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NÊN KIỂM SOÁT HÀNH VI CỦA TRẺ NHƯ THẾ NÀO? 

CỐ GẮNG NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI KHÔNG MONG MUỐN 

NGAY TỪ BAN ĐẦU 

Khi trẻ xử sự kém, hãy tự hỏi: “Con đang cố gắng nói gì thế nhỉ?”, “Bé cần gì?”. Hãy nhớ rằng 

hành vi của trẻ là một trong những phương thức để trẻ giao tiếp với bạn, vì trẻ gặp hạn chế trong 

giao tiếp bằng lời, trẻ thường “nói” với bạn một cái gì đó qua hành vi của mình. 

Bạn có thể tránh để xảy ra những hành vi không mong muốn nếu bạn hiểu nguyên nhân của 

những hành vi ấy, con bạn có thể: 

 

 Muốn được bạn chú ý, vì trẻ học được rằng để được quan tâm chú ý thì phải gây ra một hành 

vi kỳ quặc nào đó. 

 Cảm thấy mệt mỏi, đói hay sợ hãi một cái gì đó. 

 Không hiểu bạn muốn gì, hay trẻ có thể muốn một cái gì đó nhưng không thể diễn đạt để bạn 

hiểu. 

 Bị người khác trêu chọc hay đối xử không công bằng. 

 Bắt chước hành vi của một trẻ khác 

 Không thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Trẻ phản ứng lại những giới hạn mà bạn đã đặt ra để 

thể hiện cho bạn biết trẻ không muốn làm cái mà bạn đã yêu cầu. 

Đôi khi bạn có thể hiểu nguyên nhân gì khiến trẻ buồn, nhưng nhiều khi chúng buồn bực với tất 

cả mọi thứ mà bạn làm với chúng. Khi thấy bất kỳ biểu hiện nào không bình thường trong cách 

cư xử của trẻ, bạn cần chú ý đến nhu cầu của trẻ, trẻ đang cần gì để tránh việc trẻ có thói quen 

xấu này. 
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN? 

 
??? 

A-ni-ta không hiểu bố đang nói gì. 

Ngay cả khi trẻ xử sự tốt thì vẫn có lúc bạn cần nói “không” với trẻ và “đặt giới hạn đối với hành 

vi của trẻ”. Điều này có thể nhằm giúp trẻ được an toàn, hay trẻ có hành vi không đúng vì trẻ 

muốn làm một cái gì đó mà bạn không cho phép. Trẻ ở các lứa tuổi khác nhau cần có những giới 

hạn khác nhau. Những giới hạn mà bạn đặt ra sẽ thay đổi khi trẻ lớn hơn và hiểu biết hơn về thế 

giới xung quanh. 

Đôi lúc trẻ sẽ không hiểu bạn muốn gì, khi bạn nói “không” hay muốn bảo trẻ làm việc này việc 

kia, nhưng bạn không có đủ kĩ năng giao tiếp để giúp trẻ hiểu mình. Do vậy, bạn có thể nghĩ rằng 

trẻ lờ bạn đi hay có hành vi không đúng, nhưng thực tế là trẻ không hiểu bạn muốn hay không 

muốn trẻ làm gì. 

Một số gợi ý giúp hạn chế hay thay đổi hành vi không mong muốn của trẻ: 

 

Không! Con phải ở nhà. 

1. 'Nói với trẻ. Trước khi nói “không”, hãy suy nghĩ thật kỹ. Khi bạn nói “không”, bạn nên 

kiên quyết. Nếu bạn để cho trẻ dùng hành vi xấu để thay đổi yêu cầu của bạn, ngay sau 

đó trẻ sẽ biết dùng hành vi xấu để đòi hỏi điều trẻ muốn. Khi yêu cầu trẻ không được 

làm một việc gì đó hay không được lấy một cái gì dó, bạn không nên thay đổi yêu cầu 

chỉ vì trẻ khóc. 

2. Chỉ cho trẻ thấy bạn muốn gì. 
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Đây là kính của bố, Su-ni. Không phải cái để con chơi! 

3. Sử dụng tranh ảnh để làm rõ yêu cầu. 

 

Con phải đậy nắp giếng lại, nếu không có người sẽ ngã xuống! 

Tranh ảnh là những công cụ rất hữu ích để hỗ trợ khi nói về những điều khó diễn đạt - 

chẳng hạn như hành động của trẻ ảnh hưởng đến người khác 

4. Giúp trẻ làm việc mà bạn đã yêu cầu 

MỘT SỐ CÁCH KIỂM SOÁT HÀNH VI KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ 

 

Gia đình có thể phải đối mặt với những vấn đề về hành vi mà không biết cách xử lý ra sao. Đôi 

lúc, họ sử dụng những giải pháp chỉ có tác dụng trước mắt - thậm chí những cách đó không giúp 

trẻ học được những hành vi tốt. Dưới đây, là một số ví dụ về những biện pháp không có hiệu quả 

lắm với trẻ: 
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 Ra lệnh mà không giải thích rõ lý do hay ý nghĩa cho trẻ. Hạn chế trẻ đưa ra những quyết 

định tốt. 

 Phạt trẻ nhiều hơn trẻ bình thường. Trừng phạt có thể làm cho trẻ thất vọng và trở nên hung 

hãn. 

 

 Chấp nhận hành vi chưa đúng của trẻ mà không tiếp tục điều chỉnh. Điều này làm cho trẻ 

càng bị cô lập hơn. 

 Quan tâm một cách thái quá đến trẻ so với trẻ bình thường sẽ hạn chế sự phát triển xã hội 

của trẻ. 

Đôi khi những biện pháp này có vẻ có tác dụng trước mắt nhưng nó sẽ không giúp trẻ học cách 

ứng xử hay giao tiếp với người khác sao cho đúng. 

Phụ huynh nào cũng đều muốn con mình xử sự tốt và sẽ trở thành một thành viên được cộng 

đồng chấp nhận. Để trẻ phát triển khả năng tự kiểm soát hành vi thì hành vi của chính bạn và 

những người sống xung quanh trẻ cần phải thể hiện những hành vi tốt, mẫu mực. Chỉ cho trẻ thấy 

những hành vi nào làm cho người ta trở thành người tốt. 

Làm cách nào để kiềm chế hành vi không mong muốn ở trẻ 

 

Khi trẻ đang có hành vi không tốt, hãy đưa trẻ ra một chỗ khác và ngồi im trong khoảng 5 phút 

(biện pháp ghế buồn) - với trẻ nhỏ thì ngồi ít thời gian hơn. Nếu trẻ cố tình muốn rời khỏi chỗ 

trước khi hết thời gian, bạn yêu cầu bắt đầu tính thời gian lại. Không để trẻ một mình. Bạn có thể 
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dùng giải pháp “ghế buồn” để cho trẻ có cơ hội suy nghĩ về hành vi của mình và nên làm thế nào 

cho tốt hơn. Biện pháp “ghế buồn” sẽ giúp bạn có thời gian bình tĩnh lại sau khi cảm thấy mệt 

mỏi và buồn chán. 

 
Ô-ma đánh anh là sai. Hãy nghĩ thử xem còn cách nào khác để anh biết rằng con đang tức giận 

không. 

Trước khi “phạt”, hãy giữ trẻ thật chắc và gìải thích rằng bạn muốn trẻ xử sự như thế nào. Khi trẻ 

bình tĩnh hơn, hãy trò chuyện cho trẻ biết lý do tại sao trẻ cần phải ngồi “ghế buồn" và hành vi 

của trẻ đã ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Luôn nhắc nhở trẻ rằng bạn yêu quý trẻ nhưng 

bạn không thích cách trẻ đã xử sự. Khuyến khích trẻ nói hay ra kí hiệu kể về những víệc đã xảy 

ra, về lý do và trẻ nên phản ứng khác đi như thế nào. Giúp trẻ hiểu tại sao trẻ cần ngồi vào “ghế 

buồn”. 

Nên làm gì khi trẻ đang giận dữ 

Như nhiều trẻ nhỏ khác, sự giận dữ của con bạn có thể trở thành một "trận nổi loạn nhất thời". 

Cơn nổi loạn xảy ra khi trẻ hoàn toàn mất kiểm soát, gào thét, đá, đánh hoặc khóc. Những trẻ này 

thường giận dữ nhiều hơn so với trẻ bình thường và chúng ta khó kiềm chế trẻ hơn. Điều quan 

trọng là bạn cần phải rất bình tĩnh. Dành một phút để quyết định cần làm gì. Dưới đây là một số 

gợi ý để xử lý khi trẻ giận dữ: 

 Không giải thích gì khi trẻ đã mất khả năng kiểm soát. Đây không phải là lúc để giải thích. 

 Không phản ứng lại với sự gào thét hay đấm đá của trẻ, nhưng không để trẻ một mình. Hành 

vi của trẻ có thể làm cho bản thân trẻ sợ và cần bạn ở bên cạnh để được an toàn. 
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Đứa trẻ đang giận dữ thoát khỏi tình trạng nếu có thễ. 

 Không đánh đấm, lắc hay quát tháo trẻ. Điều này chỉ làm cho cơn giận của trẻ trở nên tệ 

hơn. Nhưng không để trẻ đánh bạn. Bạn có thể giữ trẻ nhmg chỉ để ngăn cản trẻ khỏi làm tổn 

thương bản thân, làm đau bạn hay đập vỡ đồ. 

 Cố gắng phân tán sự tập trung của trẻ trong lúc đang giận dữ. Ví dụ, nếu trẻ thét lên vì bạn 

đã lấy một cái gì đi, bạn có thể đưa cho trẻ một cái khác thay thế mà nó muốn hay chỉ cho 

trẻ một cái gì đó khác thường. Cách làm này rất hiệu quả với trẻ nhỏ. 

Nếu trẻ giận dữ là để phản ứng lại với giới hạn mà bạn đặt ra thì bạn không nên cho phép trẻ 

dùng hành vi này để yêu cầu bạn thay đổi giới hạn. Nếu bạn chấp nhận, trẻ nhận ra rằng sự giận 

dữ sẽ giúp nó đạt được cái mình muốn. 

 

Khi trẻ xử sự không đúng hoặc giận dữ ở nơi công cộng 

Nếu trẻ có hành vi không tốt ở nơi công cộng, nếu có thể hãy bế trẻ lên và đưa trẻ ra chỗ khác. Cổ 

gắng bình tĩnh và không giận dữ. Đưa trẻ ra khỏi cửa hàng, chợ hay những nơi khiến trẻ giận dữ. 

Nếu có thể, hãy tìm một chỗ riêng để giữ trẻ bình tĩnh trở lại. Nếu cần, hãy nhờ một ai đó khác ở 

bên trẻ trong lúc bạn cố gắng làm nốt phần việc dở dang. 
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Việc giữ trẻ ở nhà thì dễ hơn ở nơi công cộng vì có thể tránh cho bạn nỗi lo lắng về những vấn đề 

hành vi có thể xảy ra. Nhưng điều quan trọng với mọi trẻ em là chúng phải học cách xử sự ở nơi 

công cộng và tham gia vào cộng đồng như một thành viên. 

 

Nguồn: 

https://vi.hesperian.org/hhg/Helping_Children_Who_Are_Deaf:N%C3%AAn_ki%E1%BB%8

3m_so%C3%A1t_h%C3%A0nh_v%C3%AC_c%E1%BB%A7a_tr%E1%BA%BB_nh%C6%B

0_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o%3F?fbclid=IwAR1OdTuDFheOz47CxeeXpA4xu7n71cTg9

XbXjzU6Dj0jzR9NjtMIfW5t748 

 

https://vi.hesperian.org/hhg/Helping_Children_Who_Are_Deaf:N%C3%AAn_ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_h%C3%A0nh_v%C3%AC_c%E1%BB%A7a_tr%E1%BA%BB_nh%C6%B0_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o%3F?fbclid=IwAR1OdTuDFheOz47CxeeXpA4xu7n71cTg9XbXjzU6Dj0jzR9NjtMIfW5t748
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