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1. Đặt vấn đề
Nhiều kết quả nghiên cứu định tính cho thấy những 

lợi ích và tiềm năng mà truyện kể đem lại đối với sự hình 
thành, phát triển cá nhân nói chung và sự hình thành, 
phát triển giá trị, tính kiên cường của cá nhân nói riêng. 
Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng phương pháp phân 
tích định lượng để tìm hiểu sự đồng nhất và khác biệt có 
ý nghĩa thống kê về trải nghiệm tuổi thơ với truyện kể 
cùng những ảnh hưởng của nó đến tính kiên cường của 
sinh viên (SV) sư phạm đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Đức 
và Mĩ. Trên cơ sở đó, phát hiện những yếu tố văn hóa có 
ảnh hưởng đến việc sử dụng truyện kể trong dạy học, 
giáo dục và cuộc sống hàng ngày của SV. Bài viết cũng 
phân tích một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt và 
tương đồng nhằm nâng cao nâng cao ý thức, nhận thức 
của SV sư phạm, các nhà sư phạm, các nhà nghiên cứu 
và phụ huynh về vai trò của truyện kể - một trong những 
phương tiện quan trọng góp phần hình thành tính kiên 
cường cho cá nhân. 

2. Mối quan hệ của truyện kể thời thơ ấu đối với 
sự hình thành và phát triển tính kiên cường

Truyện kể là thuật ngữ chỉ sự tương tác giữa người 
kể chuyện và người nghe, trong đó sử dụng lời nói, hành 
động, cử chỉ, điệu bộ và hình ảnh để diễn đạt, bộc lộ nội 
dung, ý nghĩa của một hay một số câu chuyện. Các thể 
loại truyện được kể bao gồm: Truyện về tiểu sử nhân 
vật có thật hay nhân vật huyền thoại, truyện cá nhân - 
truyện kể lại các sự kiện diễn ra trong cuộc sống của cá 
nhân hay tập thể, truyện dân gian, các tác phẩm văn học, 
truyện tôn giáo, truyện pha hợp,…

Tính kiên cường (ý chí kiên cường) là khả năng chịu 
đựng, ứng phó với những căng thẳng, khó khăn và khả 
năng hồi phục tinh thần sau những sang chấn tâm lí xảy 

ra trong đời sống cá nhân. Tính kiên cường đóng vai trò 
quan trọng trong việc giúp tăng cường bảo vệ sức khỏe 
tinh thần trước những tác động tiêu cực và những căng 
thẳng, khó khăn, thách thức mà cá nhân phải đối mặt 
trong cuộc sống.

Truyện kể là một trong những yếu tố góp phần 
bồi dưỡng, tăng cường, phát triển tính kiên cường của 
cá nhân thông qua những bài học, kinh nghiệm tiếp 
thu được giúp cá nhân hồi phục tinh thần sau khi phải 
đối mặt với những khó khăn và sang chấn tâm lí xảy ra 
trong cuộc sống. Chúng tôi đã tìm hiểu sự tác động/ ảnh 
hưởng của truyện kể đến tính kiên cường của những 
SV đến từ nhiều quốc gia khác nhau và cùng học tiếng 
Trung tại Trung Quốc [1]. Kết quả đã khẳng định truyện 
kể góp phần nâng cao hiệu quả học tập, xây dựng mối 
quan hệ và sự hiểu biết về văn hóa, xã hội, sự hiểu biết 
lẫn nhau giữa những SV này. Truyện kể giữ vị trí quan 
trọng trong việc giúp họ vượt qua những thử thách, khó 
khăn, những căng thẳng và xung đột tâm lí khi học tập 
ở nước ngoài.

Trong các nghiên cứu so sánh giữa văn hóa phương 
Đông và phương Tây, một trong những điểm khác biệt 
văn hóa được nhiều tác giả đề cập đến là sự khác biệt 
giữa quan điểm của người phương Đông đề cao lợi ích 
chung của cộng đồng, của nhóm… và quan điểm của 
người phương Tây đề cao tính cá nhân, tự do cá nhân, 
trách nhiệm cá nhân… [2]. Tuy nhiên, nghiên cứu so sánh 
liên văn hóa (Cross-cultural) về sự trải nghiệm với truyện 
kể, với hướng tiếp cận phân tích định lượng, đặc biệt với 
mẫu nghiệm thể là người Việt còn hạn chế. Ngoài ra, các 
công trình nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa 
truyện kể và tính kiên cường đã được nhiều nhà nghiên 
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cứu phương Tây đặc biệt quan tâm, nên các mẫu nghiệm 
thể tập trung nhiều ở người nói tiếng Anh; ở phương 
Đông, trong đó có Việt Nam, các nghiên cứu về vấn đề 
này còn mờ nhạt. 

3. Ảnh hưởng của truyện kể thời thơ ấu đến sự 
hình thành và phát triển tính kiên cường của sinh 
viên đại học

3.1. Mẫu nghiên cứu
Tiêu chí chọn mẫu: Chọn ngẫu nhiên, gồm các 

nhóm SV (năm thứ nhất và thứ hai) của các trường đại 
học sư phạm. Nghiệm thể nghiên cứu: 996 SV ở 4 nước: 
Mĩ, Đức, Việt Nam và Trung Quốc; trong đó, 
chiếm đa số (81%) là nữ, tuổi từ 18-25.  

3.2. Công cụ đo: Nhận thức của sinh 
viên đại học về truyện kể (APCES) 

Công cụ đo APCES gồm 17 câu hỏi với 
mục đích tìm hiểu nhận thức của SV về trải 
nghiệm tuổi thơ với truyện kể ở 3 thông số 
tần suất, thể loại, tác động và tìm hiểu sự ảnh 
hưởng của những kí ức với truyện kể thời thơ 
ấu đến cuộc sống hiện tại. Tần suất và thể loại 
có vai trò tìm hiểu sự trải nghiệm của cá nhân 
với truyện kể thời thơ ấu, tác động tìm hiểu sự 
ảnh hưởng/ tác động của truyện kể thời thơ 
ấu đến việc nâng cao tính kiên cường của cá 
nhân ở tuổi trưởng thành và quan điểm của 
họ về vai trò, giá trị của truyện kể đối với cuộc 
sống. Các câu hỏi trên sử dụng thang đo 
Liker - type 5 mức độ. Hệ số Crobach alpha 
của công cụ đo trong nghiên cứu này được 
kiểm tra và đạt mức chấp nhận được, cụ thể 
trên các mẫu nghiệm thể lần lượt như sau: Mĩ 
= 0,88; Đức = 0.86; Trung Quốc = 0,84; Việt 
Nam = 0,81. Kết quả kiểm tra độ tin cậy của 
công cụ đo được thể hiện trong Bảng 1.

3.3. Thu thập số liệu và phân tích số liệu
Thu thập số liệu: Bảng câu hỏi được 

biên soạn bằng tiếng Anh, sau đó được dịch 
sang tiếng Trung Quốc, tiếng Việt và tiếng 
Đức để phù hợp với ngôn ngữ thứ nhất của 
từng nhóm nghiệm thể. Quá trình thu thập 
số liệu được thực hiện dựa vào phần mềm 
trực tuyến Qualtrics được tiến hành theo hai 
bước: Bước 1: Thư mời tham gia cuộc điều 
tra được gửi đến địa chỉ email của SV đến từ 
các trường sư phạm của 4 nước; Bước 2: Nếu 
nghiệm thể đồng ý tham gia, họ sẽ cung cấp 
những thông tin cá nhân, sau đó, một email 
khác tự động được chuyển đến để họ tiếp 
tục hoàn thành phiếu trả lời trực tuyến. 

Phân tích số liệu: Phân tích số liệu trên 
phần mềm SPSS; Test One way ANOVA (Post 
Hoc Multiple Comparisions) được sử dụng 
với 14 câu hỏi chỉ ra cụ thể sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê giữa cặp giá trị trung bình 

nào giữa các nhóm nghiệm thể. Các câu hỏi về truyện kể 
là các biến độc lập, nhóm văn hóa (nhóm nghiệm thể) là 
biến phụ thuộc. Sự khác biệt thể hiện ở giá trị sig £Sig α 
(0,05). Tiếp theo, hệ số ảnh hưởng được kiểm tra. Z test 
được thực hiện trên tổng các mẫu nghiệm thể ở 3 câu 
hỏi cuối cùng. 

3.4. Kết quả nghiên cứu
Kết quả phân tích test ANOVA trên 14 câu hỏi cho 

thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm với 
hệ số F (3,1,058) = 40.55, p < 0.001, η2 = 0.10; hệ số ảnh 
hưởng ở mức vừa phải. Sự khác biệt ở giữa các nhóm 

Bảng 1: Điểm trung bình và độ lệch chuẩn của các nhóm nghiệm thể

Mĩ  
(n=153)

Đức  
(n=163)

Trung Quốc 
(n=324)

Việt Nam
(n=356)

Thang đo M SD M SD M SD M SD

Truyện kể

Tổng 3,201,2 0,64 3,062 0,56 2,671,3,4 0,54 2,952,4 0,54

Tần xuất 3,411,2 0,72 3,431,2 0,66 2,781,3,4 0,63 2,952,3,4 0,67

Thể loại 3,101,2 0,71 2,962 0,67 2,541,3,4 0,62 2,892,4 0,61

Tác động 3,022,3 0,74 2,701,4 0,72 2,621,4 0,68 3,062,3 0,93
(Lưu ý: M= Giá trị trung bình; SD= Độ lệch Chuẩn. Sự khác biệt sử dụng pairwise 
(p< 0,001) được mô tả như sau: 1- sự khác biệt ở nhóm Việt Nam, 2- sự khác biệt 
ở nhóm Trung Quốc, 3- sự khác biệt ở nhóm Đức, 4- sự khác biệt ở nhóm Mĩ, 0_ sự 
khác biệt không đáng kể).

Bảng 2: Hệ số trung bình và kết quả phân tích Anova nhận thức của SV 
đại học về truyện kể thời thơ ấu theo các nhóm nghiệm thể

Câu hỏi Mĩ
(n = 153)

Đức
(n =163)

Trung Quốc
(n = 324)

Việt Nam
(n = 356)

1 3.642,3 (0,1) 3.981,2,4  (0,87) 2.841,3,4  (0,1) 3.542,3  (1,19)

2 3.282.3 (.83) 2.901,4 (.86) 2.891,,4  (.77) 2,3  (.95)

3 3.551,2,3  (1.00) 3.70 1,2,4(1.00) 2.671,3,4  (1.12) 3.172,3,4(1.24)

4 3.03  (1.12) 3.282 (1.32) 2.761,3  (1.02) 3.222 (1.51)

5 3.781,2, (1.12) 4.10 1,2  (.88) 2.763,4  (1.02) 2.673,4 (1.12)

6 2.661,4(.88) 2.721,4  (1.02) 3.271,2,3 (.95) 1.822,3,4 (.89)

7 3.671,2,3  (1.03) 3.224 (.94) 3.031,4  (.96) 3.312,4  (.98)

8 2.841,3  (.96) 3.392,4  (.92) 2.921,3  (.89) 3.462,4  (1.03)

9 3.011,2 (.95) 3.111,2  (1.06) 2.443,4  (.95) 2.62 3,4  (.99)

10 3.141,2,3 (1.21) 2.711,2,4 (1.05) 1.973,4  (.88) 1.863,4  (.84)

11 2.882,3  (1.09) 2.381,4  (1.12 2.261,4  (.94) 3.102,3  (1.07)

12 3.391,2  (1.09) 3.631,2  (1.05) 2.631,3,4  (1.11) 3.052,3,4  (1.24)

13 2.99.3  (.94) 2.63  (1.08)1,2,4 3.013  (.95) 2.893  (.99)

14 2.711,3  (1.00) 2.131,2,4  (.84) 2.591,3 (1.01) 2.952,3,4  (1.04)
(Lưu ý: Kết quả test ANOVA về mức độ quan trọng đối với từng nhóm câu hỏi. Độ 
lệch chuẩn được trình bày trong phần ngoặc đơn. Tỉ lệ quan trọng được tính theo 
thang điểm từ 1 đến 5, trong đó, 1 = không bao giờ hoặc không nhớ, 5 = luôn luôn. 
Sự khác biệt từ phân tích dữ liệu Pairwise (p < 0,001) được tính như sau: 1- sự khác 
biệt ở nhóm Việt Nam, 2– sự khác biệt ở nhóm Trung Quốc, 3- sự khác biệt ở nhóm 
Đức, 4- sự khác biệt ở nhóm Mĩ, 0_  sự khác biệt không đáng kể (p< 0,001)). 



& NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

18 • KHOA HỌC GIÁO DỤC

cụ thể là: So với SV Việt Nam và Trung Quốc, SV Mĩ, Đức 
có sự trải nghiệm với truyện kể thời thơ ấu với tần suất 
nhiều hơn, mức độ thường xuyên hơn, thời lượng nhiều 
hơn, các thể loại truyện kể đa dạng, phong phú hơn,... 
Kết quả phân tích thống kê của các nhóm nghiệm thể 
câu hỏi tần xuất và thể loại truyện kể được trình bày 
trong Bảng 2.

Về sự ảnh hưởng của truyện kể: Hầu hết các nhóm 
SV đến từ 4 nước đều cho rằng những kí ức tuổi thơ với 
truyện kể có ảnh hưởng tích cực đến ý chí kiên cường 
của họ ở tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, phân tích ANOVA 
(câu 12 -14) cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
giữa các nhóm nghiệm thể, cụ thể: Điểm số về mức độ 
ảnh hưởng của truyện kể đối với tính kiên cường ở SV 
Việt Nam (M = 2.95, SD = 1.04) cao hơn ở SV ở Mĩ (M = 
2.71, SD = 1.00), Đức (M = 2.13, SD = 0.84), Trung Quốc 
(M = 2.59, SD = 1.01). Các câu 15, 16, 17 (Bảng 3) là chuỗi 
phân tích cuối cùng được kiểm tra bằng test Z để tìm 
hiểu người kể chuyện thường xuyên nhất trong gia đình 
và quan điểm của các nghiệm thể về việc lựa chọn nội 
dung truyện kể.

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy mẹ và giáo viên là hai đối 
tượng mà tất cả các nhóm nghiệm thể đều cho rằng họ 
thường có thời gian trải nghiệm truyện kể cùng nhiều 
nhất. Tuy nhiên, tỉ lệ phần trăm ở các nhóm Mĩ và Đức 
cao hơn Trung Quốc và Việt Nam. Ở hai câu hỏi cuối cùng 
(16, 17), sự khác biệt giữa các nhóm nghiệm thể là không 
đáng kể, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 
các nhóm (p < 0.01). Điều thú vị là với quan điểm cho 
rằng truyện nên chứa đựng nội dung giải trí và thư giãn 
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.01) giữa các 
nhóm nghiệm thể, cụ thể SV Mĩ (61%) và Đức (90%) lựa 
chọn nhiều hơn hẳn so với SV Trung Quốc (28%) và SV 
Việt Nam (40%). 

Nghiên cứu này được thực hiện trên các mẫu 
nghiệm thể là SV sư phạm đến từ Mĩ, Đức, Việt Nam. Từ 
đó, những đặc trưng về văn hóa, xã hội... đã có tác động 
đến nhận thức, quan điểm và cách thức sử dụng truyện 
kể của các cá nhân đến từ những nền văn hóa khác nhau. 
Sau đây, chúng tôi phân tích một vài nguyên nhân lí giải 
cho sự khác biệt trên: 

Sự khác biệt văn hóa giữa phương Đông và phương 
Tây dẫn đến những khác biệt trong quá trình dạy học và 
giáo dục ở mỗi nền văn hóa. Chẳng hạn: Ở Việt Nam và 
Trung Quốc, dạy học thường hướng người học vào việc 
tuân thủ cái chung, đặt lợi ích nhóm cao hơn lợi ích cá 
nhân... nên cách tiếp cận trong dạy học là giáo viên làm 
trung tâm thường chiếm ưu thế. Ngược lại, dạy học ở các 
nước phương Tây như Đức, Mĩ,… học sinh làm trung tâm 
lại được chú trọng. Sự khác biệt này ảnh hưởng đến sự 
khác biệt trong cách tiếp cận và sử dụng truyện kể (lựa 
chọn thể loại truyện kể, mức độ ảnh hưởng của truyện 
kể đến tính kiên cường của các nhóm nghiệm thể đến từ 
các nền văn hóa khác nhau...).

Tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, công nghệ thông 
tin... ở các nước đang phát triển như Trung Quốc, Việt 

Nam đã tác động và làm thay đổi nhiều mặt trong đời 
sống của các gia đình, trong đó ảnh hưởng đến thời gian 
phụ huynh dành cho con cái và những câu chuyện kể 
giữa các thành viên trong gia đình trở nên ít hơn. Mặt 
khác, nhiều phụ huynh (Việt Nam, Trung Quốc) cho rằng 
truyện kể thường dành cho trẻ em ở lứa tuổi nhỏ như 
mẫu giáo, tiểu học,... Ở các lứa tuổi lớn hơn, trẻ nên tự 

Bảng 3: Tỉ lệ phần trăm và các kết quả kiểm định test Z  
về truyện kể ở các nhóm nghiệm thể

Câu hỏi Mĩ
(n = 153)

Đức
(n =163)

Trung Quốc
(n = 324)

Việt Nam
(n = 356)

15. Người kể chuyện trong gia đình

Mẹ  78%1,2 88%1,2 43%3.4 52%1,3

Bố 59%1,2 58%1,2 28%3,4 32%3,4

Ông bà            65% 2 68%2 43%3,4 51%

Anh chị em 29% 20% 15% 24%

Giáo viên 69%1,2,3 44%4 31%4 42%4

Người khác     18% 27% 18% 19%

16. Loại truyện được nghe kể

Không đề cập hay không nhớ

7%1 5%1 18% 36%3,4

Hư cấu: Dân gian, truyền thuyết, truyện ma

47%1 30% 33% 25%4

Không hư cấu: Tiểu sử, thực tế, khoa học, thể thao

5%1,2 2%1,2 15%3,4 13%3,4

Tôn giáo, ngụ ngôn, các câu chuyện đạo đức

9% 10% 7% 13%

Tất cả các loại truyện (pha hợp)

32%1,3 53%1,4 27% 12%4

17. Nội dung truyện kể lựa chọn

Chứa đựng một bài học cuộc sống hay bài học đạo đức

77% 61% 72% 69%

Giúp trẻ nhớ về những người quan trọng trong cuộc sống

54%2,3 31%4 33%4 34%

Giải trí, thư giãn

61%1,2,3 90%1,2,4 28%1,3,4 40%3,4

Dạy trẻ về tầm quan trọng của thực tế cuộc sống và những 
bài học giúp việc học tập ở trường tốt hơn

35%2 22%1 12%4 43%2,3

Lưu ý: Mức ý nghĩa thống kê dựa trên kiểm định test Z. Độ lệch 
chuẩn được trình bày trong phần ngoặc đơn. Tỉ lệ quan trọng được 
tính theo thang từ 1 đến 5, trong đó, 1 = không bao giờ hoặc không 
nhớ, 5 = luôn luôn. Lưu ý: Sự khác biệt Pairwise (p < 0,001) ghi nhận 
như sau: 1- sự khác biệt ở nhóm Việt Nam, 2– sự khác biệt ở nhóm 
Trung Quốc, 3- sự khác biệt ở nhóm Đức, 4- sự khác biệt ở nhóm Mĩ, 
0- sự khác biệt không đáng kể (p< 0,001).
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học, cha mẹ không cần cùng trải nghiệm truyện kể... Bên 
cạnh đó, áp lực thi cử và thành tích học tập còn rất nặng 
nề... Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến 
SV phương Đông quan tâm nhiều hơn đến những truyện 
kể chứa đựng những bài học nhằm góp phần nâng cao 
thành tích học tập ở trường. SV phương Tây lại thích trải 
nghiệm với những loại truyện kể chứa đựng những bài 
học cuộc sống hay thư giãn... Ngoài ra, tình trạng li hôn 
cũng là nhân tố đầu tiên trong nhiều nguyên nhân làm 
giảm truyện kể trong các gia đình ngày nay. 

Từ đó, chúng tôi có một số ý kiến đề xuất sau: 
Truyện kể góp phần giúp cá nhân ứng phó với những 
xung đột về tinh thần có thể xảy ra trong đời sống. Việc 
nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh, các nhà sư 
phạm, trong đó có SV sư phạm, các nhà nghiên cứu về 
vai trò, tầm quan trọng của truyện kể trong dạy học và 
giáo dục nhân cách con người là yêu cầu quan trọng 
hiện nay. 

Trong các gia đình, các bậc phụ huynh nên ưu tiên 
thời gian cho truyện kể cùng con cái, chia sẻ những câu 
chuyện xảy ra hàng ngày trong cuộc sống.... sử dụng nó 
như một phương tiện gắn kết các thành viên gia đình, 
giúp trẻ học tập và vượt qua những khó khăn, thử thách 
trong cuộc sống. 

Trong dạy học, truyện kể luôn là một phương tiện 
làm cho bài học trở nên sinh động, hấp dẫn, giảm căng 
thẳng đối với người học. Vì vậy, giáo viên cần sử dụng 
truyện kể trong bài giảng của mình - thiết kế mỗi bài học 
trở thành một câu chuyện thú vị, hấp dẫn, gây cho học 
sinh sự tò mò, thích khám phá,... T

rong nghiên cứu khoa học, cần có những nghiên 
cứu sâu hơn, kết hợp những phương pháp nghiên cứu 
đa dạng: Phương pháp phỏng vấn, quan sát, nghiên cứu 

trường hợp – case study… nhằm đưa truyện kể vào giáo 
dục, giảng dạy hiệu quả. 

4. Kết luận
Các công trình nghiên cứu tâm lí học đã khẳng 

định tầm quan trọng của truyện kể trong cuộc sống của 
con người. Ở các nước phương Tây, công nghệ thông 
tin, công nghệ số hóa đã không làm truyện kể bị "lu 
mờ", ngược lại nó làm tăng tính ứng dụng/ tiện ích của 
truyện kể - một phương tiện hữu hiệu trong cuộc sống 
con người. Tại các quốc gia đang phát triển mạnh ở châu 
Á như Việt Nam, truyện kể đang có "nguy cơ" bị thay 
thế bởi "công nghệ số hóa"... Việc nâng cao nhận thức 
của mỗi cá nhân về vai trò của truyện kể và nghiên cứu 
những phương pháp, giải pháp để gìn giữ, phát huy, ứng 
dụng truyện kể theo một diện mạo mới phù hợp với xu 
thế phát triển của thời đại, đặc biệt là đối với các bậc 
phụ huynh, các nhà nghiên cứu, các nhà sư phạm và sinh 
viên các trường sư phạm. 
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Abstract: Basing on the statistic unity and differences in childhood experiences with storytelling and its effects to the 
resilience ofpedagogical students from four countries: Vietnam, China, Germany and the US, the article points out cultural 
factors with influence to the use of storytelling in teaching, education and students daily life. The authors also analyse 
factors to raise awareness of pedagogical students, educators, researchers and parents about the role of storytelling as 
one of the useful means that contributes to forming personal resilience.
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