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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Điện thoại di động (ĐTDĐ) là sản phẩm điện tử tiến bộ của khoa học kỹ 

thuật công nghiệp hiện đại. Những năm gần đây, điện ĐTDĐ được sản xuất hàng 

loạt với nhiều loại hình mẫu mã và những tính năng phong phú khác nhau. Nếu như 

trước đây chỉ có một số loại ĐTDĐ đơn giản phục vụ cho nhu cầu giao tiếp, nghe – 

gọi, truyền tải thông tin từ nơi này đến nơi khác thì cho tới ngày nay, ĐTDĐ được 

sản xuất hiện đại hơn với nhiều tính năng phóng phú, phục vụ cho nhiều nhu cầu 

của đời sống con người. ĐTDĐ không chỉ có những tính năng đơn giản là nghe, gọi 

mà thay vào đó, ĐTDĐ còn có tính năng như một chiếc ti vi, một chiếc máy tính 

với nhiều màu sắc, kiểu dáng phong phú đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, học tập, 

… của con người.  

Chính vì ĐTDĐ có nhiều tính năng phong phú cho nên việc sử dụng ĐTDĐ 

đúng cách cũng trở nên phức tạp. Đặc biệt với những đối tượng chưa được chuẩn bị 

tâm thế, kiến thức về sản phẩm ĐTDĐ – sản phẩm công nghệ hiện đại, dễ có những 

hành vi sử dụng ĐTDĐ chưa khoa học dẫn tới việc ảnh hưởng đến sức khỏe, công 

việc và đời sống tâm lý. Trong những đối tượng đó đó, lứa tuổi học sinh THPT 

cũng là một đối tượng cần quan tâm về các hành vi sử dụng ĐTDĐ 

Có nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho việc phụ huynh học sinh mua 

điện thoại di động cho con. Mục đích của gia đình khi cung cấp ĐTDĐ cho con là 

tìm cách quản lý mọi hoạt động, quản lý thời gian, giúp con học tập và có đời sống 

tâm lý tốt hơn. Tuy nhiên, khi lựa chọn ĐTDĐ, một số cha mẹ mua cho học sinh 

phổ thông trung học (HS PTTH) những chiếc ĐTDĐ thông minh, đắt tiền với nhiều 

tính năng hiện đại khá sớm. Đây là một trong số những nguyên nhân dẫn tới một số 

hành vi sử dụng ĐTDĐ không phù hợp với hoạt động của đạo của học sinh THPT. 

Kết quả là quá tình học tập, sinh hoạt của học sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.   

Trước sự phản ánh gần đây của nhiều phụ huynh học sinh và các nhà giáo về 

ảnh hưởng của ĐTDĐ đến kết quả học tập, sức khỏe của HS,  tác giả nhận thấy cần 

tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề hành vi sử dụng ĐTDĐ của học sinh nhằm tìm 



 
 

hiểu cách thức sử dụng, mục đích sử dụng, động cơ sử ĐTDĐ và một số quan niệm 

cũng như đạo đức lối sống của HS qua hành vi sử dụng ĐTDĐ. Từ đó đưa ra được 

một số định hướng cho nhà quản lý, các bậc phụ huynh trong việc quản lý các hành 

vi sử dụng ĐTDĐ của học sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi hi vọng có thể đưa ra được 

một số đề xuất với nhà cung cấp ĐTDĐ cho học sinh về việc tư vấn, hướng dẫn 

cách sử dụng ĐTDĐ hợp lý cho lứa tuổi HS THPT.   

Trên  cơ sở đó, chúng tôi tổ chức nghiên cứu thực trạng về hành vi SD ĐTDĐ 

của 150 học sinh trường Phổ thông trung học Alfred Nolbel và 150 học sinh trường 

Đào Duy Từ. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hành vi sử dụng ĐTDĐ của HS. Từ 

đó đưa ra được những đánh giá về hành vi sử dụng  ĐTDĐ của HS cũng như một số 

kiến nghị với phụ huynh, nhà trường trong quá trình định hướng hành vi sử dụng 

điện thoại di động của học sinh phù hợp.  

3. Đối tƣợng nghiên cứu 

Các biểu hiện hành vi và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi sử dụng 

ĐTDĐ của học sinh trường THPT. 

4. Khách thể nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

- Khách thể: Khách thể là 150 học sinh trường THPT Alfred Nolbel và150 

học sinh trường THPT Đào Duy Từ.   

-  Phạm vi nghiên cứu:  

+ Nghiên cứu 150 học sinh trường THPT Alfred Nolbel (Tầng 3, Tòa nhà Lô 

T1, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) và 150 học sinh 

PTTH Đào Duy Từ (182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội). 

+ Hành vi sử dụng ĐTDĐ của học sinh THPT tại thành phố Hà Nội 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 

5.1 Nghiên cứu lý luận: Làm sáng tỏ một số khái niệm liên quan đến đề tài, 

xây dựng cở sở lý luận về hành vi và hành vi sử dụng điện thoại di động của HS 

THPT.  



 
 

5.2 Điều tra thực trạng về hành vi sử dụng điện thoại di động của học sinh 

trường THPT Alfred Nolbel và trường THPT Đào Duy Từ.  

5.3  Phân tích một số tác động chủ yếu và những nguyên nhân dẫn tới những 

SD ĐTDĐ. Đề xuất một số kiến nghị với học sinh, gia đình và nhà trường nhằm 

định hướng hành vi SD ĐTDĐ phù hợp với lứa tuổi học sinh THPT. 

6. Giả thiết nghiên cứu 

- Học sinh chủ yếu sử dụng ĐTDĐ vào mục đích nghe  - gọi, nhắn tin. Bên 

cạnh đó các hành vi như quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc, chơi game, cập nhật 

internet cũng khá phổ biến. Vẫn còn một bộ phận học sinh sử dụng ĐTDĐ trong giờ 

học. 

- Hành vi SD ĐTDĐ của học sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và 

các yếu tố khách quan khác nhau. Trong đó các yếu tố chủ quan cơ bản là mục đích, 

thái độ, cảm xúc. Yếu tố khách quan là sự đa dạng các tính năng trên DTDĐ, hành 

vi mẫu của những người xung quanh, sự quản lý của gia đình, nhà trường. 

7. Phƣơng pháp nghiên cứu 

7.1. Phƣơng pháp phân tích tài liệu 

Tổng hợp các công trình nghiên cứu có liên quan nhằm làm sáng rõ khung lý 

thuyết, các khái niệm cơ bản và xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. 

7.2. Phƣơng pháp điều tra bằng bảng hỏi 

Nghiên cứu khảo sát 300 học sinh để điều tra thực trạng việc sử dụng ĐTDĐ  

của học sinh trường THPT Alfred Nolbel và trường THPT Đào Duy Từ tại quận 

Thanh Xuân – Hà Nội. 

7.3. Phƣơng pháp phỏng vấn sâu 

Phỏng vấn sâu 6 học sinh với những câu hỏi liên quan để thấy được nguyên 

nhân và thực trạng vấn đề nghiên cứu. 

7.4. Phƣơng pháp thống kê toán học 

Sử dụng phần SPSS để xử lý số liệu. 

7.5. Phƣơng pháp chuyên gia 



 
 

Tham khảo ý kiến một số chuyên gia đã từng có những nghiên cứu về hành 

vi của HS THPT, đang giảng dạy THPT. Từ đó củng cố cơ sở lý luận và bổ sung 

thêm những kinh nghiệm làm nghiên cứu như: đưa ra bảng hỏi, xây dựng luận văn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG 

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG. 

1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

1.1. Một số quan điểm của các nhà tâm lí học ở nƣớc ngoài 

1.1.1. Theo quan điểm của các nhà Tâm lí học hành vi  

* Quan điểm của nhà tâm lí học J.Watson (1878-1958) 

J.Watson cho rằng, hành vi là phản ứng (là bất cứ cái gì mà sinh ra và nó bao 

gồm rất nhiều thứ) để trả lời kích thích (là một tình huống tổng quát của môi trường 

hay một điều kiện ở bên trong nào đó của sinh vật). Kích thích (S- Stimulate) luôn 

là nguyên nhân, phản ứng (R – Reaction) luôn là kết quả theo nguyên tắc của  

thuyết quyết định luận máy móc. Nhờ những cử động, phản ứng đó mà động vật và 

con người với tư cách là “một cơ quan biết phản ứng” hay “một hệ thống vật lý” sẽ 

thích nghi với môi trường nhằm đảm bảo sự sống còn. Cơ chế hình thành các hành 

vi là sự mò mẫm của chủ thể theo nguyên tắc “thử và sai”, qua nhiều lần, cho tới khi 

xác lập được phản ứng phù hợp, luyện tập và củng cố. 

Bằng các kết quả nghiên cứu hành vi của động vật trong các mê cung, trong 

các lồng có vấn đề, ông đi đến kết luận rằng việc giải quyết vấn đề đạt được bằng 

phương pháp “thử lỗi” làm nguyên tắc điều khiển mọi hành vi. J.Watson muốn loại 

trừ tâm lý học duy tâm với phương pháp nội quan bằng cách nghiên cứu hành vi 

theo phương pháp truyền thống vẫn sử dụng trong tâm lý học hoạt động. 

Tâm lí học hành vi của J.Watson có những điểm đáng chú ý như sau: 

 - Tâm lí học hành vi không mô tả, không giảng giải các trạng thái ý thức mà 

quan tâm tới hành vi tồn tại của con con người. Các sự kiện quan sát thấy đều được 

lý giải theo nguyên tắc: khi có một kích thích nào đó tác động vào cơ thể tạo ra một 

phản ứng nhất định. Do đó, mọi hành vi do cơ thể tạo ra đều được biểu đạt theo 

công thức: Kích thích – phản ứng. Hành vi chỉ còn là tác động bên ngoài, hoàn toàn 

không liên quan gì tới ý thức được coi là cái bên trong. J.Watson đặt ra cho thuyết 

hành vi mục đích điều khiển, kiểm soát được hành vi. Toàn bộ việc điều khiển dựa 

vào chỗ nếu có một trong hai yếu tố thì biết được tương lai.  



 
 

Thuyết hành vi của J.Watson có một số điểm đáng chú ý khi đề cập tới hành 

vi con người như sau: Hành vi của con người tuy có một số khác biệt so với con vật 

nhưng vẫn chỉ là một tổ hợp phản ứng của cơ thể để trả lời các kích thích tác động 

vào cơ thể. J.Watson không thừa nhận tâm lí, ý thức tham gia vào việc điều khiển 

hành vi con người. Theo ông, để nghiên cứu hay điều khiển hành vi nói chung và hành 

vi người nói riêng thì chỉ cần dựa vào yếu tố đầu tiên trong công thức S  R. Quan 

niệm của J.Watson về hành vi với công thức S  R khó có thể lý giải được trường hợp 

khi cùng một kích thích (S) nhưng lại có nhiều các phản ứng (R) khác nhau, các trường 

hợp khi có sự liên quan tới những yếu tố thuộc về chủ thể phản ứng.  

Nhận xét về quan niệm của J.Watson, các tác giả trong giáo trình Tâm lí học 

đai cương khẳng định: “Coi hành vi là do ngoại cảnh quyết định, hành vi có thể 

quan sát được,nghiên cứu được một cách khách quan, từ đó có thể điều khiển hành 

vi theo phương pháp “thử - sai”. Nhưng chủ nghĩa hành vi đã quan niệm một cách 

cơ học, máy móc về hành vi, đánh đồng hành vi của con người với hành vi của con 

vật, hành vi chỉ còn là những phản ứng máy móc nhằm đáp lại những kích thích, 

giúp cho cơ thể thích nghi với môi trường xung quanh. Chủ nghĩa hành vi đồng 

nhất phản ứng với nội dung tâm lý bên trong làm mất tính chủ thể, tính xã hội của 

tâm lý con người, đồng nhất tâm lý con người với tâm lý động vật, còn người chỉ 

hành vi phản ứng trong thế giới một cách cơ học, máy móc. Đây là quan điểm tự 

nhiên chủ nghĩa, phi lịch sử và thực dụng”[29, tr 15].  

B.R Hergenhanhn nhận xét thuyết hành vi của J.Watson rằng: “Trường phái 

tâm lý học do Watson sáng lập, nhấn mạnh rằng nôi dung của tâm lý học là hành vi 

và mục tiêu của tâm lý học là việc tiên đoán và kiểm soát hành vi” [34, tr 

483],“Chắc chắn Watson sẽ rất vui khi thấy ông đã có ảnh hưởng to lớn thế nào đối 

với tâm lý học ngày nay, nhưng ông chắc cũng thấy thất vọng khi ông đã không 

thành công trong cố gắng gạt bỏ khái niệm ý thức ra khỏi tâm lý học. Hơn thế nữa,  

càng ngày càng có nhiều  nhà tâm lý nghiên cứu về chính các quy trình nhận thức 

mà Watson gạt bỏ, coi thường hay phủ nhận”[34, tr 477].  



 
 

* Quan điểm của nhà tâm lý học E.C Tolman (1886 - 1959) 

E.C Tolman cho rằng thuyết hành vi có thể gọi tên gọi như sau: Thuyết hành 

vi tổng thể, thuyết hành vi có ý định, thuyết hành vi tạo tác [10, tr 157]. 

E.C Tolman tập trung vào nghiên cứu tâm lý học chủ quan xây dựng bởi 

phương pháp luận duy tâm; ông phủ nhận trải nghiệm trực tiếp như là trạng thái 

“tiền phân tích”, coi trải nghiệm này chỉ là đối tượng của nghệ thuật hay siêu hình 

học. Còn tâm lý học thì chỉ nghiên cứu hành vi trực tiếp, công khai, tức là có thể 

quan sát từ ngoài cơ thể động vật và người. Ông nhấn mạnh tính chất tổng thể của 

hành vi. Đó là hành vi tổng hòa, tổng cộng hay một khối. Tóm lại là hành vi của cơ 

thể nói chung, chứ không phải là từng câu trả lời riêng biệt của các cơ. E.C Tolman 

gọi hành vi đó là “cử động hành vi”. Trong các cử động hành vi có các sự kiện vật 

lý và sinh lý học cũng như những thuộc tính cá nhân của bản thân. Cử động hành vi 

không phải là phản ứng sinh lý học vì vậy phải nghiên cứu hành vi tổng thể bằng 

con đường riêng. Đây chính là công lao của E.C Tolman với trào lưu hành vi với 

quan niệm tổng thể về hành vi.  

E.C Tolman có những học thuyết về “các biến số trung gian”với tư cách là khâu 

trung gian “can thiệp vào giữa kích thích tác động lên cơ thể và hành vi trả lời”. Cử động 

hành vi có đặc điểm là nhằm đạt tới khách thể chuyên biệt, có lợi thế cho cơ thể. 

Các khách thể này là mục đích cho cơ thể. Khách thể này được gọi là “khách thể - 

mục đích”. Trường hợp ngược lại, khi không có lợi cho cơ thể thì cơ thể tránh 

khách thể. Ví dụ về trường hợp có lợi: Chuột chạy theo đường ngoằn nghèo tới thức 

ăn, trường hợp ngược lại, chuột sẽ tìm lối thoát.  Đây là con đường vươn tới đích 

bằng phương pháp thử - sai. Trong quá trình này, có một khả năng, đó gọi là khả 

năng hiểu biết, khả năng tiếp thu, nói lên xu thế xác định các cử động nào cho phép 

đạt được kết quả cần thiết mà mất ít sức lao động nhất trong thời gian ngắn nhất.  

E.C Tolman gọi khả năng tiếp thu là khả năng định tính chủ ý. Ông cho rằng, có thể 

có tính chủ ý mà không có khả năng tiếp thu đi theo.  Là một mặt khách quan của 

hành vi, tính chủ ý là một hiện tượng trong hành vi và là hiện tượng cơ bản hơn khả 

năng tiếp thu: khả năng tiếp thu hình như đi từ tính chủ ý ra.   



 
 

Tính kiên trì, tiếp thu, chủ ý dường như là vốn tự có trong bản thân cơ thể. 

E.C Tolman cho rằng với tư cách là một mặt của hành vi, tính chủ ý được vận dụng 

vào việc mô tả hành vi. Tính chủ ý ấy trong mối liên hệ với khách thể - mục đích là 

cái đồng nhất với chức năng của khách thể. Trong đó khách thể - mục đích có ý 

nghĩa quyết định: Khách thể mất đi thì hành vi cũng mất đi. Tóm lại, theo  E.C 

Tolman bao giờ cũng tồn tại ý định và có thể mô tả được ý định đó nếu như có 

khách thể - mục đích. 

Như vậy, E.C Tolman phủ nhận tiêu chuẩn chủ quan của ý định, tính chất 

chủ quan đó thể hiện ở chỗ thấy trước được củ động cuối cùng. Theo E.C Tolman, 

cái tích cực chỉ là tính kiên trì đạt tới mục đích và tính kiên trì này được xét trong 

mối quan hệ với khách thể - mục đích. Từ quan điểm này có thể thấy E.C Tolman 

phê phán Oatson vì Oatson loại trừ vấn đề hành vi có ý thức. Tính mục đích của 

hành vi t hể hiện ở chỗ hành vi bao giờ cũng nhằm tới một cái gì đó và xuất hiện từ 

một cái gì đó, tức là mục đích được hiểu như là một cái gì đó khách quan.  

Từ điều này cho thấy E.C Tolman có quan điểm không gần với tâm lý học 

hành vi truyền thống mà gần với “luật nhân quả” và gần với nguyên tắc củng cố của 

Pavlop. Chỉ có chút khác biệt đó chính là hiệu quả mà cơ thể nhận được và cái điều 

kiện hóa do hành động của cơ thể hoàn thành để lại đều không có ở trong lĩnh vực 

kích thích bên ngoài và cũng không có ở dưới dạng thần kinh tạm thời mà được 

chuyển vào trong, tức là chuyển thành các quá trình tâm lý. Đến lượt nó, các quá 

trình tâm lý trở thành cái quy định hành vi và đưa hành vi thành hành vi có ý định. 

Điều quan trọng là khái niệm có ý định của E.C Tolman mang tính chất 

khách quan, nó còn quan trọng bởi ông lấy nó từ tâm lý học chủ quan và đưa vào 

luận điểm do ông xây dựng lên trên cơ sở thuyết hành vi.  

E.C Tolman đưa ra khái niệm để giải thích cho quan điểm của mình, tuy 

nhiên những khái niệm của ông vẫn chịu sự ảnh hưởng của quan điểm tâm lý học 

hành vi cổ điển. Tuy nhiên, công lao của E.C Tolman đối với trao lưu hành vi chủ 

nghĩa đó là nhờ có phương pháp tiếp cận tổng thể đối với hành vi mà trong một 

phạm vi nhất định ông đã có thể đưa ý thức nói riêng và các biến số trung gian nói 



 
 

chung vào lĩnh vực nghiên cứu tâm lý học. Các biến số được đưa ra là nhờ có sự 

phân tích tạo tác và phù hợp với việc giải thích hành vi động vật. Còn đối với ý thức 

người, E.C Tolman phụ thuộc vào “quan điểm cơ thể nhân chủng học về ý thức; 

quan điểm này buộc phải đi tìm lời giải thích ý thức ở các quá trình chập chờn trong 

đầu cá thể dưới tác động của các kích thích”. Dừng lại trên lập trường quyết định 

luận vật lý, sinh vật hóa và nhân chủng, không thể đạt được vấn đề ý thức một cách 

khoa học, cũng như không thể giải quyết được vấn đề này. Tóm lại, thuyết hành vi 

mới của E.C Tolman không vươn tới được vấn đề sống còn ccaru khoa học tâm lý 

[10, tr 164].   

Nhận xét về chủ nghĩa hành vi mới, tác giả Nguyễn Ngọc Phú đánh giá: 

E.C Tolman và các cộng sự của ông đã đưa vào giữa S và R biến số trung 

gian 0. Yếu tố trung gian liên quan tới: Điều kiện thay đổi môi trường. Khi kích 

thích S tác động đến cơ thể thì điều kiện môi trường diễn ra như thế nào. Ở đây có 

liên quan đến tư tưởng quyết định luận vật lý. Tại thời điểm kích thích S phát huy 

tác dụng thì trạng thái, nhu cầu cơ thể diễn ra như thế nào? Khía cạnh này liên quan 

đến quyết định luận sinh vật. Đương nhiên việc bổ sung này của E.C Tolman và 

những của ông đã không thay đổi và khắc phục được thiếu sót căn bản của tâm lý 

học hành vi là loại bỏ ý thức, lấy hành vi với tư cách là tổng quan các sản phản ứng 

của cơ thể trước các kích thích bên ngoài là đối tượng nghiên cứu của tâm lý học. 

[25, tr 175].  

* Quan điểm của nhà tâm lý học Clark Leonard Hull (1884 - 1952) 

Luận điểm của Clark Leonard Hull muốn bổ sung vào công thức hành vi cổ 

điển bởi thuyết hành vi cổ điển xác lập bằng cách dùng phương pháp thao tác để 

giải thích hành vi; mặt khác, dùng nguyên lý cung phản xạ với tư cách là nguyên lý 

làm việc của não bộ làm nguyên lý giải thích kinh nghiệm tự tạo trong học tập và 

kinh nghiệm này nằm trong cơ chế bên trong của hành  vi. Kết quả, ông đi đến khái 

niệm kỹ xảo với tư cách là một kiến tạo lý thuyết chủ yếu và nắm vai trò trung gian 

tác động và phản ứng. Lập trường xuất phát điểm của Clark Leonard Hull dùng để 

giải quyết các vấn đề cơ bản của tâm lý học như vấn đề con người và vấn đề hành vi 



 
 

người vẫn là lập trường hành vi chủ nghĩa, lập trường tự nhiên chủ nghĩa và thực 

dụng chủ nghĩa. Vì thế Clark Leonard Hull cũng không khắc phục được những hạn 

chế mà các vị đại diện của thuyết hành vi cổ điển gặp phải. 

Lý thuyết của ông bao gồm các ý chính như sau: 

+ Lý thuyết của Clark Leonard Hull vẫn giữ nguyên truyền thống của thuyết 

hành vi cổ điển, kiên quyết gạt bỏ thuyết sức sống, mục đích luận và các loại ý giải 

tự biện. 

+ Clark Leonard Hull vẫn nghiên cứu hành vi , nghiên cứu “các hiện tượng 

lớn của hành vi có thể quan sát được”. Hiện tượng lớn của hành vi được hiểu là 

hành vi của nhóm tế bào thần kinh cơ hay mấu thần kinh. Còn kết quả “lớn” của 

tính  tích cực chung thì nảy sinh khi trả lời các kích thích “lớn” tác động vào. 

Ông coi hành vi là liên hệ hướng tâm - li tâm theo nguyên tắc cung phản xạ. 

Nói cách khác hành vi là các cử động của cơ thể để thỏa mãn nhu cầu cơ thể. Thực 

ra, cử động  và thao tác chỉ là một phần của cuộc sống con người. 

Quy luật chủ yếu của hành vi theo Clark Leonard Hull là các tổ hợp kích 

thích bởi các trạng thái nhu cầu và điều kiện môi trường xung quanh, các tổ hợp này 

tạo ra hành vi của cơ thể: ở đây có mối liên hệ trực tiếp kích thích cơ thể - phản 

ứng. Hành vi được coi là hàm do các biến số nhu cầu cơ thể và môi t rường ngoài 

của cơ thể tạo ra. Từ đây xuất hiện công thức S – O – R. Công thức này về nguyên 

tắc không có gì khác với sơ đồ hành vi của thuyết hành vi cổ điển, con người đã bị 

sinh vật hóa hoàn toàn. 

+ Clark Leonard Hull đưa ra yếu tố trung gian “kỹ xảo”. Kỹ xảo tồn tại như à 

những điều kiện không nhìn thấy trong hệ  thống thần kinh  tựa như các điện tử. 

proton, … trong thế giới vật lý. Vì không nhìn thấy được các yếu tố trung gian này, 

từ ngoài không quan sát được nên các biến số ấy được gọi là các “kiến tạo logic” 

tương ứng với thao tác do cơ thể tạo ra trong các điều kiện do người thực nghiệm 

tạo ra. 

Kỹ xảo có vai trò là thông số trung gian, giúp cho việc giải thích hành vi ra 

ngoài phạm vi của kích thích bên ngoài. 
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