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Tóm tắt: 

 

Nghiên cứu thực hiện tổng quan lý thuyết liên quan đến khái niệm „giá trị cá nhân‟, đồng 

thời khái quát sự hình thành và phát triển của hệ thống thang đo „giá trị cá nhân‟ trên thế 

giới. Trên cơ sở phát hiện sự chưa tương thích của thang đo hiện tại (thang đo SERPVAL) 

trong xã hội Việt Nam, người nghiên cứu tiến hành kiểm định toàn bộ các chỉ báo của thang 

đo đã có (với mẫu là công dân Việt Nam ở độ tuổi từ 25 - 60) và hình thành thang đo mới 

cho khái niệm „giá trị cá nhân‟ phù hợp với hoàn cảnh thị trường nghiên cứu. Kết quả cho 

thấy „giá trị cá nhân‟ trong thị trường Việt Nam bao gồm 5 thành phần: (i) cuộc sống bình 

yên; (ii) tình cảm; (iii) ý thức; (iv) sự hòa nhập xã hội; (v) sự công nhận xã hội.   

 

             Từ k ó : T     đo; G á t ị  á   â ; Cuộ  số   bì    ê ; Tì    ảm;   t ứ ; Sự  ò  

  ập xã  ộ ; Sự  ô     ậ  xã  ộ .                 

 

Abstract 

This research presents an overview of theories related to the concept of „personal values‟ as 

well as makes a general description of the formation and development of the scales system 

for measuring „personal values‟ in the world. Based on the discovery of the 

inappropriateness of the current measuring scale in the Vietnamese society, the researcher 

has calibrated all the indicators of the available scale (in which the samples are Vietnameses 

citizens aged 25-60) and constructed a new measuring scale which well matches the context 

of the market under research. The results show that the „personal values‟ in the Vietnamese 

market are composed of five elements: (i) peaceful life; (ii) emotion; (iii) self-awareness; 

(iv) social integration; and (v) social recognition.        
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