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TRUYỀN THÔNG LÀ GÌ 

1

Ba mô hình truyền thông  phổ biến phù hợp với ba từ khóa đó, TRUYỀN TẢI, 

CHIA SẺ VÀ TẠO THÀNH: Mô hình Truyền tải thông tin Tuyến tính , Mô hình 

truyền thông trong giao dịch của Barnlund và  mô hình truyền thông  tạo ra 

ý nghĩa của Robert Craig.

2

Thuật ngữ truyền thông ( communication) trong tiếng Latin bắt nguồn từ 

communicare, có nghĩa là chia sẽ, làm điều gì đó trở nên phổ biến. Định 

nghĩa cơ bản về truyền thông  bằng ngôn ngữ đơn giản nhất là quá trình 

mọi người TRUYỀN TẢI thông tin, CHIA SẺ bằng lời nói và không lời và TẠO

THÀNH.



MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG TIN  

2

1

Mô hình truyền thông tuyến tính giải thích quá trình truyền thông một chiều, 

theo đó người gởi truyền một thông điệp và người nhận hấp thu nó. Người gửi 

truyền một thông điệp qua một ‘kênh’.Kênh này hoạt động như một phương 

tiện và sẽ thay đổi thông điệp thành một dạng hữu hình, chẳng hạn như lời nói, 

chữ viết hoặc hình ảnh động.Ở dạng mới, thông điệp được truyền đến người 

nhận, người nhận sau đó sẽ giải mã nó.

• Mô hình tuyến tính, một chiều. Không có phản hồi 

• Kênh, người gửi và người nhận đóng những vai trò quan trọng

• “Có nghĩa” được chứa" trong các từ

• Truyền thông thành công khi tin nhắn hay email được gởi và nhận

• Được tạo ra cho điện tín, điện thoại và đài phát thanh.

• Nhiều người sử dụng  đường ống hoặc người bắn cung như là một ẩn dụ 



MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP 

2

1

Mô hình truyền thông giao tiếp mô tả quá trình phức tạp và nhiều lớp mà 

chúng ta phải tuân theo để đạt được “có nghĩa” chung với nhau. Đó là cách các 

cá nhân hợp tác làm việc hướng tới “có nghĩa chung” được chia sẽ thông qua 

truyền thông.

• Mô hình vòng tròn, liên tục, qua lại đồng thời.

• “Có nghĩa” được "chứa" trong tâm trí,  không trong các từ

• Có cả lời nói và phi ngôn ngữ, cả tín hiệu phát ra và phản hồi .

• Xem xét rất kỷ cách thức truyền thông  để đạt được  “có nghĩa”



MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG TẠO THÀNH 

2

1

Mô hình truyền thông tạo thành là một quá trình sáng tạo, một quá trình tạo ra 

“có nghĩa” ngay từ đầu. Truyền thông không sảy ra sau khi những quan điểm đã 

có trong đầu, sau khi văn hóa đã dạy cho ta các chuẩn mực, sau khi các hiểu tố 

kinh tế, xã hội đã định hình.  Truyền thông tạo thành hoặc hình thành xã hội, 

các mối quan hệ và cuôc sống của chúng ta. 

• Ý tưởng không tồn tại trong tâm trí trước đó,  không trong các từ mà 

được tạo ra ngay trong truyền thông.

• Truyền thông là động lực, động lực tạo ra tất cả các lực lượng xã hộ khác 

• Những tòa nhà bê tông và những thương hiệu là kết quả của quá trình 

giao tiếp liên tục.



CÁC KIỂU TRUYỀN THÔNG 

1

Có năm kiểu truyền thông :

• LỜI NÓI: mặt đối mặt, qua điện thoại, qua zalo, hoặc zoom

• PHI LỜI NÓI : bao gồm nét mặt, tư thế, giao tiếp bằng mắt, cử động tay 

chân và xúc giác, 

• VĂN BẢN : email, bài đăng trên facebook, hợp đồng… 

• LẮNG NGHE : lắng nghe tích cực là một trong những kiểu truyền thông quan 

trọng nhất.

• HÌNH ẢNH : Tivi, youtube, tiktok, facebook



MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG CỦA ARISTOTLE

2

1

Mô hình truyền thông của Aristotle là một công cụ giao tiếp độc đáo được đề 

xuất trước năm 300 TCN bởi nhà triết học Hy Lạp Aristotle. Mô hình tuyến tính 

đặt trọng tâm vào việc nói trước đám đông. Đối với Aristotle, hùng biện là khả 

năng phát hiện ra các phương tiện thuyết phục trong bất kỳ tình huống  nào. 

KhốI xây dựng cơ bản của phương tiện thuyết phục là: UY TÍN, MẦM BỆNH và 

HỢP LÝ

• Sự khác biệt chính giữa UY TÍN (ethos), MẦM BỆNH (pathos) và HỢP LÝ

(logo) - UY TÍN là một sự hấp dẫn đối với đạo đức; MẦM BỆNH là một sự 

hấp dẫn đối với cảm xúc ; HỢP LÝ là một sự hấp dẫn đối với logic.

• các công cụ mà chúng ta tạo ra những các khối là: GIỚI THIỆU , TƯỜNG 

THUẬT , PHÂN CHIA , CHỨNG MINH, BÁC BỎ VÀ KẾT LUẬN 



MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG CỦA ARISTOTLE

1

Ethos ( Uy tín – tính cách cả nhân của người nói)

• Ethos là một phương tiện thuyết phục khán giả bằng cách sử dụng quyền 

hạn hoặc uy tín của người thuyết phục

• Hãy nhớ rằng chính vị trí và kiến thức chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể 

sẽ mang lại cho người nói sự tín nhiệm, uy quyền và sức mạnh

• Người nói đóng một vai trò quan trọng và phải duy trì giao tiếp bằng mắt để 

bài phát biểu của mình được đông đảo khán giả đón nhận.

• Bạn là chủ một doanh nghiệp.  Bạn sữ dụng yếu tố Ethos trong giới thiệu 

chinh mình hoặc thương hiệu của mình như thế nào  ?



MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG CỦA ARISTOTLE

1

Pathos ( Mầm bệnh )

• Pathos là một cách thuyết phục khán giả tranh luận bằng cách tạo ra một 

phản ứng đầy cảm xúc đối với một lời cầu xin ẩn ý hoặc một câu chuyện 

thuyết phục.

• Khi có một sợi dây tình cảm, việc kết nối sẽ trở nên dễ dàng. Pathos trong 

mô hình giao tiếp giúp người nói kết nối với khán giả

• Trong kịch bản nêu trên, bạn sẽ trình bày Pathos như thế nào để tạo sự kết 

nối bạn và thương hiệu của bạn với khán giả của mình.



MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG CỦA ARISTOTLE

1

Logos( Hợp lý )

• là một cách thuyết phục khán giả bằng lý trí, sử dụng các sự kiện, số liệu và 

cơ sở lý luận.

• Diển giải và quy nạp là hai cách để chứng minh  quan điểm của mình.

• Thuyết phục sẽ đat được hiệu quả khi nó được hỗ trợ bởi những suy nghĩ 

hợp lý và thông tin thực tế thì sự kết hợp đó thật tuyệt vời.

• Trong ví dụ được đề cập ở trên, bạn sẽ sử dụng yếu tố Logos như thế nào 

trong việc giới thiệu chính bạn và thương hiệu của doanh nhgiêp?



MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG CỦA ARISTOTLE

1

Ví dụ ( ethos)

“Bây giờ, lần đầu tiên tôi phát biểu tại đại hội này, vào năm 2004, Tôi là một người đàn 

ông trẻ tuổi - (cười) - một ứng cử viên Thượng viện từ tiểu bang Illinois. Tôi  đã nói về 

hy vọng nhưng không lạc quan mù quáng, không mơ mộng mà hy vọng ngay khi đối mặt 

với khó khăn, hy vọng ngay khi đối mặt với sự không chắc chắn, với niềm tin vững chắc 

vào tương lai đã thúc đẩy quốc gia này tiến về phía trước ngay cả khi khó khăn là rất 

lớn, ngay cả khi con đường còn dài.”

Tám năm sau, hy vọng đó đã được thử thách bằng cái giá của chiến tranh, bởi một trong 

những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử và bởi bế tắc chính trị khiến 

chúng ta tự hỏi liệu có còn khả năng giải quyết những thách thức của thời đại chúng ta 

hay không. Tôi biết các chiến dịch đôi khi có vẻ nhỏ, thậm chí ngớ ngẩn. "



MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG CỦA ARISTOTLE

1

Ví dụ ( ethos)

"Tuy nhiên, tôi có thể thú nhận rằng tôi không cảm thấy mình giống như một 

con cá mắt cạn trong một hội đồng lập pháp nơi nói tiếng Anh. Tôi là đứa con 

của Hạ viện. Tôi được nuôi dưỡng trong nhà của cha tôi để tin vào nền dân chủ.  

'Hãy tin tưởng mọi người.' Đó là thông điệp của ông ấy. Tôi từng thấy ông ấy cổ 

vũ tại các cuộc họp và trên đường phố bởi những người công nhân quay trở lại 

những ngày quý tộc thời Victoria khi Disraeli nói 'thế giới dành cho một số ít, và 

cho rất ít người.'



MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG CỦA ARISTOTLE

1

Ví dụ  ( Ethos)

• Ba thập kỷ kinh nghiệm của tôi trong dịch vụ công, cam kết không mệt mỏi của tôi đối 

với người dân của cộng đồng này, và sự sẵn sàng tiếp cận của tôi trên khắp các lối đi và hợp 

tác với phe đối lập khiến tôi trở thành ứng cử viên lý tưởng cho chức thị trưởng của bạn.

• Nếu bạn vẫn không chắc chắn, vui lòng xem xét bằng cấp nâng cao và nghiên cứu thực địa 

của tôi đã nói lên điều đó.

• Nếu tuổi của tôi không thuyết phục bạn rằng tôi biết những gì tôi đang nói, ít nhất hãy coi 

rằng tôi là ông của bạn và tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho bạn.

• Chuyên môn của chúng tôi trong việc ký hợp đồng làm mái tôn được chứng minh không chỉ 

qua 50 năm kinh doanh và đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn của chúng tôi, 

mà còn trong nhiều thập kỷ làm hài lòng những khách hàng không mong đợi điều gì khác 

ngoài điều tốt nhất.



MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG CỦA ARISTOTLE

1

Ví dụ  ( Pathos)

• Tôi không chỉ đầu tư vào cộng đồng này - tôi yêu mọi tòa nhà, mọi doanh 

nghiệp, mọi thành viên chăm chỉ của thị trấn này.

• Họ đã làm việc chống lại mọi thứ mà chúng tôi đã dày công xây dựng và 

họ không quan tâm ai tổn thương trong quá trình này. Đừng nhầm lẫn, 

chúng là kẻ thù, và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả chúng ta bị 

tiêu diệt.

• Đừng là người cuối cùng để xử lý bãi cỏ của họ - bạn không muốn trở 

thành trò cười cho cộng đồng của mình!

• Bạn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn bởi vì bạn có một thứ mà không nhiều 

người làm được: Bạn có trái tim.



MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG CỦA ARISTOTLE

1

Ví dụ  ( Logos)

• Dữ liệu hoàn toàn rõ ràng: Khoản đầu tư này đã liên tục mang lại lợi nhuận qua từng 

năm, ngay cả khi thị trường suy giảm trong các lĩnh vực khác.

• Các bác sĩ trên toàn thế giới khuyên bạn nên sử dụng phương pháp điều trị này.

• Lịch sử đã hết lần này đến lần khác chỉ ra rằng quyền lực tuyệt đối làm hư hỏng một 

cách tuyệt đối.

• Nhu cầu tư nhân đối với sản phẩm này đã giảm dần trong ba năm qua và số liệu 

bán hàng năm nay ở mức thấp nhất mọi thời đại. Đã đến lúc nghiên cứu các lựa chọn 

khác.

• Các thuật toán đã được chạy theo hàng nghìn cách khác nhau và toán học vẫn tiếp 

tục được kiểm tra.



THANK YOU!
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