vấn đề cấp bách không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Bài viết này đề cập 
đến vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ theo cách tiếp cận thuyết tương tác biểu 
trưng và thuyết lựa chọn duy lý với mong muốn đưa ra những góc nhìn khác nhau về 
bạo lực đối với phụ nữ, từ đó bổ sung thêm sự đa dạng về hướng giải quyết vấn đề bạo 
lực gia đình đối với phụ nữ hiện nay ở Việt Nam. Thuyết tương tác biểu trưng nhìn nhận 
vấn đề bạo lực đối với phụ nữ là xuất phát từ sự tương tác giữa người vợ và chồng 
trong giao tiếp hàng ngày bởi những phương tiện giao tiếp như: trừng mắt, la hét, tát, 
đẩy, xô, đánh, đập, lắc, bóp cổ. Thuyết lựa chọn duy lý có thể nhìn nhận vấn đề bạo lực 
đối với phụ nữ là do sự mất cân bằng giữa nhu cầu và lợi ích của người chồng và người 
vợ khi họ chưa tính đến việc lựa chọn hành vi trong quan hệ hàng ngày mà quá lệ thuộc 
vào yếu tố quyền lực khi ra quyết định. 

Từ khóa: Tương tác biểu trưng; lựa chọn duy lý; bạo lực gia đình; phụ nữ. 

1. Đặt vấn đề 

Bạo lực gia đình là một hiện tượng xã hội xảy ra ở hầu hết mọi nơi. Nếu nói về 
bạo lực gia đình thì không có một quốc gia nào trên thế giới mà phụ nữ không phải chịu 
đựng những mối hiểm nguy từ những hành vi bạo lực. Năm 2005, nghiên cứu tại 10 
nước trên thế giới hơn 50% phụ nữ Bangladesh, Ethiopia, Peru và Tanzania phải chịu 
đựng bạo lực về mặt thể xác hoặc bạo lực tình dục bởi những người thân2. Ở Việt Nam 
vấn đề bạo lực gia đình là một vấn đề nhạy cảm, gắn kết với tính riêng tư của mỗi gia 
đình vì thế còn bị che giấu, tuy nhiên tỷ lệ bạo lực gia đình đối với phụ nữ xảy ra hàng 
năm vẫn ở con số cao.Vì vậy không chỉ tại Việt Nam mà cũng như nhiều quốc gia khác, 
vấn đề chống bạo lực gia đình đã thành một vấn đề cấp bách. Tầm quan trọng của việc 
xử lý bạo lực gia đình đã được Chính phủ Việt Nam nhìn nhận với việc thông qua Luật 
phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 và nhiều văn bản pháp luật, chính sách khác. 
Nhưng trên thực tế việc giải quyết vấn đề bạo lực gia đình còn nhiều hạn chế, điều cũng 
xuất phát từ sự khác biệt về quan điểm giải quyết vấn đề phần nhiều coi bạo lực gia 
đình như là một “việc riêng của gia đình”, mà theo quan điểm đó, xã hội và chính quyền 
không nên can thiệp. Bạo lực gia đình cũng là một vấn đề mà phụ nữ thường giấu kín, e 
ngại khi đề cập, chia sẻ hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ. Chính điều này một phần nào làm hạn 

                                                
1 CN. Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại  học Hồng Đức. 
2 Theo nghiên cứu tại 10 nước trong năm 2005 của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
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chế công tác trợ giúp phụ nữ khi có bạo lực gia đình xảy ra. Việc xem xét nhìn nhận vấn 
đề này dưới một số thuyết xã hội học đem lại những góc nhìn khác nhau khi giải thích 
bạo lực gia đình đối với phụ nữ, đồng thời bổ sung thêm sự đa dạng về hướng giải quyết 
bạo lực gia đình đối với phụ nữ hiện nay. 

2. Một số cách tiếp cận vấn đề bạo lực từ các lý thuyết xã hội học 

2.1. Cách tiếp cận thuyết tương tác biểu trưng về vấn đề bạo lực gia đình đối 
với phụ nữ 

Cách tiếp cận này chủ yếu tập trung nghiên cứu quá trình xã hội hóa trẻ em 
trong mối quan hệ với thầy cô, bạn bè... đặc biệt là với cha mẹ, còn đối với vấn đề gia 
đình thuyết này được sử dụng để phân tích sự thích ứng về mặt hôn nhân, ở đây nó quan 
tâm đến cách con người tác động qua lại với nhau mà nhân tố then chốt là giao tiếp. Áp 
dụng thuyết này vào nghiên cứu vấn đề của gia đình cụ thể là lý giải vấn đề bạo lực gia 
đình đối với phụ nữ, cụ thể là quan hệ vợ - chồng, sự biến đổi quan hệ đó dưới sự tác 
động của một số yếu tố bên ngoài và việc lý giải bằng giao tiếp, bởi phương tiện giao 
tiếp ở đây là: ngữ điệu, bằng cử chỉ, động tác... Bạo lực gia đình đối với phụ nữ cũng 
được xem xét dưới quan hệ tương tác giữa vợ và chồng thông qua giao tiếp, những ngữ 
điệu lời nói, cử chỉ hành động, động tác của người chồng đối với người vợ. Nhưng các 
phương tiện giao tiếp giữa người chồng đối với người vợ không phải là những giao tiếp 
bình thường vốn có của nó mà được biến đổi theo cách mà người đàn ông cho rằng đó 
là cách hữu hiệu nhất để ra mệnh lệnh đối với người vợ. Dưới đây là một số cách giao 
tiếp hàng ngày của người chồng đối với người vợ khi có bạo lực xảy ra. 

(a) Có hành vi đe dọa hoặc dọa dẫm có chủ đích (ví dụ như trừng mắt, la hét 
hoặc đập phá hoặc ném đồ đạc hoặc đe dọa khác)  

(b) Tát, đẩy, xô hoặc ném vật gây sát thương 

(c) Đánh bằng tay, đá hoặc đánh bằng bất cứ vật gì gây sát thương 

(d) Lắc, bóp cổ, gây bỏng có chủ đích hoặc sử dụng dao, vũ khí  

(e) Sàm sỡ hoặc ép thực hiện hành vi tình dục ngoài ý muốn 

Từ cách tiếp cận của thuyết tương tác biểu trưng có thể cho chúng ta thấy vấn đề 
bạo lực đối với phụ nữ là xuất phát từ sự tương tác giữa người vợ và chồng trong giao tiếp 
hành ngày, sự nảy sinh đó có thể được bắt nguồn từ một số yếu tố như: sự khác biệt về  
trình độ học vấn, tuổi, mức sống. Chính những yếu tố này tạo nên những hành vi mang 
tính lệch chuẩn. Ví dụ những gia đình trẻ tuổi có tỷ lệ bạo lực cao chiếm 47,4%, gia đình 
cao tuổi chiếm 41,2%, 100% có bạo lực gia đình ở gia đình có trình độ học vấn thấp và 
những hành vi bạo lực thường gặp như: đánh bằng tay chiếm 84,2%, 5,3% bằng ném đồ 
vật và 10,5% bằng gậy gộc, đặc biệt có 62,2% có hành vi thô lỗ với vợ.1 Những số liệu 
này cho thấy hành vi bạo lực của các ông chồng đối với các bà vợ như một hành vi mang 
tính bản năng tiện đâu đánh đó, tiện đâu chửi đó và tiện gì đánh nấy.  

                                                
1 Trình Thái Quang. Vấn đề mâu thuẫn và bạo lực đối với phụ nữ ở nông thôn hiện nay. 2006 
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Như vậy bạo lực đối với phụ nữ chỉ giảm đi khi những ông chồng thay đổi về 
hành vi đối với vợ (cách giao tiếp) và khi những người vợ nghĩ rằng bạo lực gia đình 
không còn là chuyện riêng của từng gia đình, mà nó là một vấn đề chung của cả cộng 
đồng và xã hội. Vậy để có thể giải quyết được vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ 
theo cách tiếp cận tương tác biểu trưng chúng ta cần phải điều chỉnh hành vi của cá 
nhân trong giao tiếp giữa quan hệ vợ chồng cụ thể là: 

- Tạo cơ hội cho cá nhân tự và được hoà đồng, mở rộng quan hệ xã hội (tương 
tác) với cộng đồng, đồng thời có những chương trình truyền thông giúp cá nhân nhận 
thức được những hành vi lệch chuẩn trong quan hệ gia đình, để cá nhân tự thay đổi và 
sửa chữa, điều chỉnh, nhằm giúp cá nhân tách biệt những hành vi mang tính bắt chước.  

- Chỉ rõ cá nhân có nhu cầu và nhiệm vụ điều khiển ấn tượng, tức là luôn tìm 
mọi cách để định hướng, dẫn dắt và tạo ấn tượng “tốt đẹp” về bản thân mình ở người 
khác. Đối với đàn ông họ luôn có nhu cầu được khẳng định và tạo ấn tượng với người 
khác. Vì vậy hãy tạo cho họ cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội trong đó có hoạt 
động phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ, phải để chính họ là người thể hiện 
vai trò của mình trong công tác đó, bởi thực tế chúng ta còn quan niệm vấn đề chống 
bạo lực gia đình là vấn đề của chị em phụ nữ. 

- Phát động nhiều chương trình hành động, truyền thông về đàn ông với mục 
đích coi trọng vị trí, vai trò tầm quan trọng của nam giới trong việc bảo vệ, chăm sóc 
phụ nữ và bảo vệ hạnh phúc gia đình ở mọi nơi: trong công ty, doanh nghiệp, làng xã, 
nhà trường, công cộng, gia đình. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua gia đình văn hoá, nhằm xây dựng gia đình 
hạnh phúc không bạo lực. 

2.2.  Cách tiếp cận lý thuyết lựa chọn duy lý về vấn đề bạo lực gia đình đối với 
phụ nữ 

Thuyết lựa chọn duy lý bắt nguồn từ những quan điểm của các nhà Kinh tế, 
Nhân loại học, Tâm lí học, nên những khái niệm chi phí – lợi nhuận là một trong những 
luận điểm gốc của quan điểm này. Thuyết lựa chọn duy lí dựa vào tiền đề cho rằng con 
người hoạch định hành động một cách có chủ đích, có suy nghĩ để lựa chọn và sử dụng 
các nguồn lực một cách duy lí nhằm đạt được kết quả tối đa với chi phí tối thiểu.Tức là 
trước khi quyết định một hành động nào đó con người luôn luôn đặt lên bàn cân để cân 
đo, đong đếm giữa chi phí và lợi nhuận mang lại, nếu chi phí ngang bằng hoặc nhỏ hơn 
lợi nhuận thì họ thực hiện hành động và ngược lại nếu chi phí lớn hơn hành động thì họ 
không hành động. Có thể sơ đồ hoá như sau: 

 

 

 

 

=> hành động                                                          => không hành động  

Lợi ích 
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Chi phí 
 

Chi phí 
 



                                                                                  TẠP CHÍ KHOA HỌC   
-  SỐ 16. 2013 

105 

Nhà xã hội học Georg Simmel, nêu ra nguyên tắc “cùng có lợi” trong mối tương 

tác xã hội giữa các cá nhân và cho rằng mỗi cá nhân luôn phải cân nhắc, toan tính thiệt 

hơn để theo đuổi các nhu cầu cá nhân, thỏa mãn các nhu cầu cá nhân. Simmel cũng cho 

rằng  tương tác giữa người với người đều dựa vào cơ chế cho - nhận, tức là trao đổi mọi 

thứ ngang giá nhau. Nhìn chung thuyết này tập chung vào các luận điểm như: trong 

quan hệ cá nhân, các nguồn lực, điều được và điều mất không hẳn chỉ là những đồ vật 

mà còn là tình yêu, địa vị, quyền lực, nỗi sợ. Khi con người gia nhập một mối quan hệ, 

họ có những nguồn lực nhất định mà người khác coi là có giá trị và đánh giá cao (như 

trí thông minh, vẻ đẹp bên ngoài, địa vị xã hội cao....) người ta có ý thức hay vô thức sử 

dụng nguồn lực này và nhằm đặt được cái họ muốn.  

Áp dụng thuyết này khi tiếp cận vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ thì 

người ta chú ý đến sự không ngang bằng nhau về vấn đề lợi ích, địa vị và quyền lực 

trong quan hệ vợ chồng và hành vi bạo lực của người chồng đối với người vợ được coi 

là một dạng của hành vi vô thức. 

Về yếu tố quyền lực chi phối lợi ích trong quan hệ vợ - chồng: thực tế cho thấy 

trong gia đình quyền lực phần nhiều thuộc về người chồng, mặc dù xã hội không thừa 

nhận mọi quyền lực trong gia đình chỉ tập chung vào tay người chồng, nhưng những 

người vợ thì luôn cho rằng người chồng nắm mọi quyền lực trong gia đình mặc dù trên 

thực tế họ không muốn như vậy và chính yếu tố này tạo nên sự không ngang bằng nhau 

về lợi ích, địa vị giữa người chồng và người vợ. Đây là mầm mống của  sự nảy sinh bạo 

lực trong gia đình giữa vợ và chồng, bạo lực xảy ra trong gia đình đối với phụ nữ phần 

nhiều là do người chồng luôn muốn áp đặt đối với người vợ “vì tôi là chủ nhà”  nên tôi 

có quyền ra tiếng nói quyết định và yếu tố quyền lực của chồng được thể hiện: trong 

kinh tế, cưỡng bức về thể xác, tình dục. 

Ví dụ nhiều người đàn ông dùng hình thức cưỡng bức về thể xác đối với phụ nữ 

để bắt họ tuân theo và phục tùng, hay trong quan hệ về tình dục nếu người chồng dùng 

quyền làm chồng ép người vợ phải phục vụ mình thì lúc này người chồng chỉ tính đến 

lợi ích của mình (sự thoả mãn của bản thân) mà không nghĩ đến nhu cầu lợi ích của 

người phụ nữ, từ đó làm nảy sinh sự bất đồng và mâu thuẫn, xung đột giữa hai vợ chồng 

dẫn đến hành vi bạo lực (cưỡng ép tình dục). Những số liệu điều tra cho thấy có trên 

10% phụ nữ hiện nay bị bạo lực tình dục do sự cưỡng ép của người chồng và phần đông 

phụ nữ thường nhắm mắt phục vụ chồng.1  

Trong thuyết này nhà xã hội học Homans đã đưa ra loại  “Hành vi sơ đẳng” 

của con người là cơ sở của sự trao đổi xã hội giữa hai hoặc nhiều người. Ông định 

                                                
1 Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực Gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam được Chính phủ Việt Nam và Liên 
hợp Quốc công bố ngày 25/11/2010. 
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nghĩa hành vi sơ đẳng là hành vi mà con người lặp đi lặp lại, không phụ thuộc vào 

việc nó được hoạch định hay không, diễn ra dưới nhiều hình thức từ phản xạ có điều 

kiện đến kỹ năng, kỹ xảo đến thói quen. Cũng từ ví dụ trên có thể thấy hành vi bạo 

lực đối với phụ nữ là một loại của hành vi sơ đẳng từ người đàn ông thực hiện đối 

với người phụ nữ mang tính thói quen (tất cả các bà vợ từng bị bạo lực đều cho 

rằng nếu đàn ông đánh đập hoặc chửi mắng họ một lần thì đều có thể diễn ra lần 

thứ hai và nhiều lần sau đó).  

Một luận điểm nữa trong thuyết này của hai nhà nghiên cứu Sabatelly và Shehan 

(1993) cho rằng trong quan hệ vợ chồng “Các nguồn lực của mỗi người vợ người chồng 

và sự lệ thuộc của mỗi người vợ người chồng vào quan hệ của họ phải được tính đến”. 

Tuy nhiên trong vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ thì vấn đề nguồn lực của người 

phụ nữ không hề được tính đến mà nó chỉ nhằm phục vụ người đàn ông, họ là người 

mang tính quyết định. Vì vậy trong quan hệ gia đình họ chưa biết kết hợp nguồn lực đó 

để lực chọn những hành vi hợp lý để duy trì hạnh phúc gia đình. Cụ thể trong quan hệ 

vợ chồng nếu người chồng, người vợ biết lựa chọn những hành vi mang tính chuẩn mực 

có lợi như lời nói cử chỉ, cách chia sẻ quyền và nghĩa vụ để điều hoà trong cuộc sống, 

thì bạo lực gia đình sẽ không bao giờ xảy ra nhưng khi chúng ta không biết lựa chọn 

những hành vi mang tính duy lý thì những vấn đề như cãi vả, đánh nhau, ly hôn,... sẽ 

nảy sinh trong quan hệ gia đình. 

Như vậy, nhìn nhận vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ dưới cách tiếp 

cận thuyết lựa chọn duy lý thì vấn đề bạo lực đối với phụ nữ là do sự mất cân bằng 

giữa nhu cầu và lợi ích  của người chồng và người vợ khi họ chưa tính đến việc lựa 

chọn hành vi trong quan hệ hàng ngày mà quá lệ thuộc vào yếu tố quyền lực khi 

quyết định hành vi (người vợ thì phải phục tùng người chồng và người chồng có 

quyền yêu cầu họ phải thực hiện). Tuy nhiên khi nhìn nhận vấn đề bạo lực gia đình 

đối với phụ nữ theo thuyết này thì hai yếu tố không thể không nhắc tới đó là “chi 

phí” và “lợi nhuận” trong quan hệ vợ - chồng, theo thuyết này thì người ta chỉ thực 

hiện hành động khi mà lợi nhuận (cái được) cao hơn chi phí (cái mất) mà họ bỏ ra, 

nếu xét hai yếu tố này trong vấn đề bạo lực gia đình thì hệ quả thường là “ly hôn xảy 

ra”, nhưng đối với phụ nữ họ luôn cân nhắc cái được và cái mất. Rõ ràng người phụ 

nữ khi bị bạo lực họ không ly hôn, không rời bỏ những gia đình đầy rẫy xung đột và 

bạo lực, dù biết rằng nếu ly hôn, họ sẽ được nhiều hơn mất, vì động cơ mà họ không 

ly hôn là để con cái họ không mất cha hay mẹ, theo tinh thần “cá chuối đắm đuối 

vì con”.1 Chính điều này cũng có thể lý giải tại sao phụ nữ bị bạo lực và họ vẫn 

quyết định ở lại. 

                                                
1 Mai Huy Bích “Xã hội học gia đình”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2009, tr 142. 
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Giải quyết vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ theo tiếp cận của  thuyết lựa 

chọn duy lý thì  cần chú ý đến việc điều hoà trong việc sử dụng nguồn lực, cân bằng lợi 

ích giữa người vợ và người chồng. Cụ thể là trong quan hệ vợ chồng phải luôn đạt đến 

sự cân bằng về  quyền, lợi ích và địa vị trong gia đình. 

- Các cá nhân trong gia đình cần chú trọng việc lựa chọn hành động và phải tính 

đến sự đáp lại của người khác, để tự điều chỉnh hành vi cho hợp lý trong quan hệ vợ - 

chồng phù hợp với giá trị chuẩn mực của gia đình. 

- Nâng cao nhận thức của phụ nữ và cộng đồng về vấn đề gia đình và phòng 

chống bạo lực gia đình, để phụ nữ không còn coi bạo lực gia đình là chuyện riêng của 

gia đình mình, đồng thời làm thay đổi quan niệm “phụ nữ thì phải phục tùng, chấp nhận 

và chịu đựng” trong gia đình. 

3. Kết luận 

Vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ là một vấn đề xã hội mang tính cấp bách 

hiện nay. Bạo lực đối với phụ nữ dù là hình thức nào cũng đang để lại những hậu quả vô 

cùng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tình cảm của người phụ nữ, làm ảnh hưởng 

đến hạnh phúc của mỗi gia đình gây sự biến dạng những giá trị truyền thống chuẩn mực 

tốt đẹp trong gia đình Việt Nam, ảnh hưởng đến hệ thống cấu trúc của một xã hội mang 

tính ổn định và bền vững nếu coi gia đình là tế nào của xã hội, đồng thời đặt ra cho xã 

hội một mối quan tâm lớn trong quá trình phát triển. 

Nhìn từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau như thuyết tương tác, thuyết lựa chọn 

duy lý thì vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ đều có những cách giải quyết riêng 

nhằm hạn chế và giải quyết. 

Thuyết tương tác tiếp cận vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ trên cơ sở giao 

tiếp. Bạo lực nảy sinh từ những giao tiếp hành ngày bằng những phương tiện cử chỉ, 

thái độ, động tác vì vậy cách giải quyết tập chung vào điều chỉnh hành vi giao tiếp của 

cá nhân.  

Thuyết lựa chọn duy lý giải vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ trên cơ sở 

xem xét nhu cầu và lợi ích trong quan hệ vợ chồng, cụ thể là sự mất cân bằng về nhu 

cầu và lợi ích giữa vợ và chồng, làm nảy sinh từ việc người chồng coi trọng yếu tố 

quyền lực trong việc lựa chọn hành vi đối với người vợ để thoả mãn nhu cầu cá 

nhân, mà không tính đến nhu cầu lợi ích của người phụ nữ. Vì vậy giải quyết vấn đề 

này theo thuyết lựa chọn duy lý tập trung vào điều hoà nhu cầu và lợi ích của quan 

hệ vợ - chồng trong cuộc sống hàng ngày, trong việc lựa chọn hành vi cho phù hợp 

với quan hệ. 

Như vậy mỗi cách tiếp cận đều có cách nhìn và cách giải quyết vấn đề bạo lực 

gia đình đối với phụ nữ khác nhau. Tuy nhiên để giải quyết được vấn đề bạo lực này 
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không chỉ nhìn nhận và giải quyết ở một khía cạnh nào đó của vấn đề mà cần có sự kết 

hợp hài hoà giữa nhiều cách để có thể giải quyết. Việc thành lập và xây dựng chính sách 

cho một vấn đề xã hội cũng vậy cũng cần có sự kết hợp hài hoà ở nhiều cấp độ, đối 

tượng khác nhau để đưa ra chính sách phù hợp. Để giải quyết vấn đề bạo lực gia đình 

đối với phụ nữ hiện nay bên cạnh việc nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ chúng ta 

cũng cần nâng cao vai trò, vị trí của người nam giới trong việc bảo vệ hạnh phúc gia 

đình, vì mục đích của chúng ta là thay đổi hành vi của nam giới đối với phụ nữ trong 

quan hệ gia đình. 
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APPLYING THE SYMBOLIC INTERACTION ON THEORY AND THE 
OPTIONAL RATIONALISM TO REREARCHING FA 

 
Le Thi Hoi 

 

In these years, domestic violence against women is not only a family private 

issue but also becoming a common social problem. Prevent and combat violence 

against women is a pressing issue not only in Vietnam but worldwide. This article refers 

to domestic violence against women from a viewpoint of symbolic interaction theory 

and rational choice theory in hope that having diversified outlook in domestic violence 

against women, and then giving supplementary ideas for solving domestic violence 
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problems against women in Vietnam at present. Symbolic interaction theory recognizes 

the problem of violence against women stems from the interaction between interaction 

between a wife and her husband by means of daily communication such as: glare, 

screaming, slapping, pushing, shoving, hitting and choking. On the other hand, the 

rational choice theory discover that the origin of domestic violence against women is 

caused by an imbalance between the needs and interests of a wife and her husband 

when they make their decisions based on their own power, not based on their behavior 

selection in daily family-relations.  

Key words: symbolic interaction; optimal rationalism; family violence; woman. 

Người phản biện: TS. Hoàng Thu Hương; Ngày nhận bài: 02/02/2012; Ngày 

thông qua phản biện: 16/4/2012; Ngày duyệt đăng: 12/9/2013. 
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THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC  
VỚI PHƯƠNG  PHÁP HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO 

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ 
 

Nguyễn Thị Lý1 
 

TÓM TẮT  
 

 Hoạt động học tập của sinh viên gắn liền với những yếu tố chỉ trạng thái, cảm 

xúc, thái độ. Nếu sinh viên có thái độ tích cực với một phương pháp học tập mới họ sẽ 

dễ dàng tiếp nhận và triển khai phương pháp học tập đó, do đó kết quả học tập sẽ đạt 

hiệu quả cao và ngược lại. Vì vậy, bài này tìm hiểu thái độ của sinh viên trường Đại 

học Hồng Đức với phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, những 

nhân tố dẫn đến thái độ của sinh viên với phương pháp học tập này để nâng cao chất 

lượng học tập và giảng dạy trong nhà trường.  

Từ khóa: Thái độ; hệ thống tín chỉ; phương pháp học tập. 

1. Thực trạng phản ánh thái độ của sinh viên trường Đại học Hồng Đức với 

phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ  

Tìm hiểu về thái độ của sinh viên trường Đại học Hồng Đức với phương pháp học 

tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, chúng tôi nhận thấy: Có 56,8% số sinh viên 

thích phương pháp học tập này, đây là một tỉ lệ trung bình. Nó phản ánh một hiện thực 

cho thấy sinh viên phải chịu khá nhiều áp lực và căng thẳng trong học tập. Tỉ lệ không 

thích phương pháp này khá cao, có tới 43,2% số sinh viên không thích phương pháp học 

tập này. Như vậy, mặc dù được xem là một hình thức đào tạo tiên tiến được áp dụng tại 

nhiều quốc gia trên thế giới nhưng phương pháp học tập của hình thức đào tạo này chưa 

tìm được vị trí trong cách nhìn của sinh viên trường Đại học Hồng Đức.  

Nhiều ý kiến phỏng vấn sâu thể hiện sự đồng nhất với các số liệu định lượng 

như:“Học theo tín chỉ các thầy cô cung cấp đề cương từ trước khi vào năm học nên 

chúng em dễ theo dõi và có thể tự tìm các tài liệu theo những gợi ý của thầy nên đến lớp 

học dễ dàng hơn” (Phỏng vấn sâu số 2- nữ sinh viên K13 – xã hội học – Khoa Khoa 

học xã hội). Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến phỏng vấn sâu cho thấy thái độ không 

tích cực với phương pháp học tập này như: “Em không thích hình thức đào tạo tín chỉ vì 

học theo niên chế quen rồi, bây giờ học theo tín chỉ không quen. Mà học tín chỉ là tự 

học, tự nghiên cứu mà thư viện thì làm gì có sách mà đọc, thời gian học thì cả ngày 10 

tiết, đêm về chả muốn học nữa, thế thì đào tạo tín chỉ làm gì” (Phỏng vấn sâu số 3 – 

nam sinh viên – K12 Tâm lí – Bộ môn Tâm lí). 

Như vậy, phương pháp học tập theo hệ thống tín chỉ nhận được những phản ứng 

tích cực cũng như trái chiều từ phía người học. Vậy thái độ của nhóm sinh viên với 

                                                
1 ThS. Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức. 
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phương pháp học tập này ở những năm học khác nhau, thuộc giới tính khác nhau có sự 

khác biệt không. Tìm hiểu về vấn đề này chúng tôi nhận thấy như sau:  

Bảng 1: Mối quan hệ giữa biến số giới tính và thái độ của sinh viên với phương 

pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ (đơn vị %) 

Giới tính 
Thái độ 

Tổng 
Thích Không thích 

Nữ 54,9 45,1 100 
Nam 60,4 39,6 100 

 Bảng số liệu trên cho thấy có sự khác biệt trong thái độ của nhóm sinh viên nam 

và sinh viên nữ với phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Chỉ có 

54.9% số sinh viên nữ thích phương pháp học tập này, trong khi đó tỉ lệ này ở nam là 

60.4%. Đây là một sự chênh lệch không nhỏ. Chúng ta có thể hiểu vì nam giới dễ thích 

sự thay đổi nhiều hơn và thích nghi với sự thay đổi nhanh hơn nên họ nhanh chóng 

chuyển thói quen từ học theo niên chế sang học theo tín chỉ mà ít gặp khó khăn hơn sinh 

viên nữ. Vì vậy, họ cũng có thái độ tích cực hơn với phương pháp học tập này. Không 

chỉ có sự khác biệt về giới tính mà ở những khoá học khác nhau các nhóm sinh viên 

cũng có thái độ khác nhau với phương pháp học tập này. Tìm hiểu vấn đề này chúng tôi 

thu được kết quả sau: 

Bảng 2: Mối quan hệ giữa biến số năm học và thái độ của sinh viên với phương 

pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ (%) 

Năm học 
Thái độ 

Tổng 
Thích Không thích 

Năm thứ 1 63,2 36,8 100 
Năm thứ 2 53,4 46,6 100 
Năm thứ 3 57,7 42,3 100 

Phân tích tương quan giữa biến số năm học và thái độ của sinh viên với phương 

pháp học tập chúng ta nhận thấy ở những năm học khác nhau có sự khác biệt về thái độ 

đối với phương pháp học tập. Sinh viên học năm thứ nhất là những sinh viên thích học 

theo phương pháp học theo tín chỉ nhất (63,2%), trong khi đó tỉ lệ này giảm mạnh ở sinh 

viên năm thứ 2 (53,4%) và tăng nhẹ ở sinh viên năm thứ 3 (57,7%). Chúng tôi khá bất 

ngờ khi nhận được kết quả này, bởi lẽ theo chủ quan của chúng tôi thì càng về sau khi 

sinh viên hiểu rõ phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một phương 

pháp tiên tiến thì họ sẽ có thái độ tích cực hơn với phương pháp này. Song kết quả khá bất 

ngờ khi sinh viên năm thứ nhất lại chính là những người có thái độ tích cực nhất.  

Như vậy, yếu tố năm học có những ảnh hưởng nhất định đến thái độ của sinh 

viên trường Đại học Hồng Đức trong phương pháp học tập theo hệ thống đào tạo tín chỉ, 

sự ảnh hưởng này đi theo xu hướng của hình zíc zắc.  

Tóm lại, sinh viên trường Đại học Hồng Đức có một thái độ tích cực trung bình với 

phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Có sự khác biệt về thái độ thích 
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hoặc không thích giữa nhóm sinh viên nam và nữ cũng như giữa những sinh viên thuộc các 

khoá học khác nhau. Để hình thành một góc nhìn khách quan về thái độ của sinh viên 

trường Đại học Hồng Đức với phương pháp học tập này, chúng tôi tìm hiểu kĩ hơn qua 

những khía cạnh sau: thái độ với thời gian học tập trên lớp trong đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ, thái độ với phương pháp đánh giá, kiểm tra, thái độ với phương pháp giảng dạy.  

1.1. Thái độ của sinh viên với thời gian học tập trên lớp trong phương pháp 

học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

Điểm khác biệt khá lớn trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và niên chế là sự thay 

đổi về thời gian học tập trên lớp, nếu trong đào tạo niên chế thời gian học tập trên lớp 

tương đối nhiều thì trong đào tạo tín chỉ thời lượng này được rút bớt. Khi triển khai đào 

tạo theo hình thức tín chỉ, trường Đại học Hồng Đức cũng đã có những thay đổi nhất 

định về thời gian học tập. Tuy nhiên, thay vì việc giảm thời gian học tập trên lớp, 

trường Đại học Hồng Đức đã thực hiện giảm thời gian giảng lí thuyết trên lớp và tăng 

thời gian thảo luận nhóm, thực hành trên lớp trong tất cả các môn học. Sự thay đổi về 

thời gian học tập này gặp phải những ý kiến khác nhau trong sinh viên khi bộc lộ thái 

độ với hình thức đào tạo tín chỉ. Có 36,9% số sinh viên cho rằng một trong những lí do 

khiến họ không thích phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ vì “bạn 

có ít thời gian rảnh rỗi hơn”. Tiến hành nghiên cứu định tính, chúng tôi cũng nhận thấy 

rất nhiều sinh viên không thích phương pháp học tập này vì thời gian học tập trên lớp 

quá nhiều: “Thời gian học trên lớp bây giờ quá nhiều, trung bình học 9 tiết một ngày, 

năm ngoái bọn em còn phải học buổi tối nữa. Em không thích cách đào tạo này, học đại 

học gì mà học cả ngày, thế mà cứ bảo tự học, tự nghiên cứu, làm gì còn thời gian mà 

nghiên cứu nữa”. (Phỏng vấn sâu số 6 – nữ sinh viên – K13 sư  phạm Sinh – Khoa 

Khoa học tự nhiên). 

Những số liệu định lượng cũng như các ý kiến định tính trên đã khẳng định: sinh 

viên trường Đại học Hồng Đức không thích thời gian học tập trên lớp của phương pháp 

học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.  

1.2. Thái độ của sinh viên với phương pháp giảng dạy của giảng viên trong 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

Phương pháp giảng dạy cũng là một sự thay đổi lớn mà giáo viên buộc phải triển 

khai thực hiện khi chuyển từ hình thức đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ. Tìm hiểu 

về phương pháp giảng dạy của giảng viên trường Đại học Hồng Đức hiện nay dựa trên 

sự đánh giá của sinh viên về các phương pháp mà các thầy cô của các em thường sử 

dụng chúng tôi thu được kết quả như sau:  

Bảng 3: Tần suất các phương pháp giảng dạy mà giảng viên sử dụng 

Các phương pháp giảng dạy Tần suất 
Giáo viên chỉ đọc cho sinh viên chép 10,7 
Giáo viên thuyết trình kết hợp đọc cho sinh viên tự ghi 65,7 
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Giáo viên độc thoại liên tục 8,6 
Giáo viên có sử dụng các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ 63,2 
Giáo viên cho sinh viên thảo luận nhóm 77,1 
Giáo viên gợi mở vấn đề, đặt câu hỏi định hướng 68,6 
Giáo viên cho sinh viên làm bài tập theo nhóm 71,8 
Giáo viên cung cấp tài liệu cho sinh viên tự nghiên cứu 47,1 
Giáo viên di chuyển nhiều trong giờ giảng  28,6 

Số liệu trên đã cho chúng ta một bức tranh tổng thể về các phương pháp giảng 

dạy đang được triển khai tại trường Đại học Hồng Đức. Những phương pháp giảng dạy 

mang tính chất truyền thống có tỉ lệ giảng viên sử dụng rất ít như: phương pháp giảng 

viên độc thoại liên tục chỉ chiếm 8,6%, phương pháp giảng viên đọc cho sinh viên ghi 

cũng chỉ chiếm 10,7%. Trong khi đó, những phương pháp hiện đại, được áp dụng trong 

giáo dục của nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, hiện đại được các giảng viên của 

trường triển khai tương đối rộng rãi như: 68,6% giáo viên áp dụng phương pháp đặt câu 

hỏi gợi mở, định hướng cho sinh viên, 77,1% giáo viên đang áp dụng phương pháp cho 

sinh viên thảo luận nhóm.... Những chỉ số này đánh giá sự thay đổi trong phương pháp 

giảng dạy của giảng viên từ hoạt động giảng dạy coi thầy giáo là trung tâm sang hoạt 

động giảng dạy lấy sinh viên, người học là trung tâm. Sự thay đổi này chắc chắn nhận 

được những cảm xúc, thái độ từ phía sinh viên. 

Tìm hiểu về vấn đề này chúng tôi đã đưa ra các nhận định để tìm hiểu thái độ 

của sinh viên với phương pháp giảng dạy của giáo viên như: Bạn thích phương pháp 

học tập theo hệ thống tín chỉ vì phương pháp giảng dạy của giáo viên linh hoạt hơn hay 

bạn không thích phương pháp đào tạo theo tín chỉ vì phương pháp giảng dạy của giáo 

viên không thay đổi so với niên chế. Thao tác thống kê chúng tôi đã thu được những kết 

quả sau: 53.5% sinh viên cho biết họ thích phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ vì phương pháp giảng dạy của giáo viên linh hoạt hơn. Đây là một chỉ số 

khá cao, nó đánh giá được tầm quan trọng của phương pháp giảng dạy và cũng đánh giá 

được phần nào thái độ của sinh viên với phương pháp giảng dạy của giáo viên. Thực 

hiện những phỏng vấn sâu để làm rõ hơn vấn đề này chúng tôi thu được khá nhiều kết 

quả giống nhau. Ý kiến của một bạn sinh viên năm thứ 3 – Khoa KHXH sẽ phần nào 

làm rõ hơn những số liệu trên để có thể tìm ra một lời giải đúng đắn nhất để xem xét 

thái độ của sinh viên với phương pháp giảng dạy “Nói chung em rất thích cách dạy của 

thầy cô hiện nay, vì các thầy cô không còn đọc cho sinh viên chép như chép chính tả 

nữa mà buộc sinh viên phải tự suy tư, tìm tòi. Nhưng thực ra, nếu không phải là phương 

pháp học theo tín chỉ thì bản thân nhiều thầy cô cũng áp dụng những phương pháp 

giảng dạy tích cực rồi, vì thế mà có lúc chúng em không biết sự thay đổi này có phải do 

thay đổi phương pháp học tập hay không” (Phỏng vấn sâu số 1 – nữ sinh viên K12 Xã 

hội học – Khoa Khoa học xã hội). 

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến như ý kiến của một sinh viên nữ 

năm thứ nhất “Em không thích cách giảng dạy của thầy cô lắm, vì học như thế bọn em 
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chưa quen, nên khá mệt”. (Phỏng vấn sâu số 7 - nữ sinh viên – K13 sư phạm Lí - Hóa - 

Khoa tự nhiên). 

Tóm lại, khá nhiều sinh viên thích phương pháp giảng dạy của thầy cô trong đào 

tạo   theo hệ thống tín chỉ. Bên cạnh đó, cũng có một phần không nhỏ sinh viên nhận 

thấy phương pháp giảng dạy này không khác nhiều so với trong đào tạo niên chế.  

1.3. Thái độ của sinh viên với phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập với phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

Hoạt động kiểm tra đánh giá là một hoạt động quan trọng trong quá trình dạy và 

học. Những phương pháp kiểm tra đánh giá đúng sẽ cũng giúp sinh viên nhận thức rõ vị 

trí kiến thức của mình, đôi khi còn là một động lực lớn thúc đẩy hành vi học tập tích cực 

của sinh viên.  

Tìm hiểu thái độ của sinh viên trường Đại học Hồng Đức với phương pháp kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập trong hệ thống đào tạo tín chỉ, chúng tôi thu được kết quả 

sau: 53,5% sinh viên thích phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho 

rằng: phương pháp kiểm tra đánh giá trong phương pháp học tập của hệ thống đào tạo 

tín chỉ chính xác và linh hoạt hơn. “Mặc dù ngân hàng câu hỏi rất dài nhưng vì đề thi 

là do phòng kiểm định bốc xác suất nên nó rất công bằng, ai học thì được điểm cao, 

ai không học thì điểm thấp. Có muốn sử dụng tài liệu cũng khó, vì nhiều câu hỏi thế 

cũng chả biết chỗ nào mà chép, em thích cái cách kiểm tra đánh giá này. (Phỏng vấn 

sâu số 3 – nam sinh viên K12 Tâm lí). 

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến không thích phương pháp học tập 

trong đào tạo theo hệ thống đào tạo tín chỉ vì phương pháp kiểm tra đánh giá. Trong 

phương pháp kiểm tra đánh giá điểm thường xuyên, giáo viên thường lấy điểm theo các 

nhóm học tập vì vậy trong nhóm sinh viên không thích phương pháp học tập trong hệ 

thống đào tạo tín chỉ có 52,3% nói lí do không thích của mình là vì điểm đánh giá theo 

nhóm nhiều khi không khách quan.Ý kiến của một bạn sinh viên năm thứ 2 – Khoa Tự 

nhiên về vấn đề này như sau: “Bọn em thường làm bài theo nhóm, nhưng trong nhóm 

bạn nào học trội nhất thì làm nhiều, không thì làm ít, có người còn chả chịu đóng góp ý 

kiến, nhưng lúc cho điểm thì giống nhau, em  thấy mất cân bằng. Thầy cô bảo xếp loại 

nhưng bạn bè với nhau người này xếp loại A, người kia xếp loại B cũng ngại, chúng xị 

mặt lên, nhưng mà nhiều khi gắt lắm em cũng cho B cho chừa cái thói ỷ lại.” (Phỏng 

vấn sâu số 6 – nữ sinh viên – K12 – sư phạm Sinh – Khoa Khoa học tự nhiên). 

Tóm lại, rất nhiều sinh viên khẳng định, họ thích phương pháp kiểm tra đánh giá 

trong hệ thống đào tạo tín chỉ vì nó khá chính xác và linh hoạt, tuy nhiên vẫn còn có 

những điểm hạn chế cần phải khắc phục để có kết quả đánh giá khách quan hơn. 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của sinh viên với phương pháp học tập 

trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

2.1.  Nhận thức của sinh viên 
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Từ góc độ xã hội học, có những nghiên cứu chỉ ra, thái độ là một cấu trúc thuần 

nhất nhưng cũng có nghiên cứu chỉ rõ thái độ là cấu trúc đa thành tố. Những nghiên cứu 

xã hội học đã chỉ ra mối quan hệ mật thiết giữa nhận thức và thái độ. Nhận thức đúng 

đắn về phương pháp học tập là cơ sở dẫn đến một thái độ tích cực khi nhìn nhận về 

phương pháp học tập này. Xác định yếu tố về nhận thức chúng tôi coi biến số điểm 

trung bình học tập là một thước đo về nhận thức của sinh viên. Bởi lẽ, với phương pháp 

học tập mới này chỉ khi sinh viên nhận thức tốt về cách thức học tập thì mới dễ dàng đạt 

được kết quả cao.  

Bảng 4 : Mối quan hệ giữa biến số điểm trung bình học tập  

và thái độ với phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ (%) 

Điểm trung bình 
Thái độ 

Tổng 
Thích Không thích 

Từ 5.4 trở xuống (D, F) 0  100  100 
Từ 5.5 – 6.9 (điểm C) 47.2  52.8  100 
Từ 7.0 đến 8.4 (điểm B) 61.0  39.0   100 
Từ 8.5 đến 10.0 (điểm A) 67.9  32.1  100 

 Có thể nhận thấy, yếu tố điểm trung bình học tập có ảnh hưởng khá mạnh mẽ 

đến thái độ học tập của sinh viên. Sinh viên càng có điểm trung bình học tập cao thì 

càng có thái độ tích cực với phương pháp học tập mới. Không có một bạn sinh viên nào 

có điểm trung bình học kì gần nhất là 5.4 thích phương pháp học tập theo hệ thống tín 

chỉ, tỉ lệ này tăng lên ở điểm C là: 47,2%, điểm B là: 61,0% và điểm A là: 67,9%.   

 Như vậy, nhận thức về phương pháp học tập càng tốt thì sinh viên càng bộc lộ 

thái độ tích cực với phương pháp học tập này.  

2.2.  Phương pháp giảng dạy của giáo viên 

 Phương pháp giảng dạy của giáo viên là nhân tố được chúng tôi giả định có ảnh 

hưởng tới thái độ của sinh viên với phương pháp học tập trong hệ thống đào tạo tín chỉ. 

Phân tích mối quan hệ giữa hai biến số này chúng tôi lựa chọn phương pháp truyền 

thống: giáo viên đọc cho sinh viên chép (10,7% thầy cô vẫn áp dụng) và phương pháp 

mới rất phổ biến trong cách giảng dạy theo hệ thống tín chỉ của giáo viên trường Đại 

học Hồng Đức hiện nay là giáo viên gợi mở, đặt câu hỏi định hướng: 68,6%, (theo đánh 

giá của sinh viên) để xem xét mối quan hệ giữa thái độ của sinh viên với phương pháp 

giảng dạy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và thu được kết quả sau:  
 

Bảng 5 : Mối quan hệ giữa phương pháp giáo viên chỉ đọc 

cho sinh viên chép với thái độ với phương pháp học tập (%) 

Phương pháp giáo viên chỉ đọc 
cho sinh viên chép 

Thái độ 
Tổng 

Thích Không thích 
Có sử dụng 43,3 56,7 100 

Không sử dụng 58,6 41,4 100 
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Phân tích bảng số liệu này chúng ta có thể nhận thấy phương pháp giảng dạy của 

giáo viên có ảnh hưởng nhất định đến thái độ của sinh viên với phương pháp học tập 

theo hệ thống tín chỉ. Nếu như giáo viên sử dụng phương pháp chỉ đọc cho sinh viên 

chép thì số lượng sinh viên không thích phương pháp này là 56,7% và số lượng sinh 

viên thích chỉ là 43,3%. Sự chênh lệch khá lớn (13,4%) chứng tỏ việc giáo viên sử dụng 

phương pháp này làm giảm hứng thú học tập của sinh viên.  

Bảng 6: Mối quan hệ giữa phương pháp giáo viên gợi mở, đặt câu hỏi định hướng với 

thái độ của sinh viên với phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ (%) 

Phương pháp giáo viên gợi mở, 
đặt câu hỏi định hướng 

Thái độ Tổng 
Thích Không thích 

Có sử dụng 61,5 38,5 100 
Không sử dụng 47,1 52,9 100 

Như vậy, nếu giáo viên sử dụng phương pháp này thì sẽ có tới 61,5% sinh viên 

thích phương pháp học tập này trong khi đó nếu không sử dụng thì số liệu này sẽ giảm 

đi chỉ còn 47,1% (giảm 16,4%). Độ chênh lệch này thực sự là đáng kể, nó cho chúng ta 

hình dung được việc giáo viên sử dụng phương pháp gợi mở vấn đề và đặt câu hỏi có 

ảnh hưởng mạnh mẽ đến thái độ của sinh viên với phương pháp học tập trong hệ thống 

đào tạo tín chỉ.  

Tóm lại, từ việc phân tích mối quan hệ giữa 2 phương pháp giảng dạy với thái 

độ của sinh viên với phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ chúng ta 

có thể khẳng định: phương pháp giảng dạy có ảnh hưởng nhất định đến thái độ của sinh 

viên với phương pháp học tập mới.  

2.3.  Quy định của nhà trường  

Những quy định của nhà trường cũng như cách thức triển khai phương pháp học 

tập mới đến với sinh viên sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến thái độ học tập của họ. 

Tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi nhận thấy đa phần sinh viên thích phương pháp học 

tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ vì nhà trường đã triển khai phương pháp này khá 

linh hoạt khiến sinh viên được bộc lộ cá tính nhiều hơn và có nhiều điều kiện để học tập 

tốt hơn. 83,2% số sinh viên thích phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ này cho biết đây là phương pháp giúp các bạn phát biểu ý kiến được nhiều hơn, bộc 

lộ ý kiến cá nhân nhiều hơn. 53,5% số sinh viên thích phương pháp học tập này nhận 

thấy đây là cách giảng dạy linh hoạt và 53,3% số này cũng thích phương pháp kiểm tra 

đánh giá.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những quy định khiến sinh viên gặp phải những 

khó khăn trong quá trình học tập và những quy định này ảnh hưởng đến thái độ tích cực 

của họ làm họ bộc lộ thái độ không tích cực với phương pháp học tập này như: Thời 

khoá biểu quá dày và nhiều khi không hợp lí cùng với tần suất tham gia vào việc học tập 

gần như ngày nào cũng 9,10 tiết khiến sinh viên mệt mỏi và không phát huy được 

những ưu thế của học tín chỉ. “Gần như ngày nào bọn em cũng học 9, 10 tiết nhưng 
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cũng có những hôm chỉ học có 4 tiết. Nhưng học 4 tiết mà lại học 2 tiết cuối của buổi 

sáng với 2 tiết cuối của buổi chiều nên những hôm học ít cũng chả làm được gì cả. Nếu 

mà học 4 tiết/ngày như vậy mà lại học hết một buổi còn một buổi cho nghỉ thì sướng 

hơn không, có thời gian mà tự học ở nhà chứ bài tập thì nhiều” (Phỏng vấn sâu số 1 – 

nữ sinh viên K12 – Xã hội học – Khoa Khoa học Xã hội). 

Bên cạnh quy định về thời khoá biểu thì những quy định của nhà trường về các 

hoạt động trên thư viện chưa tạo được điều kiện cho sinh viên có thái độ học tập tích 

cực. Nhiều ý kiến phỏng vấn sâu cho thấy những quy định về việc đóng, mở cửa thư 

viện không được triển khai, cũng như chưa có những quy định về thái độ làm việc của 

những người quản lí thư viện đã làm cho sinh viên không có thái độ tốt với việc học tập 

trên thư viện. “Thư viện trường mình có rất nhiều vấn đề như các cô thư viện khó tính, 

lịch mở cửa không hợp lí, có hôm chưa hết giờ đã thấy các cô ấy  về hết cả rồi” (Phỏng 

vấn sâu số 1 – nữ sinh viên K12 – xã hội học – Khoa khoa học xã hội). 

Cũng có một số ý kiến cho rằng: Việc triển khai đào tạo tín chỉ ở trường chưa 

triệt để, vì thế làm sinh viên thiếu hứng thú với phương pháp học tập trong hệ thống đào 

tạo tín chỉ. “Bọn em thích học theo tín chỉ chứ, nhưng phải là tín chỉ thật cơ. Tín chỉ gì 

mà học trên lớp rõ nhiều, lại chả được lựa chọn giáo viên gì cả” (Nữ sinh viên – năm 

thứ 2 Xã hội học – Khoa Khoa học Xã hội). 

Tóm lại, những quy chế, quy định của nhà trường cũng dẫn đến những thái độ 

khác nhau về phương pháp học tập trong hệ thống đào tạo tín chỉ. Cần phải khắc phục 

những mặt hạn chế về thời gian biểu và thái độ của những người tham gia vào quá trình 

giáo dục để nâng cao được chất lượng giáo dục của trường Đại học Hồng Đức hơn nữa.     

3. Kết luận 

Từ những kết quả nghiên cứu trên có thể nhận thấy, sinh viên trường Đại học 

Hồng Đức có thái độ khá rõ ràng với phương pháp học tập trong đào tạo theo hệ thống 

tín chỉ. Tỉ lệ sinh viên thích phương pháp học tập trong hình thức đào tạo này chỉ chiếm 

một tỉ lệ trung bình 56,8%. Tuy nhiên, đa phần sinh viên có thái độ tích cực với phương 

pháp giảng dạy cũng như phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hình thức đào tạo này. 

Mặc dù vậy cũng phải nhận thấy rằng: thời gian học tập trên lớp tương đối nhiều đang 

trở thành một áp lực tâm lí khá lớn khiến thái độ tích cực với phương pháp học tập này 

bị giảm sút.  

Chúng tôi đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến thái độ của sinh viên với 

phương pháp học tập này là: Nhận thức của sinh viên về phương pháp học tập theo học 

chế tín chỉ, phương pháp giảng dạy của giảng viên và quy định của nhà trường. Đây là 

những nhân tố quan trọng, mỗi nhân tố có sức ảnh hưởng riêng đến thái độ tích cực và 

tiêu cực của sinh viên với phương pháp học tập này.  

Nhìn nhận rõ thực trạng cũng như những nhân tố dẫn đến thực trạng thái độ của 

sinh viên trường Đại học Hồng Đức chính là một kênh giải pháp quan trọng để nâng cao 
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chất lượng dạy và học của nhà trường. Thiết nghĩ đây cũng là lí do khiến chúng ta phải 

tìm hiểu những vấn đề trên.  
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If students have positive attitudes to a new learning method, they will easily accept and 
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Flu author studies the attitudes of Hong Duc University’s students to their 
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c¸i  ®Ñp trong tranh cæ ®éng thêi  kú chèng mü 

qua nh÷ng t¸c phÈm tiªu BIỂU 

Lê Thiện Lâm1 

 
TÓM TẮT 

 

Tranh cổ động thời kỳ chống Mỹ không những có giá trị về thẩm mỹ mà còn có 

giá trị về nội dung tư tưởng sâu sắc. Những bức tranh cổ động tiêu biểu được chọn lọc 

và phân tích không chỉ có ý nghĩa to lớn trong việc động viên, cổ vũ toàn quân và toàn 

dân ta trong cuộc kháng chiến thần thánh chống giặc Mỹ xâm lược mà còn có giá trị 

thu hút được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Đến nay 

những bức tranh cổ động đó vẫn mang giá trị thời sự nóng hổi cho các dân tộc và quốc 

gia đang đấu tranh vì nền độc lập dân tộc và hoà bình thế giới. 

Từ khoá: Cái đẹp trong tranh cổ động 

1. MỞ ĐẦU: 

Tranh cổ động là một thể loại đồ họa đặc biệt trong nghệ thuật tạo hình. Nó 

dùng đường nét, mảng miếng là chính, kết hợp với ngôn từ làm phương tiện để diễn đạt 

chủ đề tư tưởng cần tuyên truyền, có thể in, chép phổ cập rộng rãi. 

Trong sưu tập tranh cổ động Việt Nam có rất nhiều tác giả tiêu biểu cho nhiều 

thế hệ hoạ sĩ. Họ đã để lại cho các thế hệ sau một thể loại nghệ thuật mang tính thẩm 

mỹ cao, với nội dung tư tưởng sâu sắc. 

Ở đây tôi muốn thông qua 5 tác phẩm đã một thời làm rung động lòng người, tạo 

nên khí thế hừng hực thúc dục toàn quân và dân ta lên đường đánh Mỹ và lòng tin tưởng 

vào chiến thắng của ngày mai. 

Trong điều kiện đất nước đang chuyển mình theo cơ chế thị trường trên mọi lĩnh 

vực: Kinh tế, Chính trị, Văn hoá , Xã hội, tranh cổ động càng trở nên quan trọng trong 

việc tuyên truyền đường lối, chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Để đạt được hiệu quả, tranh cổ động phải làm cho người xem lĩnh hội đuợc rất nhanh 

nội dung, tư tưởng và hình thức của nó, phải sử dụng hình, màu, mảng sao cho “đập” 

vào mắt quần chúng, lôi cuốn, hấp dẫn họ chăm chú vào nội dung. Muốn như vậy tranh 

cổ động phải có hình tượng truyền cảm, khái quát, phương pháp biểu hiện phải thể hiện 

được những mảng hình, những đường nét đơn giản, dễ hiểu, màu sắc phải tươi sáng, rực 

rỡ, khẩu hiệu trong tranh phải ngắn gọn súc tích, thông qua hình ảnh cổ động nhằm 

nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh và sâu, có sức thúc đẩy người xem hành động theo 

phương hướng, mục đích mà nội dung tranh nêu ra.  

                                                
1 Th.S. Khoa Sư phạm Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức. 
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Tranh cổ động thời kỳ chống Mỹ cứu nước đã trở thành vũ khí sắc bén để thúc 

dục quần chúng, với một ý chí mạnh mẽ, thôi thúc lòng người góp phần vào thành công 

của cách mạng giải phóng dân tộc. Họa sĩ với tư cách là một chiến sĩ đã cho ra đời 

nhiều tác phẩm tranh cổ động có giá trị. Trong đó tiêu biểu là những bức tranh: “Không 

có gì quý hơn độc lập tự do” của Họa sĩ Lê Thanh Đức, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành 

quân” của Họa sĩ Huy Oánh và Nguyễn Thụ, “Chiến tranh và hoà bình”của Họa sĩ 

Nguyễn Đỗ Cung, “Giặc phá ta cứ đi” của Họa sĩ Đào Đức, “Chung một ngọn cờ” của 

Họa sĩ Huỳnh Phương Đông. 

Các tác phẩm này tuy có chung một  ý chí, tư tưởng nhưng ngôn ngữ tạo hình và 

cách thể hiện riêng biệt, khá phong phú và đa dạng. Nó đã đi vào lòng người, thôi thúc 

khí thế hào hùng, thể hiện bản chất anh hùng cách mạng tinh thần dân tộc to lớn, góp 

phần tô thắm vào trang sử đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước ta. 

2. GIÁ TRỊ THẨM MỸ VÀ NỘI DUNG TƯ TƯỞNG 

2.1. Giá trị thẩm mỹ 

Tác phẩm nghệ thuật nói chung luôn đem đến chức năng cao quý là cung cấp 

các giá trị thẩm mỹ. Với tranh cổ động, giá trị thẩm mỹ còn được kết hợp với các giá trị 

nội dung tư tưởng. Vì thế nó còn có sức lay động tình cảm, cảm xúc hướng con người 

vươn lên hành động vì nghĩa lớn, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Tác phẩm “Không có gì quý hơn độc lập tự 

do” được Họa sĩ Lê Thanh Đức sáng tác trong thời 

kỳ đất nước đang bước vào cuộc chiến tranh cách 

mạng giải phóng dân tộc, xuất hiện đúng lúc giặc 

Mỹ xâm lược nước ta. Thì tiếng nói đòi độc lập tự 

do của dân tộc được gióng lên làm cho toàn dân 

đoàn kết đồng lòng đòi lại độc lập tự do. 

Bức tranh được họa sĩ vẽ rất cô đọng, mang 

tính thẩm mỹ cao. Hình tượng nghệ thuật được nhân 

cách hoá mang tính tượng trưng, dưới vầng mặt trời 

chiếu dọi một bông hoa sen trắng tinh khiết vươn 

lên. Bông sen trắng là hình tượng trung tâm được 

đặt trên nền đỏ, một hình tượng tượng trưng cho 

tâm hồn, tính cách của con người Việt Nam. Nó 

được người Việt Nam tôn vinh là đẹp nhất. 

“Trong đầm gì đẹp bằng sen...” 

Bông sen đó là hình tượng của một dân tộc khao khát hoà bình, tự do, luôn vươn 

thẳng hướng tới mặt trời, với dòng chữ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” màu 

vàng tươi sáng nổi bật được sắp xếp phía trên của tranh trên nền hào quang tỏa chiếu 
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làm cho bố cục tranh thêm chặt chẽ, sinh động và càng nhấn mạnh cho ý chí quật cường 

của một dân tộc anh hùng.  

Ở bức “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, Họa sĩ Huy Oánh - Nguyễn 

Thụ, tác giả đã dùng hình tượng Bác Hồ trong tư thế hai tay chống nạnh, đôi mắt sáng 

trong dõi theo đoàn quân trùng trùng điệp điệp ra trận. Hình ảnh của Bác cao lớn 

choáng ngập trong bức tranh với dáng ung dung, tự tại. Nó mang đến thông điệp trong 

lòng mỗi người chiến sĩ khi ra trận từ chính hình ảnh của Bác bởi Bác đại diện cho một 

nhân cách, một tâm hồn Việt Nam.  

                              

Trong bức tranh “ Chiến tranh và hoà bình” của Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung ta 

thấy thủ pháp hình tượng hóa tranh cổ động đã được phát huy sức mạnh thể hiện qua 

hình ảnh được tôn vinh thường ngày là chim hòa bình.  

Bố cục đảo chiều hai cánh tay dang ra ở tư thế 

khác nhau nhằm thể hiện thế và lực của chiến tranh 

và hòa bình. Một ước vọng khao khát hòa bình sức 

mạnh của chính nghĩa đã chiến thắng kẻ thù. 

Hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung cho ra đời tác 

phẩm trong thời điểm đất nước đang bị chia cắt, 

giặc Mỹ dùng bom đạn tàn sát nhân dân ta. Bức 

tranh đã di vào lịch sử là một bằng chứng sống 

động. Nó có tác dụng kêu gọi nhân dân cả nước và 

nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới hãy ủng hộ nhân 

dân ta ngăn chặn bàn tay tàn ác của giặc Mỹ. Nó 

nói lên niềm ước vọng khát khao hoà bình và kiên 

quyết ngăn chặn chiến tranh của một dân tộc vì độc 

lập tự do của đất nước. 

Bức tranh “Giặc phá ta cứ đi” của Họa sĩ Đào Đức ra đời đúng vào lúc cuộc 

chiến tranh phá hoại ác liệt của giặc Mỹ. Đây là một trong  những bức tranh đã đi vào 

lòng người và như một lời thề quyết thắng giặc Mỹ của nhân dân ta. 
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Với cách sử dụng hình ảnh đầy ấn tượng 

là một quả bom của giặc Mỹ đang ở tư thế rơi 

xuống và sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào, nhưng nó đã 

bị một đoàn xe vận tải ra tiền tuyến xuyên qua 

chia đôi quả bom với dòng chữ đầy sức mạnh: 

“Giặc phá ta cứ đi”. Dòng chữ đã  làm nền cho 

đoàn xe ra chiến trường chi viện cho miền Nam 

với thông điệp “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ 

xâm lược”. Với bố cục chặt chẽ, chắc khoẻ, tác 

giả đã khéo léo tạo cảm giác động cho đoàn xe 

đang nối đuôi nhau chạy một cách có nhịp điệu, 

nhờ mảng màu những cành lá ngụy trang trên xe 

đang rung rinh bay trên bụi đường. 

Trong sưu tập tranh cổ động thời kỳ chống 

Mỹ cứu nước, bức “ Giặc phá ta cứ đi” của Họa 

sĩ Đào Đức đã cùng với những bức tranh cổ động khác góp phần động viên, cổ vũ nhân 

dân ta xốc tới đóng góp sức người, sức của làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975 giải 

phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sự độc đáo của bức tranh đó là dòng khẩu hiệu 

được làm nền cho đoàn xe chạy lên trên như một lời khẳng định. Nó vừa cô đọng, vừa 

xúc tích, diễn đạt rõ chủ đề của bức tranh. Dòng chữ cùng đoàn xe tạo nên một đường 

cắt dứt khoát làm quả bom bị chia đôi đã thể hiện được sự hy sinh, lòng quyết tâm cao 

độ, ý trí giải phóng dân tộc của nhân dân ta. 

Bức “Chung một ngọn cờ” của Họa sĩ Huỳnh Phương Đông đã làm cho người 

xem xúc động thật sự bởi ông đã thay mặt nhân 

dân ta nói lên ý chí không có gì lay chuyển - đó là 

sự thống nhất đất nước, dân tộc ta là một. Nhờ 

vốn sông ở miền sông nước đã giúp ông xây dựng 

lên hình tượng nghệ thuật thật sinh động và nhuần 

nhuyễn bằng hình tượng cao đẹp: Giữa trung tâm 

tranh là một lá cờ Tổ quốc đang phấp phới tung 

bay trên nền trời xanh hoà bình, dưới bức tranh là 

đài sen được sắp xếp từ những chiếc thuyền vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long tạo lên một thế vững 

chắc dưới chân cột cờ.  

Ông đã gợi tả bóng dáng của một dân tộc 

đang đồng lòng, hồ hởi chung tay xây dựng nên 

ngọn cờ Tổ quốc Việt Nam. Bằng những mảng 

màu đen chắc khoẻ phác dựng hình ảnh những 

con thuyền bởi mảng màu nhạt pha chút mềm mại 
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của sông nước, để từ đó một ngọn cờ được dựng lên đỏ thắm tung bay đã làm cho người 

xem liên tưởng đến một đoá hoa sen nở và nhụy hoa cốt lõi tâm linh được tạo nên là lá 

cờ, cạnh đó là những áng mây đang như tụ lại để cùng nhau giữ lấy ngọn cờ đã tạo nên 

thế vững vàng và chặt chẽ cho bố cục. 

Đây là một bức tranh cổ động đã gây cảm xúc lớn với người xem, bức tranh đã 

đưa người xem đến một chân lý: Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam là một. Chỉ cần 

lướt qua người xem đã hiểu sâu sắc ý tưởng của tác giả, bằng hình tượng độc đáo, chọn 

lọc với một bố cục hài hoà, chặt chẽ đã tạo nên một cảm xúc mạnh cho người xem thúc 

giục mọi người hãy đồng tâm, đồng lòng quyết tâm xây dựng chân lý ấy. 

Qua 5 tác phẩm nêu trên, ta thấy tranh cổ động luôn luôn được các hoạ sĩ sử 

dụng các mô típ vốn có trong cuộc sống như: Bàn tay, trái tim, khẩu súng, bông hoa, 

chim bồ câu,... để thông qua đó nói lên nội dung bức tranh và xây dựng hình tượng 

nghệ thuật. 

2.2. Giá trị nội dung tư tưởng 

Bất cứ một tác phẩm nghệ thuật chân chính nào cũng chứa đựng những giá trị 

nội dung tư tưởng lành mạnh và tích cực. Những tác phẩm nghệ thuật chân chính đó đều 

chuyển tải những nội dung tư tưởng cách mạng của thời đại.  

Tranh cổ động là một thể loại tranh nghệ thuật xét trên phương diện và tiêu chí 

nội dung tư tưởng. 

Năm 1964, khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, cả nước là chiến 

trường chống Mỹ. Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân ta 

tại Đại hội III của Đảng tháng 12 năm 1960 là: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có 

nghĩa toàn Đảng, toàn dân tộc vừa phải thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

trong cả nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Hai nhiệm vụ chiến lược này 

cùng thực hiện song song, nhưng thực tế là nhiệm vụ chiến lược chống Mỹ cứu nước 

diễn ra thường trực hơn và mỗi ngày càng trở nên quyết liệt. 

Tranh cổ động thời kỳ chống Mỹ luôn nghiêng về sự phản ánh đề tài chiến tranh 

với số lượng và chất lượng nhiều hơn. 

Năm tác phẩm, tác giả kể trên, mỗi tác phẩm là một thông điệp cho người dân 

nước Việt nói riêng và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới nói chung về cuộc kháng 

chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam dẫu gặp muôn vàn gian khổ hy sinh vẫn đi đến 

thắng lợi vinh quang. 

Hai bức tranh “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” của Họa sĩ Huy Oánh và 

Nguyễn Thụ, “Giặc phá ta cứ đi” của Họa sĩ Đào Đức cùng thể hiện một nội dung tư 

tưởng là: cả nước ra quân theo lệnh của Bác Hồ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 

lược. Hai bức tranh cùng gợi niềm cảm hứng “cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh 

quân thù” (Anh hùng Lê Mã Lương) vừa thể hiện lòng phấn khởi lạc quan yêu đời của 
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một thế hệ thanh niên Việt Nam. Hai bức tranh đều có tác động mạnh mẽ thôi thúc lớp 

lớp thanh niên tòng quân chống Mỹ. Cũng chính vì vậy bức tranh “Bác vẫn cùng 

chúng cháu hành quân” có sự hoà điệu của âm nhạc. Sau này Nhạc sĩ Huy Du sáng tác 

ca khúc “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, một ca khúc hay đi cùng năm tháng. Đó 

là sự bắt nhịp đồng điệu, đồng chủ đề tư tưởng trong đấu tranh cách mạng. 

Hai bức tranh “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Lê Thanh Đức và 

“Chung một ngọn cờ” của Huỳnh Phương Đông lại nổi bật nội dung tư tưởng khát 

khao một cuộc sống hoà bình. Đó là niềm khát khao, mơ ước chính đáng của hàng triệu 

con tim, hàng triệu người trên trái đất. Chiến tranh là khốc liệt là đổ máu. Kẻ gây ra 

chiến tranh là kẻ vô nhân đạo. Người phải thực hiện chiến tranh là người nhân đạo. 

Nhân dân Việt Nam luôn khát khao một cuộc sống hoà bình, yên vui hạnh phúc nhưng 

“Kẻ thù buộc ta ôm cây súng” (Lời một ca khúc cách mạng), người Việt Nam luôn sẵn 

sàng thực hiện cuộc chiến tranh chính nghĩa để bảo vệ hòa bình, bảo vệ quyền độc lập 

dân tộc. 

Hai bức tranh cùng có chung thông điệp: Vì một nền hoà bình của mỗi quốc gia, 

dân tộc và của toàn nhân loại trên trái đất. 

Tranh cổ động không chỉ cổ động tinh thần, ý chí, hành động cách mạng đúng 

đắn, tranh cổ động còn là sự quảng bá cho lòng nhân đạo và vị tha của một dân tộc vốn 

giàu truyền thống anh hùng trong chiến tranh, giàu lòng nhân đạo cả trong chiến tranh 

và hoà bình. 

Bức tranh “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Lê Thanh Đức có hình 

bông sen làm chủ đạo vừa mang tính dân tộc và thời đại. 

                                          “Tháp Mười đẹp nhất bông sen 

                                           Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” 

                                                                                            (Ca dao) 

Hoa sen còn được coi là Quốc hoa của nước Việt ngày nay. Bức tranh cổ động 

của Lê Thanh Đức thời chống Mỹ nay vẫn còn tươi nguyên giá trị thời sự, thời đại. 

Không phải ngẫu nhiên, tác giả Nguyễn Đỗ Cung đặt tên cho bức tranh của 

mình là “ Chiến tranh và hoà bình”. Ông mượn lại tên từ một tác phẩm văn học “Chiến 

tranh và hoà bình”  của Nhà văn Nga vĩ đại L.Tôn xtôi, thế kỷ XIX. 

Bức tranh có tầm vóc hiện thực nhân loại luôn song hành giữa chiến tranh và hoà 

bình và cái tư tưởng có hậu của bức tranh là sự lựa chọn hoà bình, sự lựa chọn này không 

nằm ở  một Quốc gia, dân tộc nào mà nó còn là sự lựa chọn của tất cả các quốc gia, dân 

tộc yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới trong đó có quốc gia, dân tộc Việt Nam. 

Phân tích như vậy để chứng tỏ bức tranh của Nguyễn Đỗ Cung đã vượt ra khỏi 

nội dung tư tưởng của Quốc gia, để vươn ra tầm Quốc tế. 



                                                                                  TẠP CHÍ KHOA HỌC   
-  SỐ 16. 2013 

125 

Cuộc chiến tranh chống Mỹ của toàn Đảng toàn dân ta  là cuộc chiến tranh chính 

nghĩa có sức lay động và thức tỉnh nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Tranh cổ động 

thời kỳ chống Mỹ của các tác giả và tác phẩm tiêu biểu kể trên là sự kết tinh cho các giá 

trị thẩm mỹ, giá trị nội dung tư tưởng. Nó vừa có giá trị thời sự và giá trị trường tồn khi 

mà còn có các quốc gia, dân tộc đang trong thực hiện các cuộc chiến tranh chính nghĩa 

chống xâm lược. Văn nghệ phục vụ chính trị, phục vụ những nhiệm vụ trọng đại của đất 

nước, dân tộc một cách hữu hiệu, đặc biệt là phục vụ cho chiến tranh chính nghĩa là nền 

văn nghệ cách mạng Việt Nam. Nghệ thuật hội họa nói chung, tranh cổ động nói riêng 

đã hoàn thành sứ mệnh cao cả đó.   

3. KẾT LUẬN 

Tranh cổ động là một công cụ, là vũ khí sắc bén để tuyên truyền đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nó có hiệu quả cao trong mọi 

giai đoạn lịch sử. Trong thời điểm nào tranh cổ động cũng luôn xứng đáng là người lính 

xung kích trên mặt trận tuyên truyền, cổ động cho mọi hoạt động có tính chính trị, thời 

sự và góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất 

nước cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.  

Những bức tranh cổ động thời kỳ chống Mỹ là tiêu biểu về mặt thẩm mỹ có giá 

trị nội dung tư tưởng sâu sắc. 

Chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỷ. Nhưng với người Việt Nam chân chính, 

cuộc chiến gian khổ và vẻ vang luôn trong ký ức của mỗi người. Sự lãng quên cuộc 

chiến tranh thần thánh của dân tộc để có ngày hôm nay sẽ là sự vô ơn. Chúng ta biết ơn 

những người đã làm nên chiến thắng trong lịch sử thì hiện tại phải biết sống hết mình, 

đóng góp hết mình trong tình hình và nhiệm vụ cách mạng mới là xây dựng đất nước,  

đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nền hội họa Việt Nam nói chung, thể loại 

tranh cổ động nói riêng đang đứng trước một sứ mạng mới. Hy vọng những năm gần 

đây, chúng ta lại sẽ đón nhận những bức tranh cổ động có giá trị thẩm mỹ cao, giá trị tư 

tưởng sâu sắc, mang tầm cỡ thời đại ./.   
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the beauty of propaganda pictures through the 

typical works in the struggle against AmericaN 

IMPERIALISTS 

Le Thien Lam 

Abstract 

Propaganda pictures in the struggle against American Imperialists had  not only 

the aesthetic values but also the profound ideology ones. The typical propaganda 

pictures in this writing not only brought about the significant meaning in encouraging 

the army and the people in the resistance against America but also attracted the 

agreement and support of advanced people all over the world. Up to now, these pictures 

still present the burning topical meaning for nations and countries which are fighting 

for their national dependence the world global peace.  
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