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1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, vấn đề năng lực cảm xúc 

- xã hội (SEC) trong lĩnh vực giáo dục mầm non được 
quan tâm hơn cả trên bình diện lí luận và thực tiễn. Mục 
2, Điều 3, Công ước về Quyền Trẻ em của Liên Hiệp 
quốc (2010) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo 
vệ và chăm sóc hạnh phúc cho trẻ em và trách nhiệm 
của các bên liên quan thông qua thỏa thuận: “Các quốc 
gia thành viên cam kết bảo đảm trẻ em được bảo vệ và 
chăm sóc cần thiết vì hạnh phúc của trẻ em, có tính đến 
những quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, của những người 
giám hộ pháp lí hoặc những người khác chịu trách 
nhiệm về mặt pháp lí đối với trẻ em và nhằm mục đích 
đó sẽ thực thi tất cả mọi biện pháp pháp quy và hành 
chính thích hợp” [1]. 

Để thực hiện Luật Trẻ em (2016), ngày 17 tháng 7 năm 
2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2017/
NĐ-CP về “Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 
thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường” [2]. Nghị 
định được áp dụng từ bậc học Mầm non đến các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, môi trường giáo dục an 
toàn, lành mạnh, thân thiện là môi trường đảm bảo sự 
đầy đủ, an toàn về cơ sở vật chất, lành mạnh, thân thiện 
về mặt tinh thần. Trong môi trường giáo dục đó không 
có bạo lực, mọi trẻ em trong trường học đều được giám 
sát phòng tránh nguy cơ mất an toàn và hỗ trợ về tâm lí 
khi cần. Từ đó, trẻ phát triển tích cực, tạo nền tảng cho 
sự thành công trong trường học và cuộc sống tương lai. 
Nghị định trên là cơ sở cho việc xác định tiêu chí đánh 
giá chất lượng trường mầm non, những yêu cầu về SEC 
của người giáo viên mầm non. Đồng thời, là căn cứ xác 
định tiêu chí của SEC trong chương trình đào tạo giáo 
viên mầm non.

Các công bố gần đây hướng tới nghiên cứu về SEC 
của giáo viên mầm non. Buettner và cộng sự (2016) đã 

chỉ ra rằng: Gánh nặng tâm lí của giáo viên (bao gồm 
trầm cảm, căng thẳng và kiệt sức về cảm xúc) là một 
trong những yếu tố liên quan đến phản ứng tiêu cực của 
giáo viên mầm non đối với trẻ [3]. Chính vì vậy, việc 
giáo viên nhận diện được cảm xúc của bản thân và của 
người khác rất quan trọng, giúp họ có thể đưa ra những 
quyết định phù hợp nhằm tránh được những hành vi và 
thái độ không mong muốn xảy ra. 

Hiện nay, nhiều trường mầm non ở Mĩ, Úc, Newzeland 
và một số nước Châu Á - Thái Bình Dương đã coi SEC 
là một trong những tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp 
của người giáo viên mầm non. Ở Việt Nam, nghiên cứu 
về SEC vẫn còn khá mới mẻ và vì thế chưa thể hiện rõ 
ràng trong các quy định của chính sách, trước hết trong 
chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và trong chuẩn 
đầu ra của các chương trình đào tạo giáo viên mầm non. 
Bài viết này nhằm hệ thống lại các hướng nghiên cứu 
trên thế giới về SEC trong giáo dục mầm non và đưa ra 
khuyến nghị cho nghiên cứu và đào tạo về SEC trong 
giáo dục mầm non ở Việt Nam.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả sử dụng một 

số phương pháp nghiên cứu lí luận như: Phương pháp 
phân tích - tổng hợp lí thuyết, phương pháp hệ thống 
hóa lí thuyết nhằm tổng quan những hướng nghiên cứu 
chính về SEC trong giáo dục mầm non qua các công 
bố khoa học trên các các tạp chí uy tín như: Public 
Administration Review, International Journal of Public 
Sector, Advance in Developing Human Resources… và 
các tạp chí chuyên ngành như: Journal of early childhood 
research, early childhood education journal, Journal of 
research in childhood education, international journal 
of child care and education policy; Tạp chí Giáo dục và 
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Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. Nghiên cứu cũng 
sử dụng nhiều tài liệu thứ cấp - các văn bản Luật, Nghị 
định của Chính phủ Việt Nam. Việc lựa chọn tài liệu 
được triển khai dựa trên 3 tiêu chí sau: 1/ Là nghiên cứu 
lí thuyết cơ sở về SEC; SEC trong giáo dục mầm non 
(có thể trước 2007); 2/ Là công bố khoa học có chỉ số 
DOI hoặc ISSN, ISBN; 3. Là nghiên cứu từ năm 2007 
trở lại đây, trừ các nghiên cứu lí thuyết cơ sở. Trong 
tổng số 93 tài liệu tác giả thu thập, sau khi kiểm tra, 
sàng lọc độ trùng lặp thì còn lại 74 bài viết. Trong đó, 
chỉ có 33 bài viết đạt yêu cầu theo 03 tiêu chí trên và 
đáp ứng được mục đích của nghiên cứu.

2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Định hướng nghiên cứu về SEC trong giáo dục mầm 
non trên thế giới
a. Nghiên cứu về SEC và các thành tố của SEC
Khái niệm “Năng lực” được định nghĩa là khả năng 

(Boyatzis, 2008) [4]. Nó là một tập hợp các tập hợp 
hành vi có liên quan nhưng khác nhau được tổ chức 
xung quanh một cấu trúc cơ bản được gọi là “ý định”. 
Các hành vi là biểu hiện thay thế của mục đích, nếu 
thích hợp trong các tình huống hoặc thời điểm khác 
nhau. 

Trên thế giới, nhiều tác giả đã ghi nhận sự đa dạng 
của các định nghĩa được công bố về SEC (Dodge, 1985; 
Hubbard & Coie, 1994; Taylor & Asher, 1984; Waters 
& Sroufe, 1983; Yeates & Selman, 1989). Bar-On 
(2006) đề cập đến khái niệm về trí tuệ cảm xúc - xã hội 
liên quan đến các khía cạnh xã hội ở mức độ cao hơn, 
bao gồm các lĩnh vực sau: nội tâm (tự nhận thức về cảm 
xúc, tính quyết đoán, tự coi trọng, tự hiện thực hóa, độc 
lập), giữa các cá nhân (sự đồng cảm, trách nhiệm xã 
hội), khả năng thích ứng (giải quyết vấn đề, thử nghiệm 
thực tế và tính linh hoạt) và quản lí căng thẳng (khả 
năng chịu đựng căng thẳng, kiểm soát xung động) [5].

Năm 1997, Rose-Krasnor đặc biệt tập trung vào năng 
lực xã hội, vận hành năng lực xã hội như hiệu quả trong 
tương tác liên quan đến các kĩ năng xã hội, địa vị ngang 
hàng, thành công trong mối quan hệ và đánh giá mục 
tiêu - kết quả chức năng. Đồng thời, Rose - Krasnor đã 
đưa ra mô hình năng lực xã hội [6]. 

Phân tích SEC dưới góc nhìn là những khả năng, năm 
1999, Saarni trình bày khái niệm SEC về cơ bản là cầu 
nối giữa các khía cạnh cảm xúc và xã hội với một mô 
hình bao gồm tám kĩ năng phù hợp với sự phát triển 
tình cảm - xã hội như nhận thức về cảm xúc của chính 
mình, khả năng phân biệt và hiểu cảm xúc của người 
khác, khả năng sử dụng từ vựng về cảm xúc và cách 
diễn đạt, khả năng tham gia đồng cảm, khả năng phân 
biệt trải nghiệm cảm xúc chủ quan với biểu hiện cảm 
xúc bên ngoài, đối phó thích ứng với cảm xúc thù địch 
và hoàn cảnh đau buồn, nhận thức về giao tiếp cảm xúc 

trong các mối quan hệ và khả năng tự hiệu quả về mặt 
cảm xúc. Đồng thời, họ đưa ra mô hình học tập tình 
cảm - xã hội [7].

Denham và cộng sự (2012) [8] cũng đã tích hợp mô 
hình năng lực xã hội của Rose - Krasnor (1997) [6] và 
Payton và cộng sự (2000) [9] mô hình học tập tình cảm 
- xã hội để chỉ ra cách thức các kĩ năng xã hội và tình 
cảm cụ thể liên quan với nhau để hình thành SEC tổng 
thể. Họ cho rằng, thành công trong việc tự điều chỉnh 
bản thân, tương tác xã hội và tham gia vào nhóm được 
dựa trên ba kĩ năng năng lực cảm xúc: tự nhận thức (xác 
định cảm xúc, trách nhiệm xã hội), tự điều chỉnh (quản 
lí cảm xúc, nhận thức và hành vi) và nhận thức xã hội 
(quan điểm, thấu hiểu cảm xúc và quan tâm đến người 
khác) và hai kĩ năng quan hệ/xã hội: ra quyết định có 
trách nhiệm (phân tích tình huống, thiết lập mục tiêu, 
giải quyết vấn đề) và kĩ năng quan hệ (hợp tác, lắng 
nghe, thay phiên nhau, tìm kiếm sự giúp đỡ) .

Dựa trên các lí thuyết về SEC của Denham, tổ chức 
Hợp tác Học thuật, Xã hội và Cảm xúc năm 2019, “Học 
tập xã hội và cảm xúc là một quá trình qua đó trẻ em 
và người lớn hiểu và quản lí cảm xúc, thiết lập và đạt 
được các mục tiêu tích cực, cảm nhận và thể hiện sự 
đồng cảm với người khác, thiết lập và duy trì các mối 
quan hệ tích cực, và thực hiện trách nhiệm quyết định”. 
5 lĩnh vực của học tập xã hội và cảm xúc là: nhận thức 
về bản thân, quản lí bản thân, nhận thức xã hội, kĩ năng 
quan hệ và ra quyết định có trách nhiệm [8]. Học tập xã 
hội và cảm xúc thường xảy ra nhất thông qua các tương 
tác xã hội giữa giáo viên và sinh viên. Như vậy, nó ăn 
sâu vào tính năng động trong lớp học và quan trọng để 
tạo ra sự hỗ trợ, môi trường học tập bình đẳng và thân 
thiện [10], [11], [12].

V. Rodriguez & Mascio (2018) đã đưa ra 5 năng lực 
nhận thức của người giáo viên: Nhận thức về bản thân 
với tư cách là một giáo viên, Nhận thức về quá trình 
dạy học (trước đây là dạy thực hành), Nhận thức về 
Người học, Nhận thức về Tương tác và Nhận thức về 
Ngữ cảnh. Trong khi các nghiên cứu mô tả đặc điểm 
của giáo viên SEC (social-emotional competency) và 
việc học còn ít, V. Rodriguez và Solis (2013) lần đầu 
tiên mô tả một khía cạnh cốt lõi trong 5 nhận thức có 
thể được sử dụng để mô tả SEC của giáo viên - nhận 
thức của giáo viên về sự tương tác - dựa trên các cuộc 
phỏng vấn nhận thức của một nhóm đa dạng gồm 23 
giáo viên [13]. Năm 2016, V. Rodriguez đã khẳng định: 
đây là phiên bản được sử dụng trong nghiên cứu hiện 
tại để mô tả về SEC và hạnh phúc của giáo viên mầm 
non [14].

Theo Saarikallio, S. (2019), SEC là một tập hợp các 
nguồn lực tâm lí, có liên quan cao đến sự phát triển 
thích ứng và sức khỏe của con người [15].

Rodriguez, V., Lynneth Solis, S., Mascio, B., Kiely 
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Gouley, K., Jennings, PA, & Brotman, LM (2020) đã 
chỉ ra khung năm nhận thức (nhận thức về bản thân với 
tư cách là một giáo viên, nhận thức về người học, nhận 
thức về quá trình giảng dạy, nhận thức về tương tác, 
nhận thức về bối cảnh) giúp giáo viên đạt được SEC và 
hạnh phúc trong quá trình hoạt động nghề nghiệp [16].

b. Nghiên cứu về SEC trong giáo dục trẻ em và đào 
tạo giáo viên mầm non

Nghiên cứu về ảnh hưởng của SEC đến sức khỏe tâm 
thần của giáo viên

Trong một nghiên cứu vào năm 2002, Denham và 
cộng sự đã chỉ ra hạn chế của mô hình giáo dục “Lấy 
trẻ làm trung tâm” tại trường mầm non rằng: Bản chất 
giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non dễ mang đến tổn 
thương cho giáo viên, trẻ và gia đình của trẻ. Lớp học 
mầm non chủ yếu dạy trẻ cảm nhận những cảm xúc 
tích cực thay vì việc cần cho trẻ hiểu những cảm xúc 
cơ bản như sợ hãi, tức giận và lo lắng [17]. Từ đó, có 
thể thấy, năng lực nhận biết xúc cảm, tình cảm của trẻ 
là một trong những năng lực quan trọng mà giáo viên 
mầm non cần hướng đến hình thành cho chúng. Để hình 
thành được ở trẻ, giáo viên mầm non cần phải nhận 
diện, hiểu cảm xúc của bản thân, người khác để có ứng 
xử cho phù hợp.

Jennings và cộng sự (2009) đã nghiên cứu về kết quả 
học tập của học sinh với SEC của giáo viên đã chỉ ra 
rằng: Tồn tại mối quan hệ giữa năng lực cảm xúc - xã 
hội và tình trạng kiệt sức của giáo viên [18]. Tức là khi 
tình trạng kiệt sức và căng thẳng của giáo viên kéo dài 
sẽ khiến cho SEC của giáo viên giảm mạnh và dần trở 
nên mất kiểm soát.

Cũng trong một nghiên cứu về hỗ trợ học tập cảm 
xúc - xã hội cho giáo viên mầm non, Zinsser và cộng 
sự (2016), đã chỉ ra rằng, mặc dù giáo viên làm việc 
trong các lớp học riêng lẻ, nhưng họ có nhận thức về 
môi trường nơi làm việc, khả năng tiếp cận hỗ trợ mặc 
dù ở mức độ thấp hơn, có những điểm chung về sức 
khỏe tâm lí và sự hài lòng trong công việc. Hơn nữa, 
tại các trung tâm đã triển khai nhiều hỗ trợ hơn cho 
học tập cảm xúc - xã hội của trẻ em (bao gồm tiếp cận 
với chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần, chương trình 
giảng dạy trên lớp, đào tạo và tài nguyên cho giáo viên). 
Vì vậy, giáo viên ít chán nản hơn, hài lòng hơn với công 
việc của họ, cảm thấy được hỗ trợ nhiều hơn trong việc 
quản lí hành vi và đã xem môi trường làm việc của 
trung tâm của họ là tích cực hơn [19]. 

Buettner và cộng sự (2016) trong một nghiên cứu về 
các yếu tố liên quan đến khả năng đáp ứng và cam kết 
nghề nghiệp của giáo viên đã cho thấy: Gánh nặng tâm 
lí của giáo viên (trầm cảm, căng thẳng và kiệt sức về 
cảm xúc) có liên quan đến phản ứng tiêu cực của giáo 
viên mầm non đối với trẻ [20]. Mức độ kiệt sức của 
giáo viên cao hơn có liên quan việc học sinh nhận được 

xếp hạng SEC thấp hơn. Học sinh nhận thấy sự căng 
thẳng giáo viên đứng lớp của họ [21]. Sự căng thẳng và 
kiệt sức của giáo viên có thể làm giảm chất lượng giảng 
dạy của họ và các tương tác trong lớp học. Giáo viên 
cũng nhận ra rằng, tình trạng căng thẳng, kiệt sức ảnh 
hướng sâu sắc đến tinh thần của họ. Nhiều giáo viên 
còn thường xuyên chuyển hóa những căng thẳng tiêu 
cực đó lên sinh viên dẫn đến mối quan hệ trong lớp học 
trở nên căng thẳng [22], [23].

Aldrup và cộng sự (2020) đã khẳng định: SEC được 
xem là chìa khóa cho cả sức khỏe đồng nghiệp của giáo 
viên và sự phát triển tích cực của học sinh [24]. Có thể 
thấy: Tình trạng căng thẳng, kiệt sức của giáo viên mầm 
non phần lớn đến từ cảm xúc - xã hội của họ với chính 
mình và với các đối tượng khác. Các nghiên cứu đã cho 
thấy tình trạng kiệt quệ về sức khỏe tâm thần của giáo 
viên mầm non đến từ các mối quan hệ căng thẳng trong 
môi trường lớp học, đã ảnh hưởng sâu sắc tới tinh thần 
và hành vi của giáo viên. Nhiều giáo viên đã chuyển 
tình trạng tiêu cực đó lên người học làm cho mối quan 
hệ trong lớp học trở nên căng thẳng và ảnh hưởng đến 
SEC của người học trong lớp. Chính vì vậy, từ khóa 
SEC được xem là công cụ giúp cho mối quan hệ trong 
quá trình giáo dục trẻ em trở nên tốt đẹp hơn và đạt hiệu 
quả cao hơn.

Nghiên cứu về ảnh hưởng của SEC đến lòng yêu nghề 
của giáo viên mầm non

“Khi được tham gia học tập cảm xúc -  xã hội, giáo 
viên ít chán nản hơn, hài lòng hơn với công việc của họ, 
cảm thấy được hỗ trợ nhiều hơn trong việc quản lí hành 
vi thách thức và xem môi trường làm việc tại trung tâm 
của họ là tích cực hơn” [19]. “Việc hỗ trợ sức khỏe của 
các giáo viên mầm non là điều cần thiết để duy trì lực 
lượng lao động và thúc đẩy mối quan hệ chất lượng 
giữa nhà giáo dục và trẻ em, vốn là trọng tâm đối với 
việc học tập và phát triển của trẻ nhỏ” [25]. Có thể thấy, 
việc hỗ trợ về mặt tâm lí cho giáo viên trong việc quản 
lí suy nghĩ và hành vi có vai trò rất quan trọng đối với 
mối quan hệ giữa giáo viên và trẻ nhỏ. Khi giáo viên 
được hỗ trợ, họ sẽ nhìn nhận mọi tình huống sáng suốt 
và đưa ra những quyết định phản ứng phù hợp, mang 
tính giáo dục cao hơn. Từ đó, họ xây dựng được mối 
quan hệ tích cực trong lớp học và vun đắp lòng yêu 
nghề của giáo viên hơn.

Khi nghiên cứu về mối tương quan giữa SEC của giáo 
viên và sự cam kết chuyên nghiệp cùng khả năng đáp 
ứng yêu cầu của nghề nghiệp của họ, Buettner và cộng 
sự, (2016) đã chỉ ra rằng: Sự hài lòng hay không hài 
lòng của giáo viên đối với sự hỗ trợ xã hội nhận được 
đã được dự đoán bằng các triệu chứng kiệt sức [20]. 
Khi giáo viên hài lòng với những hỗ trợ về học tập cảm 
xúc - xã hội nhận được, triệu chứng kiệt sức giảm dần, 
áp lực nghề nghiệp ít đi và lòng yêu nghề nâng lên. 
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Ngược lại, giáo viên không nhận được sự hỗ trợ về học 
tập cảm xúc - xã hội sẽ có biểu hiện căng thẳng, áp lực 
kéo dài và tăng dần theo thời gian. Mức độ ngày càng 
nghiêm trọng khiến cho khả năng kiểm soát suy nghĩ và 
hành vi của giáo viên suy giảm, ảnh hưởng tới các mối 
quan hệ trong môi trường giáo dục mầm non. Trong đó, 
nó tác động không nhỏ đến lòng yêu nghề của giáo viên 
mầm non. Đồng thời, mức độ căng thẳng tâm lí của 
giáo viên cao tương quan đến mức độ gắn bó với nghề 
nghiệp thấp hơn. Đây là một trong những kết luận quan 
trọng trong nghiên cứu của Buettner về sự cam kết nghề 
nghiệp của giáo viên.

Những tài liệu trên cho thấy rằng, SEC có ảnh hưởng 
sâu sắc đến tình yêu nghề của giáo viên mầm non. Nhờ 
được trang bị về SEC, giáo viên cảm thấy bớt lo lắng, 
căng thẳng và bớt áp lực hơn trong hoạt động nghề 
nghiệp. Từ đó ta thấy rằng, trong đào tạo giáo viên mầm 
non, nếu sinh viên được bồi dưỡng về lòng yêu nghề 
và tình yêu với trẻ thường xuyên sẽ giúp các em khi ra 
trường sẽ hạnh phúc hơn với nghề mình chọn. 

Nghiên cứu về ảnh hưởng của SEC đến nguyện vọng, 
hành vi và kết quả học tập của người học

Edwards và cộng sự (1998), đã mô tả: “Trong thực tế, 
các điều kiện và mục tiêu của người dạy không đồng 
nhất với điều kiện và mục tiêu của người học. Nếu việc 
giảng dạy là đơn hướng và có cấu trúc cứng nhắc theo 
một số “khoa học”, nó gây tổn hại đến phẩm giá của 
cả người dạy và người học”. Edwards và cộng sự đang 
miêu tả một thực trạng không đồng nhất giữa nhu cầu 
của người học với nội dung giáo viên dạy. Việc không 
cân bằng và đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ của cả 2 
bên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến SEC của cả giáo 
viên và học sinh. Từ đó, dẫn đến kết quả học tập không 
đáp ứng được mục tiêu giáo viên đề ra và cũng không 
thỏa mãn nhu cầu của người học [26].

Trong nghiên cứu của mình, Domitrovich, C., 
Bradshaw, E., Berg, C., Pas, P., Becker, J., Musci, K., 
Embry, D. D., & Ialongo, T. (2016) đã chỉ ra rằng: Khi 
hỗ trợ trẻ nhỏ, giáo viên mầm non phải đấu tranh với 
kì vọng cao để giải quyết tất cả các nhu cầu xã hội và 
tình cảm của trẻ, hiểu các tín hiệu không lời và đối 
phó với các kĩ năng phát triển thay đổi lớn của trẻ em. 
Trong khi đó, đào tạo mở rộng cho giáo viên để hỗ trợ 
trẻ phát triển cảm xúc - xã hội còn ít và cũng rất hiếm 
việc hỗ trợ các giáo viên mầm non xem làm thế nào để 
họ hiểu và có chủ đích phát triển SEC của riêng mình 
Domitrovich và cộng sự, 2016 [27] nhận thấy rằng, khi 
những nhu cầu của trẻ được thỏa mãn đồng nghĩa với 
giáo viên phải chịu nhiều áp lực và căng thẳng. Cùng 
với đó, giáo viên sẽ phải kìm nén cảm xúc bản thân để 
hỗ trợ trẻ. Việc làm này kéo dài sẽ dẫn tới tình trạng kiệt 
sức và nguy cơ nảy sinh xung đột, làm ảnh hưởng tới 
chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Kim, S.H., & Shin, S. (2021) với nghiên cứu về SEC 
và thành tích học tập của sinh viên Điều dưỡng đã chỉ ra 
rằng: Có mối tương quan rất chặt chẽ giữa SEC với kết 
quả học tập của sinh viên. Từ đó, tác giả đưa ra khuyến 
nghị về một chương trình phát triển SEC cho các sinh 
viên trong tương lai. Họ có thể vận dụng chúng vào xử 
lí công việc linh hoạt, sáng tạo và hỗ trợ bệnh nhân về 
mặt cảm xúc. Điều này trí tuệ nhận tạo không thể làm 
thay họ được [28]. 

Có thể thấy, SEC là một trong những yếu tố ảnh hưởng 
tới kết quả của người học từ mầm non đến đại học. Các 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mối quan hệ giữa giáo viên 
và người học quyết định đến kết quả học tập của học 
sinh. Không những vậy, việc xây dựng nội dung dạy 
học cũng cần tính đến nhu cầu của người học để phù 
hợp với mong muốn, nguyện vọng của học sinh. 

Từ những nghiên cứu và nhận định trên, trong quá 
trình đào tạo đại học, việc tạo ra không khí học tập thoải 
mái, bình đẳng trong lớp học đóng vai trò rất quan trọng 
đến việc duy trì trạng thái tích cực của sinh viên trong 
lớp. Giảng viên và sinh viên cần cùng nhau thảo luận để 
đưa ra kế hoạch học tập sao cho vừa đáp ứng yêu cầu 
học phần, vừa thảo mãn được nhu cầu học tập của sinh 
viên. Ngoài ra, giảng viên không nên tạo áp lực tới sinh 
viên bằng điểm số mà cần chú trọng tới quá trình học 
tập của họ. Việc theo dõi sát sao quá trình học của sinh 
viên sẽ giúp họ thấy được sự tiến bộ hay tụt lùi của bản 
thân để có hướng cố gắng. Quan trọng là, giảng viên 
phát hiện ra những thiếu hụt của sinh viên trong học 
phần mình giảng dạy và tìm cách hỗ trợ họ hoàn thiện 
những thiếu hụt đó.

Nghiên cứu về ảnh hưởng của SEC đến các mối quan 
hệ trong quá trình giáo dục 

Morris và cộng sự (2013) đã tiến hành nghiên cứu 
cho thấy ảnh hưởng từ SEC của giáo viên mầm non đối 
với trẻ trong quá trình giáo dục. Giáo viên mầm non 
phát triển các kĩ năng xã hội hóa cảm xúc của chính họ 
để họ có thể trở thành tác nhân xã hội hóa cảm xúc hiệu 
quả hơn cho trẻ em [29]. Qua việc thực hành xã hội hóa 
cảm xúc của giáo viên mầm non hiệu quả, giáo viên sẽ 
tác động lên trẻ mầm non nhằm giúp cho trẻ có cảm xúc 
tích cực, vui vẻ và hạnh phúc khi đến trường.

Buettner và cộng sự (2016) cho rằng, gánh nặng tâm lí 
cao hơn có liên quan đáng kể đến phản ứng tiêu cực của 
giáo viên - gia tăng khả năng trừng phạt và giảm thiểu 
phản ứng đối với những cảm xúc tiêu cực của trẻ em 
[20]. Không những thế, những giáo viên thường xuyên 
sử dụng các chiến lược đối phó lành mạnh có nhiều khả 
năng hỗ trợ những cảm xúc tiêu cực của trẻ bằng cách 
khuyến khích biểu cảm và phản ứng tập trung tích cực 
của trẻ ở mức độ cao hơn. Từ đó, mối quan hệ trong lớp 
học giữa giáo viên và trẻ trở nên thân thiện hơn.

Aldrup và cộng sự (2020), SEC của giáo viên được 
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coi là quan trọng để làm chủ những thách thức xã hội và 
tình cảm vốn có trong nghề nghiệp của họ và xây dựng 
mối quan hệ giáo viên - học sinh tích cực [24]. 

Nhìn chung, khi giáo viên và sinh viên hạn chế về 
SEC sẽ làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ trong lớp 
học. Bằng chứng cho thấy rằng: Khi sinh viên không 
tuân theo quy tắc, mất trật tự, làm ảnh hưởng đến hoạt 
động giảng dạy, giảng viên thường trải qua những cảm 
xúc tiêu cực và đấu tranh để duy trì mối quan hệ tích 
cực với sinh viên [25]. Tình trạng căng thẳng kéo dài có 
thể dẫn tới tình trạng giảng dạy đối phó của giảng viên. 
Không những thế, những cảm xúc tiêu cực này có thể 
lây lan sang các đối tượng làm việc cùng họ như đồng 
nghiệp, cấp trên, phụ huynh… Điều này sẽ ảnh hưởng 
về mặt cảm xúc - xã hội trên diện rộng. Từ đó, tác động 
không nhỏ đến chất lượng giáo dục - đào tạo.

Sau quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy có nhiều 
hướng nghiên cứu về SEC. Tuy nhiên, dù hiểu như thế 
nào thì các cách hiểu trên cũng có những điểm chung 
như: Họ hiểu SEC dựa trên các góc nhìn như: Góc nhìn 
từ chủ thể với chính mình, góc nhìn của từ chủ thể với 
người khác, góc nhìn từ chủ thể với môi trường xung 
quanh và góc nhìn về cách hành động của chủ thể với 
các đối tượng trên. Theo cách hiểu trên, tác giả thấy 
rất phù hợp với 3 quá trình của tâm lí con người là quá 
trình nhận thức, quá trình xúc cảm và quá trình hành 
động ý chí của con người [30].

Theo lập luận trên thì Năng lực cảm xúc - xã hội là tập 
hợp các biểu hiện hành vi của cá nhân trong việc nhận 
thức, xúc cảm và hành động ý chí với tư cách là một 
chủ thể với các đối tượng tương tác, với hoạt động chủ 
đạo và với bối cảnh nhằm đưa ra các quyết định đúng 
đắn, có trách nhiệm và giải quyết vấn đề một cách hiệu 
quả, phù hợp.

2.2.2. Khuyến nghị về nghiên cứu SEC trong giáo dục mầm 
non ở Việt Nam
a. Cần rà soát các quy định của chính sách, văn bản 

Luật, Nghị định, Thông tư, Chuẩn, Chương trình đào 
tạo để đưa SEC cho trẻ em và giáo viên mầm non 1 
cách hợp lí

Hiện nay, một số văn bản liên quan đến việc xác định 
SEC là một thành phần năng lực cần thiết trong quá 
trình giáo dục đã thể hiện phần nào trong: Công ước 
Liên Hiệp quốc về Quyền Trẻ em (2010) [1], Luật Trẻ 
em (2016) [31], Nghị quyết Số 29-NQ/TW về Đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Luật Giáo dục 
(2019) [32]. Tuy nhiên, chưa hệ thống và nhất quán, 
chưa thể hiện rõ trong các quy định liên quan đến 
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và chuẩn đầu ra 
trong đào tạo giáo viên mầm non. Vì thế, trong các văn 
bản này cần được rà soát và điều chỉnh, bổ sung những 
nội dung học tập cảm xúc - xã hội và SEC. Đây chính 

là cơ sở pháp lí định hướng cho các nghiên cứu về SEC 
trong giáo dục mầm non.

b. Tăng cường nghiên cứu về SEC của trẻ mầm non
Từ kết quả tổng quan nêu trên có thể thấy, năng lực 

nhận biết xúc cảm, tình cảm của trẻ là một trong những 
năng lực quan trọng mà giáo viên mầm non cần hướng 
đến hình thành cho chúng. Đây là một hướng nghiên 
cứu có thể khai thác, mở rộng trong giai đoạn sắp tới.

c. Tập trung hơn các nghiên cứu về SEC trong hoạt 
động nghề nghiệp của giáo viên mầm non

Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa SEC của giáo 
viên với kết quả học tập của trẻ, Jennings & Greenberg 
đã khẳng định: Giáo viên có năng lực về mặt xã hội và 
tình cảm sẽ tạo nên những mối quan hệ tích cực và hỗ 
trợ giữa giáo viên và học sinh [18]. Việt Nam hiện chưa 
có nhiều nghiên cứu về tình trạng kiệt sức của giáo viên 
mầm non và cũng chưa đưa ra được những giải pháp 
phù hợp cải thiện tình trạng này cho giáo viên. Tình 
trạng căng thẳng kéo dài dễ dẫn tới nhiều hệ quả không 
mong muốn. Theo số liệu thống kê từ Tổng đài 111, 
năm 2021, trẻ em bị bạo lực bởi người thân chiếm tỉ lệ 
cao nhất, chiếm 72,84% tăng 5,3% so với năm 2020. 
Chính vì vậy, việc nghiên cứu về SEC của giáo viên 
mầm non trong hoạt động nghề nghiệp là một hướng 
nghiên cứu cần được quan tâm.

d. Quan tâm đến nghiên cứu về SEC của sinh viên 
trong quá trình đào tạo ở trường cao đẳng, đại học

Sinh viên ngành Giáo dục mầm non là đội ngũ tiếp 
bước trong hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ. Việc bồi 
dưỡng, phát triển SEC cho sinh viên là một hoạt động 
rất quan trọng và cần được quan tâm sâu sắc. Bằng 
chứng cho thấy, giáo viên có SEC tốt giúp họ xây dựng 
mối quan hệ với học sinh và tạo ra một môi trường lớp 
học lành mạnh để cuối cùng thúc đẩy học sinh học tập 
xã hội và tình cảm và kết quả học tập mong muốn [33]. 
Khi sinh viên được trang bị kiến thức về học tập cảm 
xúc - xã hội và SEC sẽ giúp họ có khả năng ứng phó 
được với những khó khăn, căng thẳng và xung đột trong 
môi trường làm việc trong tương lai. Vậy nên, hướng 
nghiên cứu về SEC của sinh viên ngành Giáo dục mầm 
non trong hoạt động học tập - nghề nghiệp ở trường cao 
đẳng, đại học là một trong những nội dung nghiên cứu 
thiết thực.

e. Bổ sung các minh chứng khoa học mang tính định 
lượng khi nghiên cứu SEC trong giáo dục mầm non

Hiện nay, ở Việt Nam, các nghiên cứu có liên quan 
còn ít ỏi và chủ yếu tập trung về mặt lí thuyết. Tác giả 
chưa tìm thấy được tài liệu mang tính hệ thống và đánh 
giá toàn diện về thực trạng SEC của trẻ, của giáo viên, 
của nhà quản lí, của sinh viên ngành Giáo dục mầm 
non… Đồng thời, chưa thấy được các nghiên cứu chỉ 
ra mối tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng đến SEC 
của các đối tượng trên. Đây là mảng nghiên cứu lớn và 
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khó, cần có sự chung tay của các nhà khoa học để từ đó 
tìm hiểu được nguyên nhân và đề xuất được giải pháp 
nâng cao SEC trong giáo dục mầm non.

3. Kết luận
Qua rà soát tài liệu được công bố cho thấy, SEC ảnh 

hưởng quan trọng đến chất lượng giáo dục mầm non. 
trước hết, nó ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tâm 
thần của giáo viên và người học. Tình trạng căng thẳng 
kéo dài dẫn đến nguy cơ kiệt sức của người dạy và vô 
tình tạo áp lực lên người học. Không những vậy, SEC 
còn ảnh hưởng đến kết quả học tập của người học: 

Người học nhận biết và hiểu được cảm xúc của bản thân 
sẽ xác định được nhu cầu, nguyện vọng của bản thân để 
lập kế hoạch học tập khoa học nhằm đạt được kết quả 
cao trong học tập. Cùng với đó, căng thẳng, áp lực cũng 
làm suy giảm lòng yêu nghề của giáo viên mầm non. 
Ngoài ra, căng thẳng, áp lực cũng là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến việc suy giảm chất lượng các mối 
quan hệ trong quá trình giáo dục. Từ việc tìm hiểu định 
hướng nghiên cứu trên thế giới, chúng tôi đã đưa ra 5 
khuyến nghị cho Việt Nam để triển khai nghiên cứu và 
vận dụng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo 
dục mầm non nước nhà.
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