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Abstract: The research of Developmental Psychology is highly applicable in many different fields
of science, especially in school education. Based on the past achievements, educators have
developed and applied in the development of curricula, lessons and teaching methods to develop
the competencies of both learners and teachers as much as possible. On the basis of an overview
of some developmental psychological theories, a number of researches on the application of
developmental psychology in general education; The article proposes a number of research
directions on developmental psychology in general education in Vietnam today.
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1. Mở đầu
Đối tượng nghiên cứu của Tâm lí học phát triển
(TLHPT) là bản chất, những biến đổi có tính quy luật của
các quy trình, các thuộc tính tâm lí, các phẩm chất nhân
cách, những điều kiện, động lực và các yếu tố chi phối sự
phát triển tâm lí, nhân cách của con người và đặc biệt của
trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau. Qua các giai đoạn (từ năm
1996 đến nay), những công trình nghiên cứu đã góp phần
phác họa lên bức tranh tổng thể về quá trình phát triển của
ngành TLHPT ở nước ta trải dài qua hơn một thế kỉ. Những
nghiên cứu của TLHPT có tính ứng dụng cao trong nhiều
lĩnh vực khoa học khác nhau; đặc biệt, là giáo dục trong nhà
trường phổ thông, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của người
học, người dạy, sự học,… của con người nói chung.
Chính vì thế, trong bối cảnh phát triển KT-XH ngày
một mạnh mẽ như hiện nay, dựa trên những thành tựu đã
có, các nhà nghiên cứu cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa
hệ thống cơ sở lí luận, bổ sung các vấn đề thực tiễn về
TLHPT để làm cơ sở khoa học cho việc giáo dục trong
trường phổ thông.
Bài viết tổng quan một số học thuyết TLHPT, một số
nghiên cứu về ứng dụng TLHPT trong giáo dục phổ
thông; từ đó, đề xuất một số hướng nghiên cứu về
TLHPT trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Giới thiệu sơ lược một số học thuyết về Tâm lí học
phát triển
Các nghiên cứu về sự phát triển tâm lí, nhận thức của
trẻ em bằng các cách tiếp cận khác nhau đã cung cấp
những lí luận dạy học hay các nguyên lí học tập trong
giáo dục. Một số học thuyết trong TLHPT đã được ứng
dụng trong giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng

dạy và học. Những nghiên cứu về TLHPT này đã đóng
vai trò quan trọng, làm cơ sở để các nhà giáo dục phát
triển và ứng dụng vào việc xây dựng chương trình, các
bài học và phương pháp giảng dạy nhằm phát triển tối đa
năng lực của cả người học và người dạy:
- Thuyết hành vi: với các đại diện tiêu biểu như J.
Watson, B.F Skinner, E.L. Thorndike giải thích về các
phản xạ có điều kiện là kết quả của việc học tập thông
qua luyện tập, củng cố hành vi, cơ chế thưởng, phạt hay
điều kiện thao tác. Chúng được ứng dụng vào giáo dục
như: người lớn cần hướng dẫn những hành vi mẫu mực,
không nói giáo điều, chung chung, đại khái; luôn tạo ra
những cơ hội củng cố liên tục nhằm tạo ra một thói quen,
một hình thức tư duy định hướng để trẻ có thể tạo được
một thói quen tốt, một thói quen tích cực cho bản thân.
Thuyết học tập xã hội của A.Bandura còn cung cấp lí
luận học tập thông qua quan sát, bắt chước hay noi
gương. Vì vậy, để giáo dục trẻ, người lớn hoặc thầy cô
cần là những tấm gương làm mẫu các hành vi một cách
cẩn thận, có mục đích và cảnh giác.
- Học thuyết Piaget: về phát triển nhận thức và đạo
đức, nhấn mạnh vào những ảnh hưởng của xã hội và môi
trường tới sự phát triển nhận thức. Học thuyết của ông
đóng vai trò quan trọng trong giáo dục. Những quan điểm
trong học thuyết được áp dụng vào trong các chương
trình giảng dạy và trong thực hành giảng dạy hiệu quả.
Những khái niệm trong học thuyết của Piaget như khái
niệm nhận thức kiến tạo và chỉ dẫn phát triển thích hợp
có vai trò quan trọng trong cải cách giáo dục. Học thuyết
Piaget tập trung vào ý tưởng về giáo dục phù hợp với sự
phát triển (developmentally appropriate education). Các
quan điểm của ông được ứng dụng trong dạy học được
tóm tắt như sau [1; tr 42]:
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+ Tập trung vào toàn bộ quá trình tư duy của trẻ, chứ
không chỉ dừng lại ở những sản phẩm của quá trình tư
suy đó.
+ Nhận diện được vai trò quan trọng của bản thân trẻ,
mối quan hệ tích cực trong các hoạt động học.
+ Chấp nhận sự khác biệt cá nhân trong quá trình phát
triển.
- Học thuyết của Vygotsky: về phát triển nhận thức.
Học thuyết xem sự phát triển nhận thức giống như sự
phát triển ngoài của phát triển xã hội thông qua các mối
quan hệ liên cá nhân với những người khác và với môi
trường. Những đóng góp của Vygotsky trong giáo dục
đến nay vẫn được xem là những đóng góp to lớn giúp
nâng cao chất lượng dạy và học; đặc biệt là quan điểm
của ông về vùng phát triển gần.
Nhận thức được cả hai mức độ về vùng phát triển gần
trong học thuyết của ông mang lại nhiều lợi ích cho người
dạy, những mức độ này chỉ ra những tri thức mà trẻ được
tiếp thu tại thời điểm đó cũng như những tri thức mà trẻ
sẽ có. Vùng phát triển gần hiện nay vẫn được áp dụng
thực hiện trong giảng dạy một cách rộng rãi trên thế giới.
- Học thuyết phát triển nhận thức trong môi trường
văn hóa xã hội của nhà tâm lí Nga L.V Vygotsky: với
khám phá về vùng phát triển gần nhất đã cung cấp một
cơ sở lí thuyết vô cùng quan trọng cho lí luận dạy học.
Khái niệm này bắt nguồn ở chỗ với sự giúp đỡ của người
khác, đứa trẻ có thể hoàn thành được một nhiệm vụ mà
trước đó chính nó không thể tự hoàn thành được. Vì vậy,
trong giáo dục, nhà sư phạm cần phải thiết kế nội dung
dạy học làm sao để vừa sức với học sinh (HS) và sử
dụng phương pháp dạy học phù hợp để hướng người học
đạt đến vùng phát triển gần nhất với sự nỗ lực cao nhất
cả về sức lực và trí tuệ dưới sự tổ chức, hướng dẫn và trợ
giúp của người dạy.
- Lí thuyết về nhiều dạng trí khôn của nhà tâm lí học
H.Gardner: đóng góp một cách nhìn cho không chỉ giới
nghiên cứu tâm lí mà cả những nhà giáo dục học về sự
phát triển trí khôn đa dạng ở con người. Vì vậy, trong
giáo dục cần phát huy tinh thần tôn trọng khả năng và
tiềm năng riêng của HS thay vì coi giáo dục là quá trình
làm biến đổi nhận thức của HS theo hướng giỏi toàn diện
(phải giỏi cả văn lẫn toán…) sẽ khiến trường học trở nên
nơi chất chứa đau khổ và bạo lực cho trẻ em…
- Thuyết chín muồi sinh học (maturism theory): Theo
thuyết chín muồi sinh học, từ khi sinh ra, sự phát triển
của con người đi theo trình tự được lập trình sẵn. Quan
điểm này dựa trên nền tảng triết học của J.J. Rousseau,
lấy chuẩn hành động trong tâm lí học của A. Gessell và
học thuyết của C. Darwin, G. Stanley Hall làm cơ sở.
Những chương trình tiêu biểu đi theo quan điểm này có

trường phái Summerhill, chương trình Montessory,
Waldorf... Theo J. J. Rousseau - nhà triết học Thụy Sĩ,
khi sinh ra, sự phát triển của con người diễn ra một cách
bản năng, tự nhiên theo trình tự có sẵn, vì thế, nếu trẻ
chưa đạt đến sự chín muồi sinh học, tác động của môi
trường sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự tăng trưởng tự nhiên
của trẻ. Trong nghiên cứu của ông, thông qua quá trình
quan sát, đánh giá trẻ, phỏng vấn phụ huynh, ông đã lập
ra danh sách chuẩn hành động theo độ tuổi được coi là
tiêu chuẩn về sự phát triển, tăng trưởng của trẻ và là thông
tin hữu ích giúp giáo viên lập kế hoạch giáo dục phù hợp
với trình độ phát triển của trẻ theo từng độ tuổi. Độ chín
muồi và độ chuẩn bị học tập là hai khái niệm cốt lõi của
thuyết chín muồi sinh học. Quan điểm này cho rằng, trẻ
khi đạt đến sự chín muồi để học điều gì đó, trẻ sẽ nắm
bắt được phương pháp học điều đó. Giáo viên không
cần phải thúc ép trẻ học điều không phù hợp với trình
độ phát triển của trẻ mà cần quan sát hành động tự phát
của trẻ, nhận biết chính xác thời điểm cần phải can thiệp
bằng giáo dục để có thể lôi kéo trẻ tham gia vào hoạt
động học tập.
2.2. Một số nghiên cứu về ứng dụng Tâm lí học
phát triển
Thời kì từ 1996 đến nay, bên cạnh việc tiếp tục các
hướng nghiên cứu TLHPT trước đó, nhằm đáp ứng yêu
cầu phát triển giáo dục trong bối cảnh đất nước hội nhập
với khu vực và thế giới, các nhà khoa học tập trung
nghiên cứu xác định chỉ số về trình độ phát triển trí tuệ,
trình độ sáng tạo, mức độ biểu hiện trí tuệ xúc cảm, năng
lực trí nhớ, sự biến đổi các quá trình thần kinh trong quá
trình học tập trên lớp… của HS, sinh viên Việt Nam và
đã cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng/phát triển
các chương trình giáo dục trí tuệ, giáo dục vệ sinh học
đường, giáo dục hành vi sai lệch chuẩn mực, giáo dục
sức khỏe sinh sản,… cho HS.
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu cơ bản về
tâm, sinh lí học đã tập trung làm sáng rõ những đặc điểm
tâm sinh lí, đặc điểm phát triển hình thái của lứa tuổi
mầm non và lứa tuổi HS phổ thông, cung cấp cơ sở khoa
học cho việc nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp
giáo dục HS (theo nghĩa rộng của từ này). Các nghiên
cứu chỉ ra rằng, mỗi HS bình thường, không có khuyết
tật gì, đều có thể học được, nắm được chương trình phổ
thông. Nhưng, HS không học với tốc độ như nhau; đặc
biệt, không học với cách thức như nhau. Kết quả các
nghiên cứu TLHPT trên HS phổ thông Việt Nam đã cho
thấy những khác biệt cá nhân ở HS là rất đa dạng, thể
hiện ở: phương pháp học/cách học, trình độ/ khả năng và
tốc độ học tập của cá nhân; những khó khăn riêng của cá
nhân trong học tập; khả năng, trình độ, mức độ phát triển
ngôn ngữ cá nhân; hứng thú, động cơ học tập cá nhân; sự

146

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 10/2019, tr 145-149

phát triển mặt tình cảm - xã hội của cá nhân; sự phát triển
về thể lực, sức khỏe đáp ứng yêu cầu học tập... Đây có
thể được xem là những cơ sở khoa học để vận dụng triển
khai tổ chức các hình thức dạy học phân hóa, dạy học
tích hợp trong nhà trường phổ thông một cách hiệu quả.
Nhiều công trình nghiên cứu về ngôn ngữ ở các cấp
độ khác nhau đã được triển khai đánh giá nhằm cung cấp
cơ sở khoa học cho việc thiết kế nội dung chương
trình,… phù hợp với HS ở lứa tuổi mầm non, tiểu học
[2], [3],…
Sử dụng các học thuyết về sự phát triển tư duy, quá
trình tư duy tiền khái niệm của Jean Matter Mandler,
vùng phát triển gần của Vygotsky, lí thuyết về điều chỉnh
cấu trúc nhận thức của Reuven Feuerstein và học thuyết
về phát triển nhận thức của Jean Piaget trong các nghiên
cứu về phát triển tâm sinh lí trong giáo dục phổ thông.
Tiêu biểu có thể nói tới công trình nghiên cứu trong nhiều
năm trên trẻ từ 0 đến 6 tuổi đã tập trung vào làm rõ các
đặc điểm phát triển tâm - vận động và phân tích một số
yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Các lĩnh vực
được theo dõi nghiên cứu và đánh giá gồm: “vận động
thô và tinh”; “ngôn ngữ”; “nhận thức”; “tình cảm - xã
hội”; “kĩ năng tự phục vụ”. Kết quả được đánh giá bằng
một trắc nghiệm khách quan của nước ngoài đã được
Việt hóa trên trẻ em Việt Nam là Test Denver. Số liệu từ
nghiên cứu bổ dọc công phu này cho phép rút ra một số
nhận định chung mang tính quy luật về sự phát triển của
trẻ trước tuổi học Việt Nam. Cuốn “Sự phát triển thể chất
và Tâm - Vận động của trẻ từ 0 đến 6 tuổi” [4] chính là
sản phẩm khoa học thể hiện được giá trị lâu dài của các
nghiên cứu này.
Một số đề tài đã triển khai nhằm đánh giá sự phù hợp
giữa đặc điểm tâm - sinh lí lứa tuổi HS và chương trình,
sách giáo khoa mới triển khai đại trà; qua đó, phát hiện
những vấn đề chưa phù hợp về mặt tâm, sinh lí HS (nếu
có), những nguyên nhân gây quá tải học ở HS tiểu học
và trung học cơ sở khi học theo chương trình và sách giáo
khoa mới [5], [6], [7],…
Từ giai đoạn 2010 đến nay, tiếp nối những thành tựu
về TLHPT ở các giai đoạn trước đó, gần đây nhiều công
trình nghiên cứu khác nhau cũng đã được thực hiện chủ
yếu tập trung vào các chỉ số phát triển của trẻ, sự phát
triển tâm thần và các vấn đề thuộc về rối nhiễu hành vi.
Một số công trình khoa học đã được công bố trong và
ngoài nước tập trung vào sự phát triển tâm thần, tâm vận
động của trẻ dưới sự tác động của các điều kiện khách
quan bên ngoài tác động tới (như từ phía nhà trường, phụ
huynh, xã hội,…). Các vấn đề rối nhiễu hành vì, lệch
chuẩn và các vấn đề về sức khỏe tinh thần học đường
cũng được đề cập tới nhằm xác định các chủ điểm cần tư
vấn cho HS phổ thông [8], [9], [10],…

Ngoài ra, còn có những nghiên cứu về các chỉ số phát
triển trí tuệ (IQ), trí tuệ xúc cảm (EQ), sáng tạo (CQ) các
quá trình nhận thức,… của HS, bằng cách sử dụng các
test đánh giá IQ của Wechsler, Wisc hay trí tuệ đa dạng
của Gille, khuôn hình tiếp diễn chuẩn của Raven, lí
thuyết về trí tuệ cảm xúc của Daniel Goldmen, test TSDZ Klaus K.Urban và Test VKT của J.K.Shoppe,… Các
nhà khoa học phát hiện các quy luật phát triển hình thái,
thể lực và tâm lí của HS Việt Nam từ lứa tuổi tiểu học
đến trung học phổ thông. Đây được xem là một cách tiếp
cận liên ngành trong nghiên cứu TLHPT, bởi sự phát
triển về mặt sinh học liên quan chặt chẽ đến sự phát triển
tâm lí của con người [11], [12], [13], [14], [15]. Các kết
quả này có thể gợi cho các chuyên gia thiết kế chương
trình nhiều suy nghĩ về việc cần đưa vào giảng dạy và
giáo dục cho HS ở các lứa tuổi liều lượng kiến thức như
thế nào là vừa sức.
Nghiên cứu phát triển trí tuệ (IQ, EQ, CQ) của HS,
sinh viên và lao động trẻ đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH
được tiến hành nghiên cứu trên diện rộng kết quả thu
được rất có giá trị về mặt khoa học, đặt ra cho các nhà
giáo dục nhiều vấn đề phải suy nghĩ về nội dung chương
trình, đặc biệt về phương pháp và hình thức tổ chức dạy
học cho HS trong nhà trường phổ thông, nhằm phát triển
trí tuệ sáng tạo [16]. Cũng theo hướng này, hàng loạt các
công trình nghiên cứu đã được thực hiện và cung cấp
thêm nhiều kết quả có giá trị cho khoa học tâm lí như:
bản chất, cấu trúc tâm lí, phương pháp chẩn đoán, đánh
giá tính sáng tạo, con đường phát huy tính sáng tạo của
trẻ em và con người Việt Nam [17], [18],... Nghiên cứu
và đo lường hiện trạng mức độ tính sáng tạo của HS, sinh
viên được thực hiện bằng trắc nghiệm TSD - Z. Các số
liệu thu được trên người Việt Nam đã được so sánh với
tiêu chuẩn TSD - Z đối với người Âu - Mĩ. Việc nghiên
cứu thích nghi các công cụ đánh giá khách quan, chuẩn
hóa cũng đồng thời được quan tâm trong quá trình triển
khai các đề tài về trí tuệ vì đây là một lĩnh vực rất mới ở
Việt Nam nên còn thiếu công cụ đo lường khách quan
[17], [19], [20].
2.3. Đề xuất một số hướng nghiên cứu ứng dụng Tâm
lí học phát triển trong giáo dục phổ thông giai đoạn
hiện nay
- Tăng cường nghiên cứu cơ bản về đặc điểm tâm lí,
nhân cách của HS Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta
đang tích cực hội nhập quốc tế với tiếp cận mới về lí luận
nhân cách. Cung cấp cơ sở khoa học về sự phát triển mặt
xã hội, đạo đức, nhận thức của HS cho việc tổ chức giáo
dục phát triển năng lực, phát triển nhân cách toàn diện ở
HS, góp phần phục vụ các yêu cầu thực tiễn đời sống và
xã hội. Việc nghiên cứu cơ bản một mặt sẽ thúc đẩy sự
tiếp nhận các thành tựu mới của TLHPT thế giới, đồng
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thời sẽ tạo nên cái riêng của TLHPT Việt Nam, góp phần
phát triển cái chung trên thế giới.
- Nghiên cứu những vấn đề về vệ sinh học đường
là vấn đề cấp bách hiện nay, đang hàng ngày làm suy
giảm sức khỏe thể chất và tinh thần trẻ. Đây là loại đề
tài nghiên cứu cơ bản, mang tính liên ngành cao, phục
vụ cho quá trình dạy học và giáo dục HS một cách tối
ưu hiện đang rất được quan tâm do ý nghĩa quan trọng
của nó đối với chất lượng giáo dục trong nhà trường
phổ thông.
- Cần có những nghiên cứu phát triển và vận dụng các
lí thuyết về phát triển người vào việc đáp ứng nhu cầu
của HS trong nhà trường. Cũng theo hướng này, cần có
những nghiên cứu sâu sắc, thận trọng về cơ sở tâm, sinh
lí học của việc giáo dục hiệu quả các giá trị sống, các kĩ
năng sống, đặc biệt các kĩ năng xã hội cơ bản cho HS ở
các cấp học khác nhau, giúp điều chỉnh các hành vi
không mong muốn ở HS, hình thành hệ giá trị tích cực,
phát triển các năng lực cơ bản để HS có thể thích ứng tốt
nhất có thể trong xã hội hiện đại.
- Vấn đề nghiên cứu những quy luật, cơ chế và điều
kiện hình thành các mặt đạo đức và thẩm mĩ trong nhân
cách HS cần được TLHPT quan tâm nghiên cứu mạnh
mẽ, sâu sắc hơn. Cần có những quan niệm rõ ràng, cụ
thể, chính xác, đầy đủ về tính nhân bản của con người
cần đào tạo cùng với mức độ, yêu cầu ưu tiên hiện nay.
Trẻ em cần phải hiểu rõ và phải hành động đúng theo một
quan niệm như thế. Những gợi ý về bốn trụ cột giáo dục
trong thế kỉ XXI của UNESCO cần được bám sát và thể
hiện sâu sắc hơn trong các nghiên cứu TLHPT, đặc biệt
là “Học để cùng chung sống” và “Học để làm người”.
- Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến giáo dục phát
triển năng lực sáng tạo (chẩn đoán, phát hiện, đánh giá,
đào tạo) ở HS, gắn với mục tiêu đào tạo phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong thời kì hội
nhập. Định hướng của đổi mới giáo dục của nhiều nước
hiện nay là nhằm phát triển tối đa tính tích cực và khả năng
sáng tạo ở người học. Giáo dục phải giúp mỗi HS nhận
thức được bản thân và tìm ra ý nghĩa cuộc sống, giúp các
em khám phá và thể hiện những cảm xúc riêng mà các em
có theo cách riêng, độc đáo của mình.
- Về phương pháp nghiên cứu cụ thể của TLHPT, tiếp
tục quan tâm nghiên cứu thích nghi hóa/Việt hóa
các công cụ, kĩ thuật đo đạc, đánh giá khách quan của
nước ngoài cho phù hợp với điều kiện con người, văn
hóa...Việt Nam. Việc vận dụng các bộ công cụ chuẩn hóa
của nước ngoài vào nước ta cần có thời gian để kiểm
nghiệm thực tiễn, điều chỉnh, hoặc cải tiến cho thích hợp
với người học Việt Nam. Đồng thời, quan tâm xây dựng
mới những công cụ đánh giá khách quan trong chính điều
kiện của Việt Nam.

3. Kết luận
Nghiên cứu TLHPT chưa bao giờ ngừng tự hoàn
thiện mình cùng với sự biến đổi mạnh mẽ của KT-XH,
những thay đổi tâm sinh lí của con người. Nhiệm vụ của
TLHPT ở Việt Nam trong thời gian tới phải phục vụ mục
tiêu phát triển giáo dục và thực tiễn xã hội. Những nghiên
cứu TLHPT là nền tảng, cơ sở khoa học cho nhiều ngành
khoa học và các lĩnh vực khác nhau trong đời sống.
Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ
nghiên cứu không thể chỉ do một mình TLHPT, mà đòi
hỏi có sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện với các nhà nghiên
cứu từ nhiều ngành/chuyên ngành khoa học khác. Hiện
nay, ở nhiều nước trên thế giới và trong khu vực đều đã
có những bộ công cụ nghiên cứu tâm lí học được chuẩn
hóa, căn cứ trên những đặc điểm về trình độ của họ, giúp
họ định hướng cải tiến chương trình giáo dục phù hợp
với trẻ em, đồng thời còn giúp dự báo sự phát triển của
thế hệ trẻ nước họ. Vì vậy, nghiên cứu để học tập, tiếp
thu những cái mới, hiện đại trong lí luận cũng như trong
phương pháp/kĩ thuật nghiên cứu cụ thể là điều hết sức
quan trọng để phát triển TLHPT nước nhà.
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MỘT SỐ CĂN CỨ XÂY DỰNG HỆ THỐNG...
(Tiếp theo trang 164)
3. Kết luận
Từ nghiên cứu trên, chúng tôi thấy rằng, việc xây
dựng hệ thống đồ chơi cần phải dựa vào đặc điểm phát
triển nhận thức, nhu cầu chơi và cách học của trẻ phù hợp
với từng độ tuổi, góp phần thực hiện Chương trình giáo
dục mầm non đúng theo định hướng đổi mới. Hệ thống
đồ chơi cần được thiết kế nhằm hình thành kiến thức và
kĩ năng thực hành cho trẻ theo từng hoạt động Toán hay
khám phá khoa học.
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