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Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức của giáo viên tiểu học về vai 

trò của sự quan tâm đối với học sinh. Mẫu nghiên cứu là 66 giáo viên chủ 

nhiệm ở 4 trường tiểu học thuộc 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy phần lớn giáo viên đã nhận thức được tầm quan 

trọng của sự quan tâm đối với học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn khá 

nhiều giáo viên chưa nhận thức đầy đủ và đúng đắn về những tác động của 

sự quan tâm đến học sinh. Nhận thức về vai trò của sự quan tâm có mối quan 

hệ thuận với năng lực quan tâm của giáo viên. Để nâng cao nhận thức về vai 

trò của sự quan tâm, cần thiết nâng cao năng lực quan tâm cho giáo viên 

đồng thời cần tổ chức các đợt tập huấn để cung cấp các thông tin giúp các 

giáo viên hiểu rõ hơn về những tác động của sự quan tâm đến sự phát triển 

của học sinh. 

Từ khoá: giáo viên, nhận thức, sự quan tâm 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Não bộ con người được phát triển để chú ý đến hành vi và cảm xúc của người khác. Con 

người có bản năng thấu cảm, đó là biết quan tâm, chú ý đến người khác từ khi mới ra 

đời [5]. Bên cạnh đó, ngay từ nhỏ, chúng ta đã nhận sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ, 

người thân và thầy cô giáo; đồng thời cũng đã được dạy dỗ phải biết chia sẻ với mọi 

người, thực hành tinh thần tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách”. Sự quan tâm 

trong đời sống diễn ra từng khoảnh khắc, từng phút giây đến nỗi chúng ta không thực sự 

ý thức chúng một cách rõ ràng, có hệ thống [14]. Tuy nhiên, việc đưa sự quan tâm, 

chăm sóc trở thành lý thuyết hay khoa học (caring theory, caring science), và hơn thế, 

trở thành một nội dung giáo dục (Pedagogy of care) có hệ thống, có chương trình đào 

tạo (curriculum), giáo án (lesson plan), bài giảng... vào trong nhà trường vẫn là một điều 

hết sức mới mẻ đối với nhiều người. Trong giáo dục, một thời gian dài, các giáo viên 

chỉ tập trung giáo dục các kỹ năng học đường cho học sinh mà quên đi rằng chính các 

năng lực cảm xúc - xã hội là nền tảng để thúc đẩy quá trình và thành tích học tập của 

học sinh [14]. Những mối quan hệ thân thiết, tương trợ, cảm giác được thương yêu, 

quan tâm sẽ kích thích những cảm xúc dương tính, làm tăng sức khỏe tâm thần, thúc 

đẩy hệ thần kinh hoạt động tích cực và làm cho hoạt động học tập của học sinh được 

diễn ra một cách thuận lợi, đầy hứng thú; và ngược lại, sự căng thẳng, sợ hãi sẽ ảnh 

hưởng rất xấu đến hoạt động nhận thức của học sinh [5]. Theo đó, những chương trình 

giúp giáo viên và học sinh học cách xây dựng một môi trường học tập đầy sự yêu 
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thương và quan tâm lẫn nhau có thể được xem là mục tiêu lớn nhất của giáo dục trong 

thế kỷ XXI.  

Xây dựng nội dung giáo dục sự quan tâm trở thành một môn học và giảng dạy cho học 

sinh giống như bất cứ một môn văn hóa nào có lẽ là một thử nghiệm hoàn toàn mới đối 

với rất nhiều trường học trên thế giới. Dù thế, từ những năm 2012 trở lại đây, công cuộc 

giáo dục sự quan tâm trong nhà trường thực sự phát triển một cách đồng bộ, rộng rãi và 

mạnh mẽ. Ở Việt Nam, việc giáo dục sự quan tâm cho học sinh tiểu học chưa được đưa 

thành một môn học như một số nước trên thế giới, các giáo viên chủ yếu lồng ghép, tích 

hợp vào trong những môn học liên quan [6]. Dự án Giáo dục sự quan tâm cho học sinh 

tiểu học của tổ chức Mind and Life phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo Thừa Thiên 

Huế (2014) tiến hành ở Trường tiểu học Ngô Kha, Trường tiểu học Thuận Thành và 

Trung tâm Tịnh Trúc Gia trên đối tượng học sinh lớp 3, 4 và học sinh khuyết tật trí tuệ 

trong học kỳ II năm học 2014-2015 được xem là dự án đầu tiên ở Việt Nam trong việc 

đưa môn học Giáo dục sự quan tâm vào chương trình học. Trong bối cảnh trường học 

Việt Nam, khi giáo dục sự quan tâm chưa trở thành môn học, chủ yếu được tiến hành 

lồng ghép trong các môn học bằng tính tích cực, tự giác của giáo viên thì việc nhận thức 

về vai trò của sự quan tâm của đội ngũ giáo viên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong 

việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục sự quan tâm trong các trường học. Xuất phát 

từ lý do này, nghiên cứu tìm hiểu nhận thức của giáo viên về vai trò của sự quan tâm đã 

được tiến hành. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi xem xét sự quan tâm xảy ra trong trường học, nơi học 

sinh có những mối quan hệ với thầy cô, cán bộ nhân viên trong nhà trường và các học 

sinh khác.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để tìm hiểu nhận thức của giáo viên về vai trò của sự quan tâm, nghiên cứu sử dụng 

phương pháp điều tra bằng bảng hỏi làm phương pháp nghiên cứu chủ đạo. Bảng hỏi 

bao gồm 10 item thể hiện rõ vai trò của sự quan tâm trong việc tác động đến học sinh 

tiểu học trên các phương diện như: kết quả học tập, sức khoẻ tinh thần, năng lực quan 

tâm của học sinh. Các phương án trả lời ở mỗi item được thiết kế theo thang đo Likert 

với năm mức độ: Hoàn toàn không đồng ý (1 điểm), không đồng ý (2 điểm), phân vân 

(3 điểm), đồng ý (4 điểm), hoàn toàn đồng ý (5 điểm). Các item 2, 7, 10 được cho điểm 

ngược lại: Hoàn toàn không đồng ý (5 điểm), không đồng ý (4 điểm), phân vân (3 

điểm), đồng ý (2 điểm), hoàn toàn đồng ý (1 điểm). Hệ số tin cậy Cronbach's alpha của 

thang đo này là 0,69. Kết quả cho thấy bảng hỏi này có thể thu thập được những thông 

tin khách quan. 

Khách thể nghiên cứu là 66 giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp được đào tạo chuyên 

ngành tiểu học đến từ 4 trường tiểu học ở 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình. Cứ mỗi 

tỉnh, chọn ngẫu nhiên 2 trường, một trường ở vùng thành phố, một trường ở vùng ven. 

Thời gian khảo sát từ 1/2017 đến 2/2017. Kết quả khảo sát trên nhóm khách thể này được 

xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0. Các phép thống kê sử dụng trong nghiên cứu này là 
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thống kê mô tả với các thông số điểm trung bình, độ lệch chuẩn, tần suất và thống kê suy 

luận với phân tích tương quan nhị biến Pearson. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Khái niệm sự quan tâm 

Trong nhiều năm qua, khái niệm sự quan tâm (care) được  khá nhiều lý thuyết gia và 

nhà đạo đức học bàn luận [3]. Sự quan tâm được xem là một khái niệm cốt lõi của triết 

lý giáo dục [15].  

Theo từ điển trực tuyến “Oxford Dictionaries”, quan tâm (care) được định nghĩa là “để 

ý, chú tâm đến một ai đó hoặc thứ gì đó”, “cung cấp những gì cần thiết cho sức khỏe, 

phúc lợi, duy trì và bảo vệ ai đó hoặc thứ gì đó” [19]. Như vậy, với định nghĩa này, 

“quan tâm” được nhìn nhận như là một thái độ, đồng thời như là một hành động. Hầu 

hết các tác giả cũng đồng ý với quan điểm này khi cho rằng “quan tâm” là một loạt các 

cảm xúc tích cực thể hiện sự thông cảm, đồng cảm về người khác và lý giải rằng quan 

tâm vừa là một đức tính, vừa là một hành động thể hiện thiện chí, thiện ý của cá nhân 

nhằm phục vụ lợi ích, hạnh phúc của một người nào đó, một thứ gì đó.  

Chẳng hạn như, Noddings (1992, 2004a, 2004b) mô tả “quan tâm” như là một thái độ 

hay một lựa chọn xảy ra trong một mối quan hệ mà trong đó cá nhân sẵn sàng dành trọn 

bản thân mình và luôn luôn có mặt [16] [17] [18]. Sevenhuijsen (1998) cho rằng “quan 

tâm” là một phạm trù thuộc về đạo đức cá nhân liên quan đến sự “lắng nghe và đáp ứng 

các nhu cầu của người khác" [22, tr. 85). Slote (2007) thì quan niệm quan tâm như là 

một thái độ đồng cảm, giúp người khác có động lực hoạt động hơn [24]. Dưới một góc 

độ khái quát hơn, Engster (2007) khẳng định rằng quan tâm là một hành động bao gồm 

"mọi thứ mà chúng ta làm để giúp các cá nhân đáp ứng nhu cầu sinh học thiết yếu của 

họ, phát triển hoặc duy trì các năng lực cơ bản của họ và giúp họ tránh hoặc giảm bớt 

những đau đớn và đau khổ không cần thiết, để họ có thể tồn tại, phát triển và hoạt động 

trong xã hội" [7, tr. 28]. Đặc biệt, Tarlow (1996) phát hiện một số khía cạnh cơ bản cụ 

thể biểu hiện sự quan tâm như: dành thời gian, luôn có mặt khi cần, trao đổi, chuyện 

trò, nhạy bén với tình cảnh của người khác, hành động vì lợi ích tốt nhất của người 

khác... [27]. 

Khi được định nghĩa vừa là một cảm xúc, vừa là một thái độ [27], “quan tâm” khác xa 

so với “sự thương cảm, thương hại” (pity). Quan tâm bao gồm cảm xúc lo lắng và sự 

thúc giục mạnh mẽ của nội tâm bên trong muốn giúp đỡ người khác; trong khi đó, sự 

thương cảm như chỉ là sự nhận ra những điều bất hạnh của người khác. Sự thương cảm 

nảy sinh khi chúng ta cảm thấy tiếc thương cho ai đó [10] nhưng chúng ta không làm gì 

để giảm bớt nỗi đau của người đó.  

Khái niệm “quan tâm” (care) rất gần gũi và có liên quan mật thiết với khái niệm “lòng 

trắc ẩn, từ bi” (compassion) đến nỗi chúng thường được sử dụng lẫn lộn. Lazarus (1991) 

định nghĩa “lòng trắc ẩn, từ bi” là “cảm thấy xúc động bởi tình cảnh đau khổ của người 

khác và có ý muốn giúp đỡ” [11, tr. 289]. Tương tự như vậy, Goetz, Keltner và Simon-

Thomas (2010) đã xác định đó là: "cảm giác phát sinh khi chứng kiến nỗi đau của 



NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VỀ VAI TRÒ CỦA SỰ QUAN TÂM...  111 

 

 

người khác và điều đó thúc đẩy sự mong muốn giúp đỡ" [8, tr. 351]. Quan trọng hơn, 

lòng trắc ẩn, từ bi không chỉ đơn giản là giảm bớt những đau khổ của người khác mà 

còn xâm nhập vào đau khổ của người khác và giúp họ duy trì được sự độc lập và nhân 

phẩm của mình [28]. Mặc dù liên quan chặt chẽ, hai thuật ngữ này có phần khác nhau. 

Từ bi là một cảm xúc cụ thể hơn rất nhiều so với quan tâm. "Đặc tính rõ ràng nhất của 

lòng trắc ẩn là đối tượng mà chúng ta quan tâm đến đang gặp nghịch cảnh hay đau 

khổ. Người ta chắc chắn không động lòng trắc ẩn đối với một người bạn vừa thắng một 

cuộc xổ số ở địa phương” [25, tr. 225]. Trong khi đó, theo nghĩa rộng, khi chúng ta 

quan tâm, chúng ta đang tham gia vào cả niềm vui và nỗi buồn của người khác. Từ quan 

điểm này, quan tâm là một thuật ngữ rộng hơn, bao gồm cả lòng trắc ẩn. Nói cách khác, 

lòng trắc ẩn có thể được coi là một khía cạnh cụ thể quan trọng của sự quan tâm.  

Ở một khía cạnh khác, khái niệm quan tâm cũng liên hệ rất chặt chẽ với khái niệm “sự 

thông cảm” (sympathy) và sự “đồng cảm” (empathy). Khi chúng ta thông cảm với ai đó, 

chúng ta có thể cảm thấy đau lòng vì tình cảnh của họ nhưng chúng ta không nhất thiết 

phải trải qua nỗi đau ấy cho chính mình. Đây là sự khác biệt quan trọng giữa sự cảm 

thông và đồng cảm. Khi chúng ta có sự đồng cảm, chúng ta có thể hiểu những gì một 

người có thể đang suy nghĩ hoặc cảm giác trong một hoàn cảnh nhất định. Đồng cảm là 

khả năng thực sự trải nghiệm cảm xúc hay đau khổ của người khác [13]. Nói một cách 

đơn giản, đồng cảm có nghĩa là “Tôi ở bên bạn. Tôi cảm thấy những gì bạn cảm thấy”. 

Sự thông  cảm có nghĩa là “Tôi ở bên bạn, tôi không cảm thấy những gì bạn cảm thấy, 

nhưng tôi đang ở bên bạn”. Mặc dù có những ý nghĩa khác nhau, cả thông cảm và sự 

đồng cảm chứng tỏ sự nhạy cảm của chúng ta, mối quan tâm tích cực của chúng ta đối 

với người khác. Bằng cách này, thông cảm và sự đồng cảm có thể được xem như những 

biểu hiện cụ thể của sự quan tâm. 

3.2. Thực trạng nhận thức của giáo viên tiểu học về vai trò của sự quan tâm 

Nhận thức về sự cần thiết của công tác giáo dục sự quan tâm cho học sinh tiểu học xuất 

phát từ sự nhận biết về tác động của sự quan tâm đến học sinh tiểu học. Số liệu ở Bảng 

1 cho thấy nhìn chung các giáo viên đánh giá cao vai trò của sự quan tâm. Tác động mà 

giáo viên đánh giá cao nhất đó chính là “sự quan tâm giúp học sinh biết quan tâm, yêu 

thương, chăm sóc và giúp đỡ cha mẹ, thầy cô, bè bạn…”, 98,5% giáo viên “đồng ý” và 

“rất đồng ý” với nhận định này. Như trong nội hàm khái niệm sự quan tâm đã trình bày 

ở phần trên, sự quan tâm không chỉ được nhìn nhận như một “thái độ” mà còn là một 

“hành động”. Hành động này thể hiện sự thiện chí, hướng đến hạnh phúc của người 

khác. Với năng lực quan tâm, học sinh sẽ nhận biết được những nhu cầu cũng như 

những khó khăn của người khác, từ đó có những hành động thể hiện sự quan tâm, yêu 

thương, chăm sóc và giúp đỡ những người xung quanh. Việc hình thành năng lực này 

cho học sinh có thể tiến hành bằng nhiều con đường và hình thức khác nhau, trong đó, 

công tác giáo dục sự quan tâm được xem như là cách thức hữu hiệu. Trong bối cảnh 

hiện nay, khi không ít thanh thiếu niên đang sống thờ ơ, vô cảm với mọi thứ xung 

quanh, thì công tác giáo dục sự quan tâm cho học sinh tiểu học càng có ý nghĩa lớn lao, 
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hình thành cho các em nền tảng vững chắc để biết cách đồng cảm, yêu thương, giúp đỡ 

người khác.  

Bảng 1. Nhận thức của giáo viên về vai trò của sự quan tâm 

STT Vai trò của sự quan tâm ĐTB ĐLC 

1 
Sự quan tâm giúp học sinh biết quan tâm, yêu thương, 

chăm sóc và giúp đỡ cha mẹ, thầy cô, bè bạn… 
4,47 0,588 

2R 

Khi học sinh nhận nhiều sự quan tâm từ người khác và 

quan tâm nhiều đến bản thân mình, các em sẽ trở nên ích 

kỉ, hẹp hòi.  
3,03 1,176 

3 
Được sống trong tình thương, học sinh biết yêu thương 

chính bản thân mình.  
4,03 0,744 

4 
Sự quan tâm của thầy cô, cha mẹ và bạn bè sẽ giúp học 

sinh cảm thấy an toàn, tự tin để học tập. 
4,39 0,802 

5 
Sống trong sự quan tâm, học sinh ít vướng vào bạo lực 

học đường và các hành vi lệch chuẩn khác. 
4,17 0,776 

6 
Trong bầu không khí quan tâm, học sinh cảm thấy an 

toàn, tự tin và nhận ra các giá trị, tiềm năng của bản thân. 
4,18 0,630 

7R 

Để giúp học sinh học tốt, những yêu cầu nghiêm khắc và 

sự răn đe quan trọng hơn sự động viên, khuyến khích của 

giáo viên. 
3,20 1,084 

8 
Sự quan tâm giúp học sinh mở lòng đón nhận sự sẻ chia, 

giúp đỡ, quan tâm của người khác. 
4,35 0,568 

9 

Học sinh có quan hệ tốt với giáo viên, từ đó có thái độ 

học tập tích cực và có động lực mạnh mẽ để tham gia vào 

các hoạt động học tập một cách tự giác, chủ động và đầy 

say mê, hứng thú. 

4,21 0,541 

10R 

Nhận nhiều sự quan tâm của người khác, học sinh dễ dựa 

dẫm vào người khác, không nỗ lực bản thân trong giải 

quyết khó khăn. 
3,00 0,992 

Chung 3,90 0,421 

Ghi chú:  ĐTB: Điểm trung bình (1≤ĐTB≤5); ĐLC: Độ lệch chuẩn 

R: Item nghịch 

Sự quan tâm không chỉ là nền tảng của sự phát triển đạo đức mà nó còn là nền tảng của 

sự học. Chính vì vậy, nhiều giáo viên đã đánh giá cao những tác động của sự quan tâm 

đến quá trình học tập của học sinh. Đó là: “Học sinh có quan hệ tốt với giáo viên, từ đó 

có thái độ học tập tích cực và có động lực mạnh mẽ để tham gia vào các hoạt động học 

tập một cách tự giác, chủ động và đầy say mê, hứng thú”; “Sự quan tâm của thầy cô, 

cha mẹ và bạn bè sẽ giúp học sinh cảm thấy an toàn, tự tin để học tập”. Tỉ lệ giáo viên 

“đồng ý” và “rất đồng ý” với các tác động này lần lượt là 94% và 93,9%. Cozolino 

(2013) cho rằng khả năng học tập và nhận thức của trẻ phụ thuộc vào sự an toàn và 

niềm tin được phát triển từ bên trong những mối quan hệ tích cực và có tính xây dựng 

trong nhà trường [5]. Ngược lại, sự sợ hãi thường khiến các em kém thông minh, chặn 
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đứng mọi sự khám phá, làm cho tư duy các em trở nên xơ cứng và dẫn đến “sự sợ cái 

mới”. Thêm vào đó, những tình huống căng thẳng cũng thường kích hoạt sự khởi phát 

các hormone cortisol, làm ngăn trở sự phát triển thần kinh. Căng thẳng kéo dài làm suy 

yếu khả năng duy trì sức khỏe thể chất và khả năng học tập của học sinh. Để nâng cao 

thành tích học tập cho học sinh, cần thiết xây dựng môi trường quan tâm với những mối 

quan hệ tin cậy. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít giáo viên lại cho rằng “để giúp học sinh học tốt, 

những yêu cầu nghiêm khắc và sự răn đe quan trọng hơn sự động viên, khuyến khích 

của giáo viên”, 25,8% giáo viên “đồng ý” và “rất đồng ý” với quan điểm này, 30,3% 

còn “phân vân”. Như vậy, theo khá đông giáo viên, mặc dù sự quan tâm có tác động lớn 

đến việc học của học sinh song những yêu cầu nghiêm khắc và sự răn đe học sinh vấn 

quan trọng hơn. Quan điểm này đã trái ngược lại với các nghiên cứu về mối tương quan 

giữa bầu không khí lớp học, trường học với thái độ, động cơ học tập cũng như thành 

tích học tập của học sinh. Nghiên cứu của Rutter, Maughan, Mortimore và Ouston 

(1979) trên 12 trường cấp II ở Luân Đôn cho thấy 3 điều kiện cốt lõi quyết định đến 

hành vi, thái độ học tập và thành tích học tập của học sinh là: (1) môi trường học tập dễ 

chịu và đội ngũ giáo viên tâm huyết, gần gũi học sinh (như dùng nhiều lời khen ngợi, 

luôn có mặt để giúp đỡ và cho các em những lời khuyên hữu ích); (2) nhiều hoạt động 

giữa đội ngũ nhà trường và học sinh; (3) sự chia sẻ trách nhiệm rộng rãi giữa học sinh 

[21]. Một nghiên cứu khác của McNeely, Nonnemaker và Blum (2002) trên 80.000 học 

sinh toàn quốc từ lớp 7 đến lớp 12 khẳng định rằng sự nối kết với trường học (school 

connected) - điều được định nghĩa là cảm giác gắn bó, thuộc về trường học và cảm giác 

gần gũi với mọi người trong nhà trường - có tương quan thuận với điểm trung bình 

chung học tập ở những môn học chính yếu [12]. Nghiên cứu của Wentzel (1998) trên 

những học sinh THCS cũng cho thấy sự hỗ trợ, quan tâm và yêu thương của giáo viên 

có mối tương quan mạnh mẽ với hứng thú học tập của học sinh, từ đó ảnh hưởng tích 

cực đến điểm trung bình chung học tập [29]. Có thể nhận thấy những nghiên cứu tương 

quan trong lĩnh vực này khẳng định một vấn đề rất cốt lõi: khi trẻ được giáo dục trong 

một môi trường có sự quan tâm, gần gũi, các em sẽ luôn cảm giác an toàn, thấy bản thân 

mình có giá trị và nhận ra được tiềm năng của mình. Các em được nuôi dưỡng trí tuệ và 

tình cảm, được giáo viên khuyến khích để thể hiện tốt nhất khả năng của bản thân. Điều 

này sẽ cho trẻ sự tự tin và sự tự do tâm trí để tập trung vào việc học, say sưa khám phá 

thế giới xung quanh để làm giàu cho tri thức và kỹ năng của mình. Bên cạnh đó, khi các 

em có mối quan hệ thân thiết, gần gũi với giáo viên, các em luôn có thái độ học tập tích 

cực, có động lực mạnh mẽ để tham gia vào các hoạt động học tập một cách tự giác, chủ 

động và đầy say mê, hứng thú mà không hề có một chút áp lực, căng thẳng nào. 

Sự quan tâm không chỉ tác động đến kết quả học tập của học sinh, nó còn là một yếu tố 

quan trọng tạo nên sức khoẻ tinh thần lành mạnh cho các em. Phần lớn giáo viên 

(83,4%) đồng ý với nhận định “sống trong sự quan tâm, học sinh ít vướng vào bạo lực 

học đường và các hành vi lệch chuẩn khác”. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng một 

khi học sinh nhận thấy mình được sống trong một môi trường đầy tình yêu thương, 

tương trợ, các em ít có nguy cơ vướng vào bạo lực học đường, dùng chất gây nghiện và 
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những hành vi lệch chuẩn khác [1] [9] [20]. Các em có nhiều cơ hội để phát triển thái độ 

tích cực đối với bản thân mình, thái độ và hành vi ủng hộ xã hội [23]. Nhiều nghiên cứu 

cho thấy chính cảm giác “thuộc về” trường học, cảm thấy bản thân mình là một phần 

của trường học đã làm tăng những hành vi tích cực ở học sinh trong suốt một ngày học 

ở trường [2] [20] [23]. Các em gắn bó, biết bảo vệ nhau, kính trọng và yêu quý thầy cô.  

Nhiều giáo viên còn nhìn nhận vai trò của sự quan tâm ở khía cạnh nó giúp “học sinh 

mở lòng đón nhận sự sẻ chia, giúp đỡ, quan tâm của người khác”. Thực tế, trong cuộc 

sống, có khá nhiều cản trở khiến con người không dám mở lòng nhận sự giúp đỡ, quan 

tâm người khác như chúng ta sợ rằng bản thân không xứng đáng nhận được sự quan tâm 

hoặc do những trải nghiệm tiêu cực khi bị từ chối sự giúp đỡ trước đây, hay là do suy 

nghĩ rằng nhận sự quan tâm tức là thể hiện bản thân mình yếu đuối, kém giỏi giang... 

[26]. Những cảm xúc, suy nghĩ đó đã khiến chúng ta không dám đề nghị sự giúp đỡ khi 

gặp khó khăn. Chỉ khi được sống trong bầu không khí yêu thương, quan tâm một cách 

chân thành và nồng ấm, chúng ta mới mở rộng lòng đón nhận sẻ chia, giúp đỡ người 

khác. Và việc nhận sự quan tâm, đến lượt nó lại tạo động lực để chúng ta quan tâm đến 

người khác [26]. Khi nhận sự quan tâm từ người khác, ta được kết nối với những người 

xung quanh, ta trân trọng, biết ơn sự động viên, cảm thông, giúp đỡ của họ và từ đáy 

lòng của mình ta mở rộng sự quan tâm đến người khác một cách chân thành. Có thể nói 

rằng “nếu chúng ta không học cách nhận sự quan tâm của người khác, khả năng mở 

rộng sự quan tâm đến người khác, bao gồm học sinh của chúng ta, trẻ em, gia đình và 

đồng nghiệp quanh ta, sẽ không được xây dựng trên nền tảng vững chắc” [26, tr. 51]. 

Chính vì lẽ đó nhận định “khi học sinh nhận nhiều sự quan tâm từ người khác và quan 

tâm nhiều đến bản thân mình, các em sẽ trở nên ích kỉ, hẹp hòi” của nhiều giáo viên 

(40%) là không thoả đáng. 

Một trong những ý nghĩa mà sự quan tâm đem lại cho học sinh tiểu học được đội ngũ 

giáo viên đánh giá cao đó là sự quan tâm giúp các em biết yêu thương chính bản thân 

mình, nhận ra được những giá trị của bản thân: “Được sống trong tình thương, học sinh 

biết yêu thương chính bản thân mình”; “Trong bầu không khí quan tâm, học sinh cảm 

thấy an toàn, tự tin và nhận ra các giá trị, tiềm năng của bản thân”. Trong các trường 

học, ta bắt gặp những biểu ngữ quen thuộc: “Nếu sống trong tình thương, em biết yêu 

chính mình”, “Nếu sống trong bình an, em mang lòng tin cậy”. Thực tế, khi nhận được 

sự quan tâm, yêu thương của người khác, các em sẽ cảm thấy bản thân mình có giá trị, 

được trân trọng, đây chính là động lực để các em tự tin vào bản thân hơn, mạnh dạn 

khám phá những điểm mạnh của mình, sử dụng những điểm mạnh đó để đối mặt với các 

vấn đề trong cuộc sống và giái quyết một cách có hiệu quả. Nhiều nghiên cứu đã cho 

thấy những trẻ tự đánh giá tích cực về các giá trị bản thân thường sử dụng những cách 

ứng phó giải quyết vấn đề (Chan, 1977; Colletta, Hadler và Gregg, 1981; Moos, 1990; 

dẫn theo [4]). Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, vẫn còn không ít giáo viên quan niệm: 

“Nhận nhiều sự quan tâm của người khác, học sinh dễ dựa dẫm vào người khác, không 

nỗ lực bản thân trong giải quyết khó khăn”; 33,4% giáo viên “đồng ý” và “rất đồng ý” 

với nhận định này. 
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Nghiên cứu cũng đã tìm hiểu mối quan hệ giữa nhận thức về vai trò của sự quan tâm và 

năng lực quan tâm của giáo viên tiểu học. Hệ số tương quan cho thấy hai yếu tố này có 

mối quan hệ thuận với nhau (r=0,42; p<0,01). Như vậy, những giáo viên có năng lực 

quan tâm càng cao, họ càng có xu hướng đánh giá vai trò của sự quan tâm cao. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng của 

sự quan tâm đối với học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn khá nhiều giáo viên chưa 

nhận thức đầy đủ và đúng đắn về những tác động của sự quan tâm đến học sinh. Nhận 

thức về vai trò của sự quan tâm có mối quan hệ thuận với năng lực quan tâm của giáo 

viên. Để nâng cao nhận thức về vai trò của sự quan tâm, cần thiết nâng cao năng lực 

quan tâm cho giáo viên đồng thời cần tổ chức các đợt tập huấn để cung cấp các thông 

tin giúp các giáo viên hiểu rõ hơn về những tác động của sự quan tâm đến sự phát triển 

của học sinh. 
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Title: PRIMARY TEACHERS’ PERCEPTIONS ON THE ROLE OF CARE ON STUDENTS 

 

Abstract: This study explored primary teachers’ perceptions on the role of care on students. 

The sample consisted of 66 head teachers of 4 primary schools in Thua Thien Hue Province and 

Quang Binh Province. Research findings showed that most teachers were aware of the 

importance of care to students. However, there were still many teachers who were not fully 

aware of the impact of care on students. The perceptions of the role of care were positively 

correlated with the teachers' care competencies. In order to raise the awareness of the role of 

care, it is necessary to raise teachers’ care competencies; and at the same time, to organize 

training courses to enhance teachers’ understanding of the impact of care on in the development 

of students.  

Keywords: teachers, perceptions, care 


