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Việt Nam

1. Đặt vấn đề
Đối với nghề giáo, cảm nhận hạnh phúc nghề nghiệp 

vô cùng quan trọng bởi thứ cảm nhận này nó không 
chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lí tích cực của giáo 
viên mà còn gián tiếp ảnh hưởng tới thái độ hoạt động 
nghề nghiệp của họ. Không những thế, cảm nhận hạnh 
phúc còn ảnh hưởng tới tính chủ động và khả năng sáng 
tạo của giáo viên. Cũng chính vì vậy, các nhà quản lí 
và hiệu trưởng cần phải biết cách làm thế nào để giáo 
viên cảm thấy họ hạnh phúc với nghề, yêu nghề và gắn 
bó với nghề. Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá 
trình thực hiện chuyển đổi Chương trình Giáo dục phổ 
thông theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế phát 
triển của quốc tế thì cảm nhận hạnh phúc của người 
giáo viên càng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. 
Mặc dù vậy, ở Việt Nam, khoa học nghiên cứu về hạnh 
phúc cho đến nay hầu như vẫn còn đang bỏ trống [1]. 
Các nghiên cứu về hạnh phúc hay cảm nhận hạnh phúc 
hiện nay chưa quan tâm nhiều đến giáo viên, có thể nói 
đây là một khoảng trống lớn. Do vậy, trong nghiên cứu 
này, chúng tôi tập trung khai thác các yếu tố ảnh hưởng 
đến cảm nhận hạnh phúc của giáo viên trung học cơ 
sở trong giai đoạn thực thi Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Đối tượng khảo sát của chúng tôi là 290 
giáo viên trung học cơ sở tại 07 trường trung học cơ cở 
tỉnh Nam Định. Thời gian khai thác số liệu là vào tháng 
9 năm học 2020 - 2021 và được xử lí qua phần mềm 
SPSS 22. Bảng hỏi dựa trên thang đo Likert 5 mức độ, 
trong đó mức độ thấp nhất (mức độ 1) tương ứng với 
đánh giá thấp nhất (hoàn toàn không đúng) và mức độ 
5 là mức độ cao nhất (hoàn toàn đúng). Hi vọng thông 
qua nghiên cứu này, chúng tôi thu được một số kết quả 

có giá trị khoa học để làm cơ sở để xuất giải pháp nâng 
cao cảm nhận hạnh phúc về nghề nghiệp cho giáo viên 
phổ thông. Bài viết là kết quả nghiên cứu thuộc đề tài 
"Thực trạng cảm nhận hạnh phúc nghề nghiệp của 
giáo viên phổ thông trong bối cảnh thực thi Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018", mã số V2021-18.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
- Hạnh phúc: Aristitle cho rằng: “Hạnh phúc là ý 

nghĩa và mục tiêu của cuộc sống, là toàn bộ mục đích 
của cuộc đời con người”. Còn Tal Ben (2007) thì khẳng 
định: “Hạnh phúc là trải nghiệm niềm vui và ý nghĩa 
trọn vẹn”. Có thể thấy rằng, hạnh phúc chính là một 
trạng thái tâm lí của con người và nó mang tính tích 
cực. Chính tính tích cực này đã thúc đẩy con người 
vươn lên, có niềm tin và hi vọng vào tương lai.

- Cảm nhận hạnh phúc nghề nghiệp: Keyes và 
Waterman cho rằng, cảm nhận hạnh phúc chính là nhận 
thức của từng người về cuộc sống của chính họ thông 
qua sự đánh giá về cuộc sống ấy. Xét từ góc độ nghề 
nghiệp thì cảm nhận hạnh phúc nghề nghiệp chính là 
nhận thức của người lao động về nghề của họ. Những 
đánh giá tốt về nghề chính là người lao động đang trải 
nghiệm những hạnh phúc về nghề của họ. Đối với giáo 
viên, cảm nhận hạnh phúc nghề nghiệp chính là sự thỏa 
mãn, sự hài lòng với nghề mà họ đã chọn [2]. 

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc nghề nghiệp của 
giáo viên
2.2.1. Nhận thức về nghề nghiệp của giáo viên
Đối với mỗi con người hay mỗi công việc đều có rất 

TÓM TẮT: Bài viết thông qua điều tra thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến cảm 
nhận hạnh phúc của giáo viên trung học cơ sở hiện nay để đưa ra những kết 
quả mang tính khoa học, giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo có những nhận định ban 
đầu về hiệu quả của việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, từ 
đó rút ra những bài học kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh chương trình sao 
cho phù hợp hơn với người dạy và người học. Các kết quả thu được như sau: 
1/ Giáo viên hiện nay đang vẫn chịu rất nhiều các áp lực từ nhiều phía; 2/ Vẫn 
còn tỉ lệ lớn giáo viên chưa thực sự coi trọng nghề giáo; 3/ Chính sách của nhà 
nước chưa giúp giáo viên cảm thấy yên tâm trong hoạt động nghề; 4/ Năng lực 
giáo viên cần nâng cao và hoàn thiện hơn; 5/ Cần tăng cường sự kết nối giữa 
giáo viên với lãnh đạo và đồng nghiệp. 
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nhiều yếu tố tác động làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm 
việc và chất lượng công việc. Trong nghiên cứu này, tác 
giả để giáo viên tự đánh giá khách quan cách nhìn của 
chính giáo viên về mức độ coi trọng nghề giáo của các 
tầng lớp xã hội khác nhau. Từ đó, tác giả có những đánh 
giá khách quan hơn về cảm nhận của giáo viên. 

Thông qua Bảng 1, chúng ta có thể nhận thấy rằng, 
cơ bản giáo viên đang đánh giá sự coi trọng nghề giáo 
của các tầng lớp xã hội tương đối cao, đều đạt điểm 
trung bình khoảng từ 3.62-4/5 điểm. Tuy nhiên, trong 
số những thông tin đánh giá chúng ta cần quan tâm một 
tiêu chí đó là “Sự coi trọng nghề giáo của đồng nghiệp”. 
Ở tiêu chí này, số điểm đạt được thấp nhất so với những 
tiêu chí còn lại (3.62/5). Đồng nghiệp, tức là những 
người cùng làm nghề giáo nhưng bản thân giáo viên lại 
thấy họ có thái độ coi trọng nghề giáo kém nhất trong 
số những lớp người còn lại. Ngoài ra, chúng ta cần quan 
tâm đến một tiêu chí nữa đó là “Sự coi trọng nghề giáo 
của chính thầy/cô”. Ở tiêu chí này, điểm đánh giá lại 
cao hơn điểm đánh giá của tiêu chí “Sự coi trọng nghề 
giáo của đồng nghiệp”. Ở điểm này, chúng ta nhận thấy 
rõ ràng có sự mâu thuẫn bởi những người được khảo 
sát cũng chính là những người được đánh giá. Vậy cuối 
cùng, tiêu chí nào, điểm đánh giá nào mới là đánh tin 
cậy? Theo quan sát và kết quả phỏng vấn sâu của nhóm 
nghiên cứu thì hiện nay giáo viên chưa thực sự hiểu 
nhau trong quá trình làm việc. “Em nghĩ giáo viên hiện 
nay không ai coi trọng nghề này nữa đâu ạ, nó quá 
nguy hiểm và mệt mỏi. Rất nhiều đồng nghiệp của em 

đã bỏ nghề rồi đấy ạ. Còn đối với bản thân em thì em 
vẫn muốn gắn bó với nghề vì chí ít em đã được đào tạo 
làm nhà giáo, hơn nữa bây giờ đi tìm việc khác cũng 
mệt lắm ạ” (Kết quả phỏng vấn của giáo viên số 8). 

2.2.2. Chính sách đối với nhà giáo
Chính sách chính là yếu tố đảm bảo cho một ngành 

nào đó hoạt động theo đúng hướng và đạt mục đích đề 
ra. Giáo dục cũng không ngoại lệ, những chính sách 
giáo dục chính là yếu tố đảm bảo để giáo viên có thể 
yên tâm hoạt động nghề nghiệp của mình. 

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những cải 
thiện nhất định trong việc ban hành chính sách bảo vệ 
giáo viên như tăng lương cơ bản (Nghị định 204/2004/
NĐ-CP), đầu tư cho giáo dục tăng cao, tỉ lệ chi cho 
giáo dục từ 20% trở lên trong tổng ngân sách nhà nước 
(Quy chế chi tiêu cho giáo dục của quốc gia), chế độ 
tiền lương làm thêm giờ (Thông tư liên tịch 07/2013/
TTLT-BGDĐT-BNV-BTC), chế độ phụ cấp (Nghị định 
54/2011/NĐ-CP), cơ chế vinh danh nhà giáo (Nghị 
định 27/2015/NĐ-CP)… đã tạo nên những động lực 
cho giáo viên hăng hái tham gia hoạt động nghề. Tuy 
nhiên, để có những kết luận chính xác hơn về cảm nhận 
của chính người hưởng thụ những cơ chế, quy định đó 
thì chúng tôi đã tiến hành khảo sát giáo viên với những 
nội dung như sau (xem Bảng 2).

Qua Bảng 2, chúng ta có thể nhìn thấy rằng, giáo viên 
hiện nay vẫn đang đánh giá không cao những chính 
sách bảo vệ nhà giáo của Nhà nước Việt Nam. Nếu 

Bảng 1: Nhận thức về nghề nghiệp của xã hội hiện nay từ góc nhìn của giáo viên

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Xã hội 290 1.00 5.00 4.0517 1.20009

Phụ huynh 290 1.00 5.00 3.9379 1.07001

Học sinh 290 1.00 5.00 4.0690 1.13549

Đồng nghiệp 290 1.00 5.00 3.6241 1.07187

Bản thân giáo viên 290 1.00 5.00 4.0207 1.02203

Valid N (listwise) 290

Bảng 2: Cảm nhận của giáo viên về những chính sách bảo vệ nhà giáo của Nhà nước

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Phát triển chuyên môn 290 2.00 5.00 3.4862 .96378

Chính sách bảo vệ giáo viên 290 1.00 5.00 3.2690 1.12385

Sự hợp lí trong kiểm tra đánh giá giáo viên 290 2.00 5.00 3.9724 .94810

Sự đảm bảo cuộc sống từ lương 290 1.00 5.00 3.7931 1.14303

Quy định thời gian làm việc 290 2.00 5.00 3.3828 .84123

Valid N (listwise) 290
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điểm trung bình cho những tiêu chí này là 2.5 thì điểm 
số đánh giá của giáo viên ở đây cũng chỉ ở mức trên 
trung bình một chút là 3.26. Kết quả phỏng vấn về vấn 
đề này cho thấy: “Chúng em cảm thấy rất áp lực khi học 
sinh hư, hỗn láo mà không thể đưa ra những hình phạt 
nghiêm khắc mang tính răn đe. Đối với một số học sinh 
cá biệt, chúng em càng nhẹ nhàng, càng dịu dàng, các 
em ấy lại càng nhờn khiến chúng em vô cùng bất lực. 
Có trường hợp đồng nghiệp của em đánh vào tay một 
em học sinh mắc lỗi mà cả gia đình em ấy kéo đến nhà 
uy hiếp, đe dọa, còn yêu cầu nhà trường đuổi việc giáo 
viên ấy. Lãnh đạo nhà trường cuối cùng cũng kỉ luật 
bạn ấy, mặc dù không đuổi việc nhưng cũng làm cho 
chúng em cảm thấy không yên tâm khi hoạt động nghề” 
(Giáo viên số 15). Do vậy, việc lựa chọn đánh giá thấp 
về chính sách bảo vệ giáo viên cũng là điều chúng ta có 
thể hiểu được. Ngành Giáo dục muốn có sự phát triển 
hơn thì nhất thiết phải có những chính sách bảo vệ nhà 
giáo tốt nhất, đem lại cảm giác an toàn cho giáo viên.

Ngoài ra, yếu tố về “Phát triển chuyên môn” cho giáo 
viên cũng không nhận được sự đánh giá cao của giáo 
viên. Nhiều giáo viên cho rằng, những buổi tập huấn 
mà Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức là những buổi “nghỉ 
xả hơi” của giáo viên, nó không đem lại giá trị gì nhiều 
cho họ. 

Yếu tố “Quy định về thời gian làm việc” cũng không 
nhận được sự đánh giá cao bởi hiện nay mặc dù số 
lượng đầu việc hành chính giảm đi nhiều nhưng sức ép 
của việc thay đổi nội dung, chương trình lại khiến giáo 
viên phải tập trung nhiều thời gian hơn trong việc chuẩn 
bị bài vở trước khi lên lớp. Ngoài ra, với hình thức giáo 
viên kiêm nhiệm nhiều lớp như hiện nay thì sức ép 
chấm bài, chữa bài, kiểm tra, đánh giá học sinh… cũng 
chiếm nhiều thời gian của giáo viên. 

Như vậy, từ bảng thống kê có thể thấy, hiện nay giáo 
viên chưa thực sự hài lòng với những cơ chế, chính 
sách bảo vệ nhà giáo của Nhà nước Việt Nam. Thiết 
nghĩ, để giáo viên có thể yên tâm hơn trong hoạt động 
nghề thì Nhà nước cần có cơ chế chính sách hữu hiệu 
hơn, tạo cảm giác yên tâm cho giáo viên. 

2.2.3. Mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp và học sinh
Mối quan hệ được hiểu là sự tác động qua lại giữa hai 

(hoặc nhiều hơn hai) đối tượng hoặc hai (hoặc nhiều 
hơn hai) nhóm đối tượng có liên quan với nhau. Nó là 
sự liên kết giữa người với người tạo nên những mối 
quan hệ mật thiết trong công việc cũng như trong cuộc 
sống. Trong bất kì xã hội nào, mối quan hệ luôn được 
đánh giá là quan trọng và cần thiết. Mối quan hệ được 
hình thành từ sự tương tác lẫn nhau trong quá trình làm 
việc. Những tương tác này không phải ngẫu nhiên mà 
thường phải có mục đích, nó có xu hướng lặp lại, ổn 
định và tạo ra mô hình tương tác và thực hiện nó như 
một thói quen, không có ý thức. Những mối quan hệ 
tốt đẹp sẽ tạo ra môi trường làm việc tốt đẹp, tích cực, 
hiệu quả hơn.  

Qua Bảng 3, chúng ta có thể nhận thấy, giáo viên có 
mối quan hệ lẫn nhau tốt hơn so với mối quan hệ với 
lãnh đạo. Nếu số điểm đạt được với mối quan hệ giữa 
các giáo viên với nhau là 4.27 thì với lãnh đạo chỉ đạt 
3.98. Tuy nhiên, nếu trong mối quan hệ với đồng nghiệp 
có những mức đánh giá thấp nhất (1 điểm) thì trong mối 
quan hệ với lãnh đạo, các giáo viên không bị rơi vào 
mối quan hệ xấu như thế (thấp nhất 2 điểm). Nghiên 
cứu về vấn đề này, các tác giả Phạm Thế Kiên (2020), 
Bùi Văn Vân - Nguyễn Thị Hằng Phương (2018) cũng 
đã đề cập đến và cũng có những kết quả tương đồng [3], 
[4]. Nhìn chung, với số điểm trung bình tương đối cao 
như trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng, mối quan hệ 
tương tác giữa các giáo viên với nhau trong môi trường 
trường học của họ tương đối tốt, nó có thể chưa phải là 
hoàn mĩ nhưng đó cũng đã thể hiện cho chúng ta thấy 
một môi trường giáo dục tương đối tốt giữa giáo viên 
với học sinh, giữa giáo viên - giáo viên, giữa giáo viên 
- lãnh đạo nhà trường. 

2.2.4. Năng lực bản thân
Có thể nói rằng, sự tự tin của mỗi con người sẽ đánh 

giá tốt nhất cảm nhận hạnh phúc của cá nhân họ, đồng 
thời nó cũng là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến cảm 
nhận hạnh phúc của mỗi cá nhân. Con người có hạnh 
phúc thì mới cảm thấy tự tin và mới cảm thấy cuộc 
sống có ý nghĩa. Thông qua khảo sát, chúng tôi nhận 
thấy, phần lớn giáo viên đều đánh giá mức độ tự tin của 
bản thân ở mức tương đối cao. Có 51% giáo viên cho 
rằng, họ “Hoàn toàn tự tin” về năng lực bản thân trước 

Bảng 3: Các mối quan hệ trong nhà trường của giáo viên

Đối tượng N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Mối quan hệ với đồng nghiệp 290 1.00 5.00 4.2793 .95645

Mối quan hệ với học sinh 290 2.00 5.00 4.1138 1.07382

Mối quan hệ với lãnh đạo 290 2.00 5.00 3.9828 1.01018

Valid N (listwise) 290
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sự thay đổi của Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Tuy vậy, những chỉ số đánh giá “Bình thường” hoặc 
“Có chút không tự tin” vẫn còn ở mức cao, chiếm tổng 
khoảng 35% số lượng giáo viên tham gia khảo sát. Xét 
trong điều kiện môi trường giáo dục thì con số này vẫn 
còn quá cao bởi nghề giáo là nghề truyền cảm hứng. 
Nếu giáo viên không cảm thấy tự tin với chính mình thì 
khó có thể đem lại cảm hứng tích cực cho người học. 

Với kết quả khảo sát về mức độ tự tin của giáo viên 
như ở Bảng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có những 
phương án bổ sung bồi dưỡng thêm về năng lực, kĩ 
năng nghề nghiệp cho giáo viên, giúp họ tự tin hơn và 
làm tốt hơn công việc của mình. 

2.2.5. Áp lực đối với công việc của giáo viên hiện nay
Áp lực lao động nghề nghiệp có tính hai mặt đối với 

hoạt động nghề nghiệp của giáo viên: Ở mặt tích cực, 
áp lực sẽ tạo động lực để phát triển đội ngũ giáo viên và 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp. 
Ngược lại, khi áp lực quá lớn và nếu không có các biện 
pháp giải toả kịp thời thì áp lực sẽ tạo ra hiện tượng 
quá tải, tác động tiêu cực đến thể chất, tinh thần và chất 
lượng, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của giáo viên, 
từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, mục tiêu giáo 
dục sẽ không được đảm bảo.

Theo công bố của Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt 
Nam, thời gian làm việc của giáo viên đều nhiều hơn 

so với quy định, trong khi có đến 50% giáo viên được 
hưởng lương dưới mức bình quân. Trong số hơn 500 
giáo viên được khảo sát, có khoảng một nửa cho biết 
không muốn làm nghề dạy học nữa, trong đó giáo viên 
cấp Trung học cơ sở chiếm tỉ lệ nhiều hơn, cụ thể: Tiểu 
học 40.9%, Trung học cơ sở là 59% và Trung học phổ 
thông là 52.4% [5]. Ngoài ra, theo kết quả khảo sát của 
Nguyễn Thị Thuý Dung khẳng định có 100% giáo viên 
và cán bộ quản lí xác nhận họ từng rơi vào tress và thừa 
nhận dù không xuất hiện ở mức thường xuyên và rất 
thường xuyên nhưng đều hiện diện các mặt biểu hiện ở 
cơ thể, cảm xúc, nhận thức và hành vi [6]. 

Như vậy, có thể khẳng định, những năm trước đây, 
giáo viên Việt Nam đang gặp rất nhiều áp lực và áp lực 
mà họ gặp phải cũng rất lớn. Cho đến nay, khi Việt Nam 
đang trong giai đoạn cải cách giáo dục, những áp lực về 
vấn đề sổ sách, hành chính đã được giảm đi rất nhiều 
(trung bình còn khoảng 3 đầu việc so với 10 đầu việc 
như công bố ở trên) và rất nhiều những vấn đề đã được 
thay đổi nhằm giảm tải gánh nặng cho giáo viên thì liệu 
rằng áp lực của giáo viên hiện nay có giảm hay không, 
chúng ta cùng xem xét vấn đề qua Bảng 5.

Đa phần giáo viên đều khẳng định, họ đang gặp phải 
những áp lực nhất định, trong đó tỉ lệ chiếm nhiều 
nhất là 37.2% là mức “Áp lực rất lớn”, tiếp đó là mức 
“Áp lực lớn” chiếm 32.1%. Trong giai đoạn triển khai 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và nhiều phong 

Bảng 4: Sự tự tin về năng lực bản thân 

Mức độ tự tin Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Hoàn toàn không tự tin 2 .7 .7 .7

Có chút không tự tin 16 5.5 5.5 6.2

Bình thường 80 27.6 27.6 33.8

Có chút tự tin 44 15.2 15.2 49.0

Hoàn toàn tự tin 148 51.0 51.0 100.0

Total 290 100.0 100.0

Bảng 5: Mức độ áp lực mà giáo viên hiện nay đang gặp phải 

Trước mắt thầy cô cảm thấy thế nào về áp lực đang trải qua?

Mức độ áp lực Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Hoàn toàn không có áp lực 5 1.7 1.7 1.7

Có chút áp lực 32 11.0 11.0 12.8

Trung bình 52 17.9 17.9 30.7

Áp lực lớn 93 32.1 32.1 62.8

Áp lực rất lớn 108 37.2 37.2 100.0

Total 290 100.0 100.0
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trào giúp giáo viên có được tâm thế thoải mái nhất khi 
hoạt động nghề nghiệp, hi vọng giáo viên sẽ giảm thiểu 
được căng thẳng, sẽ có nhiều giáo viên không cảm thấy 
bị áp lực như trước, nhưng những vấn đề đó chưa đủ để 
giáo viên cảm thấy hạnh phúc hơn.  

Các loại áp lực (xem Bảng 6)
Có thể khẳng định một điều rằng, ở Việt Nam, nghề 

giáo là một trong những nghề khó khăn nhất trong tất 
cả các nghề hiện nay [7]. Hàng ngày, họ phải chịu nhiều 
các áp lực từ các phía. Bảng thống kê trên thể hiện cơ 
bản những vấn đề mà hàng ngày giáo viên phải đối mặt, 
qua đó chúng ta nhận thấy, giáo viên gặp vấn đề nhiều 
nhất là từ học sinh (3.99/5). Về các vấn đề khác, tuy 
rằng thấp hơn so với các vấn đề từ học sinh nhưng nó 
cũng là tương đối cao, đều cao hơn mức trung bình (trừ 
vấn đề từ đồng nghiệp). Trong đó, đặc biệt chú ý tới các 
vấn đề từ xã hội. Ngày nay, khi toàn xã hội được giao 
nhiệm vụ cùng nhà trường tiến hành giáo dục học sinh 
thì các vấn đề nảy sinh tương đối nhiều, sự mâu thuẫn 
giữa lối giáo dục truyền thống (theo quan điểm từ trước 
đến nay của người Việt Nam) với quan điểm giáo dục 
hiện đại phát huy tiềm năng cá nhân, năng lực người 
học, phương pháp đánh giá học sinh… đều không thể 
làm hài lòng nhiều đối tượng xã hội, giáo viên là người 
phải đứng ra giải quyết các vấn đề này. Chính vì thế nên 
giáo viên cảm thấy căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn. 

Thời gian làm việc
Nhìn vào Bảng 7, chúng ta có thể nhận thấy rằng, số 

giáo viên phải sử dụng thời gian làm việc vượt quy định 

của Nhà nước chiếm tỉ lệ rất lớn. 
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian 

làm việc của người lao động là 8 tiếng/ngày làm việc, 
giáo viên cũng không ngoại lệ. Nhưng qua bảng thống 
kê, chúng ta có thể thấy rằng, để hoàn thành được khối 
lượng công việc hàng ngày, giáo viên phải làm việc 
nhiều hơn so với thời gian quy định. Chỉ có 1.4% giáo 
viên làm việc dưới 8 tiếng/ngày để hoàn thành được 
khối lượng công việc được giao.

Vấn đề đặt ra ở đây là nguyên nhân do đâu mà giáo 
viên lại phải làm việc quá thời gian như vậy? Chúng ta 
xét đến khối lượng công việc trong một ngày làm việc 
của giáo viên như sau: soạn giáo án, lên lớp, ghi chép 
sổ đầu bài, sổ học tập, sổ theo dõi học sinh, chấm bài 
(trung bình khoảng 40 học sinh/lớp tương đương với 
40 bài viết/ngày), trong khi đó 1 giáo viên không chỉ 
dạy 1 lớp học, có nhiều giáo viên dạy 2-3 lớp, vì vậy số 
bài cần chấm điểm, số giáo án, số sổ sách giấy tờ cũng 
sẽ tăng lên. Năm 2012, tác giả Nguyễn Thị Bình đã 
công bố kết quả nghiên cứu như sau: Mỗi giáo viên phổ 
thông phải làm tới 10 đầu việc, thời gian lao động 60-
70 giờ/ tuần. Cấp Tiểu học, số giờ làm việc trong một 
tuần cao hơn khoảng 1,5 lần so với quy định của Nhà 
nước (Nhà nước quy định 40 giờ/tuần), cấp Trung học 
cơ sở là gấp 1,7 lần, cấp Trung học phổ thông là 1,8 lần. 
Tuy rằng hiện nay, khi áp dụng Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới nhưng giáo viên chỉ giảm bớt được số 
việc hành chính chứ không hề giảm số lượng học sinh 

Bảng 6: Bảng tổng hợp các loại áp lực giáo viên thường xuyên đối mặt gây ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc của giáo viên 

Các loại áp lực người giáo viên thường xuyên phải đối mặt

Các loại áp lực N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Áp lực từ phía học sinh 290 1.00 5.00 3.9966 1.06696

Áp lực từ lãnh đạo nhà trường 290 1.00 5.00 3.1034 1.50535

Áp lực từ chính bản thân thầy cô 290 1.00 5.00 3.1862 .93739

Áp lực từ phụ huynh học sinh 290 1.00 5.00 3.3276 1.21678

Áp lực từ xã hội 290 1.00 5.00 3.3517 1.17959

Áp lực từ đồng nghiệp 290 1.00 5.00 2.2069 1.30156

Valid N (listwise) 290

Bảng 7: Thời gian lao động của giáo viên

Thời gian làm việc trung bình/ngày

Thời gian Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Dưới 8 tiếng 4 1.4 1.4 1.4

8 -10 tiếng 198 68.3 68.3 69.7

Trên 10 tiếng 88 30.3 30.3 100.0

Total 290 100.0 100.0
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mà họ dạy hàng ngày. 
Như vậy, có thể thấy rằng, khối lượng công việc quá 

nhiều khiến giáo viên phải làm việc quá sức là một 
trong những nguyên nhân làm giảm cảm nhận hạnh 
phúc của giáo viên hiện nay. 

Sự đảm bảo cuộc sống từ lương
Đây là vấn đề rất “nóng” trong ngành Giáo dục. Theo 

quy định của Nhà nước Việt Nam, thu nhập của giáo 
viên được tính như sau: Lương, phụ cấp = Hệ số * Mức 
lương cơ sở + phụ cấp. Trong đó, mức lương cơ sở là 
1.49 triệu đồng; hệ số bậc đại học là 2.34 và cứ 3 năm 
sẽ tăng 1 bậc lương (0.33). Nếu tính theo công thức này 
thì một giáo viên trình độ đại học khi mới ra trường 
là 2.34*1.49 = 3.486.600đ + phụ cấp, sau 3 năm sẽ là 
2.67*1.49 = 3.680.300đ + phụ cấp. 

Theo số liệu thống kê từ kết quả nghiên cứu của Phạm 
Quang Trung nghiên cứu trên diện rộng với số lượng 
khoảng 1801 giáo viên thì mức sống của giáo viên 
Ttrung học cơ sở ở mức “rất thấp” chiếm khoảng 2.9%, 
mức “thấp” khoảng 46.1% và mức “cao” chỉ chiếm 
0.2%. Ở Trung học phổ thông thì mức “rất thấp” chiếm 
8.4%, mức “thấp” chiếm 39.3% và mức “cao” là 0.8% 
[8]. Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, kết 
quả như sau (xem Bảng 8).

Từ Bảng 8, chúng ta có thể nhận thấy, mức độ “Hoàn 
toàn đảm bảo” cuộc sống của giáo viên từ thu nhập từ 
lương chiếm tỉ lệ cao hơn chút so với kết quả điều tra 
của Phạm Quang Trung. Tuy nhiên, ở mức độ “Hoàn 
toàn không đảm bảo” lại chiếm tỉ lệ rất cao 36.6% và 
có 22.8% giáo viên sống ở mức “Không đảm bảo lắm”. 
Kết quả điều tra cơ bản tương đồng với kết quả của 
tác giả Phạm Quang Trung nói riêng và của nhiều các 
nghiên cứu khác nói chung. 

Như vậy, giáo viên ngoài những áp lực từ con người 
thì họ còn phải chịu áp lực về thời gian lao động và 
áp lực từ thu nhập đảm bảo cuộc sống. Chính những 
nguyên nhân này cũng làm giảm đi cảm nhận hạnh 
phúc nghề nghiệp của họ. Điều này gây nên rất nhiều 
những tranh luận chưa có hồi kết giữa giáo viên và các 
nhà quản lí hiện nay. 

2.3. Định hướng cải thiện cảm nhận hạnh phúc cho giáo viên
2.3.1. Cải thiện chính sách đối với nhà giáo
Để nâng cao được cảm nhận hạnh phúc cho giáo 

viên, các cấp lãnh đạo trước tiên cần phải xây dựng 
được quan điểm tích cực về nghề giáo trong xã hội. 
Trước thực trạng hiện nay, một bộ phận không nhỏ 
người dân không hài lòng với những thay đổi về mục 
tiêu giáo dục, quá trình giáo dục, một số những quy 
định (quy định về khen thưởng kỉ luật…) và biểu hiện 
rõ nhất là trong nhiều năm gần đây, khoa Sư phạm 
không nhận được sự lựa chọn ưu tiên của người học 
khiến cho chất lượng giáo viên cũng bị ảnh hưởng ít 
nhiều. Do vậy, để cải thiện được tình trạng này, các 
cấp lãnh đạo nên có những động thái tích cực, thúc 
đẩy những sinh viên ưu tú lựa chọn ngành Sư phạm và 
tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa 
và mục đích của giáo dục hiện nay; Thứ hai, Nhà nước 
cần tăng cường cải thiện cơ chế, chính sách bảo vệ nhà 
giáo thông qua các luật như Luật Giáo dục, bổ sung 
Luật Nhà giáo… trao quyền nhiều hơn cho giáo viên 
trong quá trình dạy học; Thứ ba, tăng cường bồi dưỡng 
nâng cao năng lực sư phạm, kĩ năng sư phạm cho giáo 
viên; Thứ tư, giảm thiểu áp lực bằng cách hạn chế số 
lượng công việc hành chính, kiêm nhiệm lớp học cho 
giáo viên để họ dành nhiều thời gian hơn trong công 
tác bồi dưỡng, phát triển chuyên môn, nâng cao chất 
lượng dạy học và đồng thời cũng giúp giáo viên tăng 
cảm nhận hạnh phúc. 

2.3.2. Cải thiện môi trường làm việc
Môi trường làm việc ở đây được hiểu là ngoài những 

điều kiện về cơ sở vật chất ra thì mối quan hệ hài 
hòa giữa người với người là liều thuốc tốt nhất để vận 
hành trường học. Môi trường làm việc thân thiện thì 
giáo viên cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, tràn ngập năng 
lượng. Ngược lại, nếu làm việc trong môi trường có 
nhiều mâu thuẫn thì tâm trạng giáo viên cũng không 
thoải mái và thiếu đi động lực làm việc. Điều này sẽ 
gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của họ. Do vậy, 
lãnh đạo nhà trường nên tạo lên bầu không khí làm 

Bảng 8: Mức độ đảm bảo cuộc sống từ lương của giáo viên

Sự đảm bảo cuộc sống từ lương?

Các mức độ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Hoàn toàn đảm bảo 11 3.8 3.8 3.8

Có chút đảm bảo 26 9.0 9.0 12.8

Bình thường 81 27.9 27.9 40.7

Không đảm bảo lắm 66 22.8 22.8 63.4

Hoàn toàn không đảm bảo 106 36.6 36.6 100.0

Total 290 100.0 100.0
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việc vui vẻ, đoàn kết cho giáo viên, cán bộ nhân viên 
trong nhà trường bằng cách thay đổi công tác quản lí 
từ quản lí theo hiệu quả công việc bằng quản lí theo 
năng lực nhà giáo.

2.3.3. Sự thay đổi từ chính bản thân giáo viên
Ngoài những yếu tố từ các cấp quản lí, lãnh đạo nhà 

trường ra thì bản thân mỗi giáo viên cũng nên biết cách 
tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phát triển năng lực, 
thay đổi phương pháp, kĩ thuật dạy học… để đáp ứng 
được mục tiêu giáo dục trong thời kì mới. Sự thay đổi 
từ chính bản thân giáo viên là điều kiện tiên quyết giúp 
giáo viên không bị tụt hậu và giáo dục mới có thể hoàn 
thành được mục tiêu, ý nghĩa của nó. Không chỉ thế, sự 
thay đổi tích cực từ chính bản thân giáo viên cũng sẽ 
giúp họ tăng cảm nhận hạnh phúc nghề nghiệp, tự tin 
hoạt động nghề. 

3. Kết luận
Sự hài lòng của giáo viên đóng vai trò rất quan trọng 

trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, nó có thể trực 
tiếp ảnh hưởng đến thái độ tình cảm và cách hành xử 
của giáo viên đối với công việc. Nhiều nghiên cứu cũng 
chỉ ra rằng, khi giáo viên hài lòng với công việc thì hiệu 
quả làm việc của họ sẽ tăng lên rất nhiều, các yếu tố 
từ xã hội, cơ chế chính sách của Nhà nước, áp lực lao 
động, mối quan hệ trong đơn vị hay chính năng lực bản 
thân giáo viên đều có những ảnh hưởng ít nhiều đến 
cảm nhận hạnh phúc của họ. Do vậy, các cấp lãnh đạo 
nên có những điều chỉnh về chính sách bảo vệ nhà giáo 
giúp họ yên tâm hoạt động nghề, nhà trường cũng cần 
thay đổi phong cách quản lí, trao quyền nhiều hơn cho 
giáo viên. Ngoài ra, bản thân giáo viên cũng nên tự biết 
cách học hỏi, nâng cao năng lực giảng dạy để phù hợp 
hơn với yêu cầu của thời đại mới. 
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