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1. Lý do chọn đề tài

lìạo lực đối với tre em là một vấn đe xã hội tồn tại ở mọi quốc eia trên 

ihe uiói và đang là một vấn đề xã hội khá bức xúc hiện nay ớ nước ta. Bạo lực 

cua cha mẹ với con cái không chỉ đế lại hậu quả tiêu cực trong thời điếm hiện 

tại mà còn đê lại những tôn tliương lâni lý lâu dài cho trẻ, các hình thức bạo 

lực dù ở mức độ nào cũng đều gây anh hương nhiều hay ít đến tính cách và 

tâni lý của trẻ. Tre em phát triên trí tuệ và tình cảm tốt nhất khi được sống 

trong một môi trường yêu thương. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh răng trẻ 

được yêu thươns thường có chỉ số tình cảm và trí tuệ cao hơn và ngược lại. 

Chính vì vậy mà trong điều 19 của Công ước về Ọuyền trẻ em đã yêu cầu các 

quốc Ỉ2,ia thành viên phải thực hiện: “Mọi biện pháp lập pháp, hành chính, xã 

hội và giáo dục thích hợp để bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể 

chất hoặc tinh thần, bị thương tổn hay lạm dụng, bị bỏ mặc hay sao nhãng 

trong việc chăm sóc, bị ngược đãi hoặc bóc lột, gồm cả lạm dụng tình dục 

Irong khi trẻ em vẫn nàm trong vòng chăm sóc của cha hay mẹ, hoặc cả cha 

lẫn mẹ, một hay nhiều người giám hộ pháp lý, hoặc của bất kỳ người nào 

khác được giao việc chăm sóc trẻ em...”

Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên rhế giới, tuy đã ký Công ước 

về Q)iiyền trẻ em nhưng một thực tế đáng buồn là hiện nay nhiều bậc cha mẹ 

vẫn còn ngược đãi, bạo hành con cái; cha mẹ lạm dụng quyền làm cha iàm mẹ 

của mình coi việc đánh mắng con là một trong những phương pháp dạy con 

hiẹu quả và thiết thực. Nhiều bậc cha mẹ chưa có nhận thức đầy đủ về tác hại 

của bạo lực đôi với con trẻ. Theo kết quả mới nhất khi “Nghiên cứu sự tôn 

ihirơntì tâni lý ở thiếu niên trong các gia đinh có bạo lực” - Nguyễn Bá Đạt và 

cộng sự (2009) cho thấy: Bạo lực đối với tré em xáy ra ớ tất ca các loại hình 

ẹia dìiih, tìr gia đình đưọc xem như hoà ihuận đên gia đình có bạo lực. Trong 

các ^ia dinh bạo lực, 68% cha niẹ có xu hirớniì sư dụng hình thức máng, chửi 

và đánh khi các em mẳc lồi; 51% cha mẹ troiiíỉ Í2,ia đình có mâu thuẫn nhưng
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khỏnu có bạo lực sư dụng hình tliức này; 33,9% cha mẹ trong RÌa dinh hoà 

lluiận mắnu, chửi hoặc đánh tré |6 |.

lYẽn riiê giới cũng như ở Việt Nam đã có rât nhiều công trình nghiên 

cứu vê thực Irạng, mức độ xâm hại, nguyên nhân, hậu quả của bạo lực cha inẹ 

đòi với tré nói chung.'I'uy nhiên, những công trình nghiên cứu về bạo lực cùa 

cha mẹ đối với riêng trẻ tiêu học còn lé té, chưa có hệ thống. Troníỉ khi đó, 

đây lại là vấn đề có ý nghĩa thiết Ihực về cả lí luận và thực tiễn. Đó là lí do 

thúc đây chúng tôi chọn đề lài “ Bạo lực của cha mẹ đối vói con cái tuổi tiểu 

học” . Đê tài sẽ đi sâu tìm hiếu thực trạng bạo lực của cha mẹ đối với con cái 

tuôi tiêu học, tìm hiếu nguyên nhân và hậu quả của thực trạng đó. Trên cơ sở 

đó, đề xuất nhừnẹ giải pháp góp phần giảm bạo lực của cha mẹ đối với con 

cái tuổi tiểu học.

2. Đối tuọng nghiên cứu

Bạo lực của cha mẹ đối với con cái tuổi tiểu học.

3. Khách thể, phạm  vi nghiên cứu 

i. /. Khách thể nghiên cứii

t- Sử dụng bảng hỏi đối với 190 khách thể là học sinh lớp 4, lớp 5 trường 

Tiểu học Kiến Hưng -  Hà Đông -  Hà Nội 

4- 5 cha mẹ và 7 học sinh 

+ 4 giáo viên tiếu học

3.2. Phạm vi nghiên cínt

* Giới hạn về phạm vi nghiên cứu: Đe tài đi sâu nghiên cứu thực trạng 

một sổ biểu hiện mang tính bạo lực của cha mẹ đối với con tuối tiểu học, chỉ 

ra nguyên nhân và hậu qua của thực trạng đó.

* Giới hạn về địa bàn nghiên cứu: Đe tài tiến hành nghiên cứu tại Irưòng 

rièu học Kiến Hưng  ̂ Mả Đông -  1 là Nội.



4. Mục đích iiịỊÌiiên cửu

Nghiên cứu lí luận và dánh giá thực trạng bụo lực cua cha mẹ dôi với con 

cái tuòi tiểu hục, chỉ ra nguyên nhân và hậu quá cúa thực trạng đó, từ đó đề 

xuất những giải pháp uóp phần giám bạo lực của cha mẹ đoi với con cái tuối 

tiêu liọc.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

5. /. NỉỊhiên cihi lỷ luận: Nghiên cứu tài liệu liên quan đên vân đê đê xây dựng 

cơ sở lí luận của đề tài.

5.2. Nghiên círu thực tiên

- Khảo sát thực trạng sử dụng bạo lực đối với con cái của các bậc cha mẹ 

có con lứa tuổi tiểu học. Chỉ ra nguyên nhân và đánh giá hậu quả của thực 

trạng đó.

- Trên cơ sở kết quả thu được đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần 

giảm bạo lực của cha mẹ đối với con cái.

6. Giả thuyết khoa học

- Phần lớn các bậc cha mẹ sử dụng bạo lực (cả bạo lực thể chất lẫn bạo 

lực tinh thần) đổi với con cái tuổi tiểu học nhưng ở mức độ thấp.

- Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cha mẹ sử dụng bạo lực với con cái 

trong đó có nguyên nhân từ phía trẻ và nguyên nhân từ phía cha mẹ.

- Việc cha mẹ sử dụng bạo lực đối với con tuổi tiểu học để lại hậu quả cả 

về thể chất và tinh thần, hậu quả biểu hiện qua hành vi và cảm xúc của trẻ.

7. Phương pháp nghiên cứu

7. /. Nhóm phương pháp nghiên cứu /v luận

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu

7.2. Nhỏm phươnịĩpháp nghiên cỉni thực tiễn

- Phương pháp điều tra bàng báng hoi

- Phirơrm pháp phong vấn sâu.

- Phươtiíí pháp xử Iv sổ liệu bànti SPSS



8. Câu triíc luận văn

Ngoài phân mơ dâu, kêt luận và kiên nghị; luận văn gôm các phân chính

sau;

Chương 1: Cư sở lí luận

Chương 2: Tổ chức nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kêt quả nghiên cứu



Chirong 1 

CO SỞ LÍ LUẬN

l.I .  Tổng quan nghiên cứu về bạo lực của cha mẹ đối vói con cái

Vấn đề giáo dục con cái nói chung và vấn đề sử dụng các hình thức bạo 

lực trong giáo dục nói riêng luôn được các nhà nghiên cứu quan tâm. Đây là 

vân đề được đê cập khá nhiều trong các công trình nghiên cứu của các nhà 

khoa học thuộc nhiều lĩnh vực như Tâm lý học, giáo dục học, xã hội học... 

trone \ à ngoài nước. Bạo lực đối với trẻ em là hiện tượng phổ biến trên phạm 

vi toàn cầu.

/ . / . / .  y i í ĩm g  nghiên cứu về hạo lực của cha mẹ đối với con cái trên thế  

giới

Tại nước Mỹ vào năm 2000, các cơ quan công quyền nhận được hơn 3 

triệu báo cáo về lạm dụng hoặc bỏ mặc trẻ em. Điều này có nghĩa là người ta 

ghi nhận cứ 25 trẻ thì có một vụ xảy ra (R.Tschacefer, 2005: 461). Một 

nghiên cứu đã đưa ra số liệu; ở Mỹ có 10 triệu trẻ em bị bạo lực gia đình hàng 

năm (Lucy S.Carter và cộng sự, 1999) [33].

Tại hội thảo đặc biệt về chủ đề bạo lực đối với trẻ em ở trụ sở New York 

(Mỳ), UNICEP và OHCHR cho biết đa số trẻ em được khảo sát trên toàn cầu 

đều trải qua những hình thức khác nhau của sự kỷ luật quá khắc nghiệt, 50% 

tre em phải trải qua trừng phạt băng bạo lực thê chât, 75% phải trải qua các 

hình ihửc xâm hại về tinh thần. Việc sử dụng các hinh thức kỷ luật quá hà 

khắc, thậm chí ngay cả các hình thức nhẹ nhàng cũng để lại những hậu quả có 

hại rất lớn đổi với tré em cũng như đối với xã hội, cản trở năng lực nhận thức 

cua trỏ và thúc đẩy ban năng sư diing bạo lực của tré trong tương lai [39].

Dulamdary EnKhtor và cộng sự (2007) nghiên cứu về trừng phạt thân thế 

\  à tinh thần tre em đã chí ra rằníì khi bố mẹ trừrm phạt tre cảm thấy buồn, ân 

hận, hối lồi, đau khổ [37 .

Nghiên cứu cua Parsons, Wallon, Bovvblv và Lacnan cho rànm Gia đình 

là môi trườníi xă hội đầu tiẻn mà mồi đứa tre - mồi con người dược tiếp xúc.



1'rotm gia dinh nguòi mẹ là người dem lại cho tre cảm giác an toàn, còn người 

:lia là người đưa ra những ĩmuyên tắc, chuân mực, là hình ảnh cua sự rắn roi, 

nạnh mè. Giáo dục của cha mẹ như là tác nhân có thê kìm hãm, điều chỉnh 

những ròi nhiễu cua trẻ, nhưng cũng có thê làm tăng thêm rói nhiễu nêu như 

không có cách giáo dục phù hợp [28 .

Nghiên cứu của nhà Tâm lý học T.A.Gavrinlova (1984) cho rằng mâu 

‘.huần trong quan hệ giữa cha mẹ và các em thường nằm trong những vấn đề 

vê quân áo, ăn mặc, bạn bè, những trò giải trí... những khác biệt đó khá rõ nét. 

Chính sụr mâu thuẫn này là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến cha 

mẹ phải dùng những lời nói làm tổn thương con trẻ, những sự trừng phạt hay 

sự bao bọc quá mức đổi với trẻ, mà theo chúng, tất cả những điều đó đều gây 

nén ở các em cảm giác không được tôn trọng và bị kiểm soát [36].

Theo nghiên cửu của Lautrev (1979). Kết quả nghiên cứu của ông đưa ra 

ba cách thức giáo dục của bổ mẹ: mềm mỏng, cứng nhắc và buông lỏng, ông  

cũng chỉ ra rằng: những biến số môi trưòng xã hội và nét nhân cách của bố 

mẹ ảnh hưởng rất lớn tới cách giáo dục con cái của cha mẹ [23].

- Một loạt những nghiên cứu mới được giới thiệu gần đây trong một hội 

nghị khoa học thần kinh được tổ chức tại New Orleans cho thấy: trong ứng xử 

và quan hệ tình cảm của các thành viên trong gia đình, những xô xát, mâu 

thuẫn, xung đột... đều “dẫn tới những hậu quả về mặt sinh hoá đối với việc 

phát triển của não, đặc biệt là trẻ em trong giai đoạn đầu đời của mình...” 

[23].

Trong bài viết; “Cha mẹ gảv tôn thương con cá i”, Craig Buck và Susan 

cho răng: cha mẹ có thê gây tôn thương cho con cái băng bạo hành ngôn ngừ 

và bạo hành thân thế.

Có hai kiêu bạo hành về ngôn ngừ; (1) kiếu lấn công trực tiếp, rõ ràng, 

làni giam giá Irị của Ire. Bổ mẹ có thê nói với tre rằrm họ ước sao tre khônu 

biu) uiờ được sinh ra; (2) kiêu tân côníi íỉián ticp; trêu chọc, mía mai, xúc



phạm, hụ nhục (uọi tré bànt’ nhừnti biệt danh nào dó). Nhừnư, kiêu bố mẹ như 

vậy ihường che giâu sự bạo hành đăng sau bê ngoài hài hước.

Bố mẹ bạo hành thân thể (The physical abusers) thường có những đặc 

đièm:

rhiêu sự kiếm soát những xung động của bản thân. Họ sẽ tân công 

những đứa con bất cứ khi nào họ có những cảm xúc tiêu cực mãnh ỉiệt cần 

phai giải tỏa. Họ dườĩig như ít nhận thức được những hậu quả của nhừng gì 

họ gây ra cho đứa con. Đó gần như là một phản ứng tự động khi họ bị stress.

+ Bố mẹ bạo hành thường đến từ những gia đình có truyền thong bạo 

hành. Phân lớn những hành vi đánh đập, bạo hành của họ là một sự lặp lại 

trực tiếp từ nhừng gì họ đã trải qua và học được từ thời trẻ.

+ Rất nhiều những bố mẹ bạo hành có vấn đề liên quan đến rượu và chất 

gây nghiện. Việc chất gây nghiện là một trong những yếu tố phổ biến khiến 

cho họ mất khả năng kiểm soát tính xung động của mình.

Một sổ bố mẹ bạo hành viện cớ cho việc đánh đập con bằng cách cho 

rằng họ muốn làm cho đứa trẻ trở nên rắn rỏi hơn, dũng cảm hơn, mạnh mẽ 

hơn.

Thực tế, nghiên cứu đã chỉ ra ràng việc kỷ luật con bằng cách đánh đập 

không mang lại hiệu quả. Việc đánh đập con sẽ tạo ra trong trẻ những cảm 

xúc thù hận, giận dữ, tưởng tượng trả ihù và căm ghét bản thân. Nó gây nguy 

hiềm cho thân thể, cảm xúc và tinh thần cho trẻ [38 .

Ị.L2 . Nhửnữ nưhiên cứu về hạo lực của cha mẹ đổi với con cái ở  Việt Nam
o  o  •  •  •  •

Bạo lực gia đình nói chung và bạo lực của cha mẹ đối với con cái nói 

riêng là đề tài hết sức được quan tâm, chú ý và đã có rất nhiều tác giả nghiên 

cứu vân đề này.

Khiều lố chức phi chính phủ tại Việt Nam như UNICEP', Plan 

Internalinonal đã kêt hợp với ủy  ban Dân sổ - Gia đình và Tre em và nhiều 

chuyên Lỉia tronẹ các lĩnh vực khoa học và xã hội thực hiện nhiều dự án, tô 

chức nhiều cuộc hội thao quốc lổ tại Việt Nam.



Kêt qua imhiên cứu thăm dò dư luận tre em dược tiến hành ĩiăm 1998 do 

tác gia í)ặng Canh Khanh và Nmiyễn Văn Buôm thực hiện đã phong \'ân các 

em ve hình thức xử phạt của cha mẹ với con cái. Trong sổ những em được hỏi 

tliì có 90,52% nói răng chúng ihường bị cha mẹ đánh khi có lồi, trong đó vừa 

đánh vừa mẳng là 25,6%, đánh đau là 64,92%. Cũng theo báo cáo này thì có 

45% các em nói rằng minh bị phạt oan ức, 72,08% nói rằng đã râl đau buồn 

khi bị xử phạt và có 27,9% nói rằng các em rất tức giận bố mẹ. “Những 

thương tích trên cơ thê dù đau đớn nhưng thời gian sẽ xoá nhoà, còn những 

thưong tích về tinh thần, đời sổng tâm lý, trẻ đâu dễ quên đi” [dẫn theo 25 .

'ĨYong một nghiên cứu của Hoàng cấm  Tú và cộng sự (2001), nhóm tác 

giả đã tìm hiểu các hình thức cha mẹ sử dụng để giáo dục trẻ em. Tổng số 100 

em trong độ tuổi từ 4 -  18 tuổi (gồm 50 em trai và 50 em gái) cũng như cha 

mẹ của các em đã được phỏng vấn. Kết quả cho thấy, cha mẹ thưíTiig sử dụng 

các hình thức phạt thân thể con cái làm biện pháp để giáo dục. Trong khi 

82,45% các bậc cha mẹ có sử dụng cách giải thích, nhưng những hình thức 

sau vẫn được sử dụng: đập hoặc cốc đầu trẻ (26%), đánh vào mông (22%), 

đánh bàng roi (21,8%), đánh vào đùi (20,1%), túm lấy trẻ lắc (15%), lao vào 

đánh trẻ (11,7%) và đá trẻ (5,26%) [37].

Năm 2003 ƯNICEP cùng với ư ỷ  ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, tổ 

chức cứu trợ Trẻ em Thụy Điển, Plan International tiến hành nghiên cứu 

nhàm đánh giá về mức độ xâm hại trẻ em tại Việt Nam. Nghiên cứu đã tiến 

hành trên 2800 người tham gia (chủ yếu là tré em) ở 3 tỉnh An Giang, Lào Cai 

và Hà Nội. Kết quá cho thấy: 70% trong sổ 2800 tré được phỏng vấn bị đánh 

vào mông, hơn một nửa bị đánh bàng roi hoặc một vật khác, hơn 16% đã từng 

bị người kýn hành hung về thê chất, hơn 9% tré cho biết phải đi khám sau khi 

bị đánh, đấm, kẹp co... 1/3 đã từng cliLmg kiến nhũng hành vi bạo lực về thê 

chất trong íĩia đình [dẫn iheo 30 .

Một níihiên cứu lại 6 tinh thuộc miền Bắc và miền Trung do Viện nghiên 

cửu Thanh niên thực hiện năm 2003, với cờ mau là 1240 học sinh các trườtm



tiêu ỈIỌC và trung học cơ sở cho thấy: 46% nói rằng cha mẹ các ein thườni’ 

■cưvêii phạt con cái băng cách này hay cách khác nèu con cái có lồi. Trong sò 

nhữnií em đã bị phạt thì có 26% nói rằng các em bị đánh, 65% bị mắng chửi 

và 10% bị phạt với các hình thức khác nhau [dần theo 15].

i'ại Hội iháo sức khoỏ Thanh niên và vị thành niên (Hà Nội, 

30/06/2005), nhiêu chuyên gia tâm lý cho răng: trong xã hội đây biên động, 

áp lực và cạnh tranh naày nay, trẻ em không chỉ cần được nuôi khỏe về thể 

chất mà còn cần được “dưỡng” cả về tinh thần. Cách cư xử hà khắc cúa cha 

mẹ sẽ không chí khiến gia đình đánh mất vai trò chăm sóc cho con mà còn 

khiến trẻ thui chột tình cảm, đến một lúc nào đó từ chổi chính cha mẹ tré [dẫn 

theo 39].

Nghiên cứu của tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thụy Điển thực hiện tại 4 tỉnh 

Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Gia Lai và Tiền Giang khi kháo sát trên 514 trẻ em 

(từ 6 - 1 8  tuổi) và 571 người lớn cho thấy: 30,7% người lớn đánh đòn trẻ 

ngay khi trẻ mắc lồi. Người lớn thường dùng đồ vật đánh trẻ: roi, gậy 

(46,1%); dùng tay tát vào mặt, mông (46,8%); đấm đá vào người (18,2%); 

véo tai, mũi, giật tóc (30,2%); vớ được cái gì dùng cái đó (32,7%) [dẫn theo 

39].

I rong nghiên cứu về bạo lực gia đình tại 6 tỉnh, thành phổ (Hà Nội, Nam 

Dịnh, Thanh Hoá, Ọuảng Ngãi, Đồng Tháp, Trà Vinh) do Trung tâm nghiên 

cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển (CGFED) phối hợp với Uỷ 

ban các vấn đề xã hội của Ọuốc hội thực hiện năm 2006 với mầu điều tra 900 

đại diện hộ gia đình, 110 phỏng vấn sâu và 54 thảo luận nhóm. Khi được hỏi 

quan diêm của người dân về giáo dục con cái thì có 12,2% số người được hỏi 

đồng ý với chuyện sư dụng đòn roi trong giáo dục con cái, 34,4% cho rằnạ 

tuỳ mức độ mà có thè đánh đòn. Theo địa bàn nghiên cứu, quan điểm cùa 

người dân về dạy con baníỊ roi vọt có khác nhau: cao nhất ở Nam Định 

(30,5%) và thấp nhất ơ Hà Nội và l'rà Vinh (3%). Vói phương án “l'uỳ mức 

độ dánh đòn”, mức độ đôiiíi Ý cao nhất ơ Trà Vinh (42%), thấp nhất ơ 1’hanỉi



ỉ loá (24%). 'lYoim Ihực té có từ 7,6% đến 8,6% số cha mẹ được hoi Ira lời 

Hliinh ihoaiiíi đánh dập con cái”, trong khi mức độ chưi mắng con cái cao hơn 

J,ấp 3 lần với 22%. Các hình thức bạo lực khác đối với con cái trong gia đình 

:Cinii, được sư dụng như: cấm tiếp xúc với người ngoài (3,2%), đuổi ra khỏi 

ihà (0,5%) (Hoàng Bá Thịnh, 2006).

Cùng theo kết quả điều tra gia đình Việt Nam năm 2006 do Bộ Văn hóa, 

Thê ihao và Du lịch thực hiện cùng các đối tác cho thấy thực trạng xung đột 

và bạo lực gia đình đổi với trẻ em và thanh thiếu niên ờ nước ta trong những 

năm qua như sau: bạo lực của cha mẹ đối với con cái như quát mắng, đánh 

đòn thường xảy ra đổi với trẻ vị thành niên nam nhiều hơn vị thành niên nừ, 

có 41,8% cha mẹ sử dụng hlnh thức “quát mắng” và 14% sử dụng hình thức 

‘*đánh đòn” khi trẻ vị thành niên mắc lồi. Tỷ lệ sử dụng bạo lực đối với vị 

thành niên nữ rất ít [2].

Theo báo cáo của Cục bảo vệ và chăm sóc trẻ em (2009), 58,3% trẻ được 

kháo sát một cách ngẫu nhiên tại một số tỉnh, thành cho biết: các em thưòmg 

xuyèn bị người lớn quát mắng, sỉ nhục, tát tai, phát vào mông... khi mắc lỗi. 

Việc sử dụng hình phạt, biện pháp giáo dục nghiêm khắc mang tính bạo lực 

cả về tinh thần lẫn thể xác trong gia đình còn khá phổ biển. Nhiều cha mẹ 

đánh đập con mà không biết đó là hành vi xâm hại [dẫn theo 30].

Một nghiên cứu về hành hạ trẻ em trên 1.449 trẻ và người thân (cha mẹ, 

ôrii’ bà) tại Thanh Trì và Thượng Đình (Hà Nội) cho thấy: 44.72% trẻ em từ 1

-  15 tuổi và 78,23% trẻ từ 6 -  15 tuổi bị cha mẹ sử dụng hình phạl thân thể. 

Hình phạt về tinh thần: chửi 27.89% gặp nhiều hơn ở nhóm trẻ từ 11 đen 15 

tuôi, hạ nhục 6,8%, các hành vi thô bạo khác 8,84%. Trẻ em trong gia đình có 

từ 2 con trơ lên bị phạt tinh thần và thân thê nhiều hơn hăn nhóm trẻ khác 

dẫn theo 18.

íỉài viết đăníi trên báo Gia đinh và Xã hội số 5/2007 “Những hành vi bạo 

lực uia đình -  con cái sẽ học theo bô mẹ” cua tác íiia íloàng Bá Thịnh đã chỉ 

ra rànu bạo lực uia đinh có tliê tác độnĩi xấu đến tâm lý cua Ire em. Nhừntỉ tác

10



Jộim nàv cỏ thê bao gôm các vấn đề như sợ hãi, mât ngu, ihiêu tự tin và thất 

VỌI11>. Tác I>iá còn dề cộp dếii chuyện trỏ eiiì thường xuyên hoặc thỉnh thoáng 

:hứng kiên canh cha đánh chửi mẹ (hoặc ngược lại) thi với bé trai dân dân sẽ 

TÌnh ihành nhận thức rằng: làm đàn ông có quyên đánh đập phụ nữ và rồi khi 

‘rơ thành chồng ihi chàng trai cũng có cách cư xử như vậy với vợ của mình. 

Và không chỉ có vậy, chúng còn nghĩ ràng trong cuộc sống ai mạnh thì người 

dỏ thang. Còn đối với nữ giới thì khi chứng kiến cảnh mẹ bị cha mắng chửi, 

(lánh đập thì có thê em sẽ cam chịu cảnh bạo lực nếu có, hoặc có ác cảm với 

nam giới [28J.

Troníỉ “Nghiên cứu hành vi trừng phạt trẻ em từ góc độ Tâm lý học xã 

hội” năm 2007 của tác giả Nguyễn Thị Hoa cũng đề cập đến vấn đề giáo dục 

cua cha mẹ. Ket quả nghiên cứu cho thấy, đa sổ các bậc cha mẹ không nhận 

thức được hậu quả tiêu cực của việc trừng phạt trẻ, trái lại truyền thống giáo 

dục bàng đòn roi vẫn phổ biến. Có 81% cha mẹ thưÒTig xuyên mắng chửi con, 

71% thường xuyên đánh con, ngoài ra các hình thức phạt khác như: không 

cho đi chơi, đứng vào vòng tròn hẹp chỉ vừa đủ chỗ 2 bàn chân, bắt làm nhiều 

việc nhà... Qua nghiên cứu tác giả cũng rút ra kết luận về hành vi trừng phạt 

tré có những nguyên nhân tâm lý -  xã hội như: một sự kế thừa tập quán văn 

hoá giáo dục truyền thổng; Khả năng kìm chế tức giận khi con có lỗi của các 

bậc cha mẹ chưa cao; Bố mẹ cho rằng minh có quyền sử dụng các hình phạt 

đối với con... ị 13].

rác giả Lê 7'hi trong bài viết “Xây dụng mổi quan hệ thích hợp giữa cha 

mẹ và con cái” năm 2009 cũng đề cập đến những nguyên nhân tâm lý dẫn đến 

sự XLintĩ đột giữa cha mẹ và con cái cũng như việc cha mẹ sử dụng các biện 

pháp trừng phạt đế răn dạy, giáo dục con. Đó !à “chủ nghĩa cá nhân vị ký, tính 

hiêu thăníí trong mồi con ri£JLrời, tính độc đoán... Lấy quyền làm cha, làm mẹ, 

cha niẹ lự cho mình có quyền quyết định tối cao. bắt con cái phải nẹhe theo 

mìiih vì đã sinh ra chúníỉ, đã vât va nuôi dườníỉ, cho chúng ăn học... Họ tự 

cho mình cái quyền được phạt hay đánh mắniỉ con cái và nhiều khi coi thườnu
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jon cái. Khi cha mẹ biêt sai nhưnt; vi lính tir ái và sĩ diện cá nhàn lại không 

niLion rút kinh nghiệm...” Ịdần iheo 30 .

['rong “Nghiên cứu sự tốn thiRyng tâm lý ở thiếu niên trong các gia đinh 

Jỏ hạo lực” năm 2009 cùa tác giả Nguyễn Bá Đạt và cộng sự kết quả cho 

'hay: bạo lực dối với trẻ em xảy ra ở lất cả các loại hình gia đình, từ gia đình 

đưọc xem như hoà ihuận đến gia đình có bạo lực. Trong các gia đinh bạo lực, 

68% cha mẹ có xu hướng sử dụng hình thức mắng, chửi và đánh khi các em 

mấc lồi; 51% cha mẹ trong gia đình có mâu thuần nhưng không có bạo lực sử 

dụng hình thức này; 33,9% cha mẹ trong gia đình hoà thuận mắng, chửi hoặc 

đánh trẻ.

Có đên 51,8% cha mẹ trong các gia đình hoà thuận khuyên bảo, giảng 

giái cho các em khi các em mắc lỗi; 43,1% cha mẹ trong gia đình có mâu 

thuẫn nhimg không có bạo lực sử dụng hình thức giảng giải, khuvên bảo và 

26,7% cha mẹ trong gia đình bạo lực sử dụng hình thức này. Giữa các loại 

hình gia đình và ứne xử của cha mẹ với thiếu niên khi các em mắc lồi có mổi 

tưOTg quan thuận. Khi bạo lực trong gia đình tăng, ứng xử bạo lực của cha mẹ 

đổi với con cái cũng có xu hướng gia tăng [6].

Khi đề cập đến “Kỹ năng nghe tích cực giữa cha mẹ và con cái” tác giả 

Phạm Thành Nghị (2010) cho rằng: trong mổi quan hệ cha mẹ - con cái, hầu 

hết các bậc cha mẹ luôn đặt mình ở vị thê của người bê trên và thông điệp mà 

họ gưi đến con cái thường là mệnh lệnh, sự cảnh báo, huấn thị, kiểm soát, 

khuyên bảo, lên lóp, phê phán thậm chí lăng mạ. Những phản ứng kiểu này 

đặt tre em vào vị thế của người nghe thụ động, co cụm, sợ hãi, hay phản ứng 

gav gat. Khi đó cha mẹ không còn cơ hội chia sé, ihâu hiêu con cái như một chủ thê 

íiiao tiếp lích cực đê tác động theo chiều hướna, lích cực và phù họp [19.

l uận văn Thạc sĩ cúa tác giá Nguyễn Thị Minh Nguyệt với đề tài: “Hành 

vi bạo lực cua cha mẹ đối với con tuổi vị thành niên” năm 2010 đã chí ra ràng 

đa sò cha mẹ vẫn thườno, xuyên sử dụnii những hành vi bạo lực đôi con cái. 

1'ronti dỏ, hànli vi “có nhừnu lòi nói làm con tôn ihirơnỉĩ” và “quá bao bọc
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:on” là nhừiit2, hành vi cha mẹ ihục liiện nliiêu nhối (97,7%); ỉ)ánh dòn là 

)(S,4%; ỉìố mẹ mâu thuẫn, XLIIIL!, dột, hành xư bạo lực trưcýc mặt con (81,3%) [21J.

Tác giả Mai Thị Kim riianh trong nghiên cứu “Uìig xử giữa các thành 

. iêtì tronụ gia đình với việc chăm sóc sức khoẻ lâm trí cho trẻ” đã chi ra một 

vài nguyên nhân tâm lý chi phối cách Ihức giáo dục con và hình thức trừng 

phạt con của cha mẹ. Đó là những nguyên nhân như: truyền thống Nho giáo 

và những tir tướng Nho giáo vẫn in sâu trong tâm thức mồi người Việt Nam, 

tính i îa trương, độc đoán trong cách ứng xử của người lớn đối với trẻ, hay sự 

hạn chê trong nhận thức của cha mẹ vê đặc trưng tâm lý lứa tuối, về quyền lợi 

và nghĩa vụ của trỏ, về luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ, về ảnh hưởng 

cua những hình thức giáo dục đến sự hình thành nhân cách trẻ... [dẫn theo 

27].

Luận án tiến sĩ với đề tài “Bạo lực gia đình và xu hướng tìm kiếm sự trợ 

giúp tâm lý của phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình” năm 2011 của tác giả 

Bùi rhị Xuân Mai được tiến hành khảo sát trên 629 khách thể tại địa bàn 

thành thị (Hà Nội) và nông thôn (Hải Dương và Hà Tĩnh) bằng phương pháp 

định lượng và định tính (điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu và thảo luận 

nhóm). Trong đó, tác giả khảo sát qua bảng hỏi trên 188 phụ nữ và 186 trẻ em 

ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn. Ket quả cho thấy nhiều trẻ eni cũng 

đà trải qua những tình huống bạo lực gia đình khác nhau: đó có thể là bạo lực 

thê chất, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục hay bị sao nhãng. Có tới trên 1/2 

số tré em ở cả hai nhóm thành thị và nông thôn đều cho rằng các em đã từng 

bị tát hay đánh đập bằng roi, gậy (54%; 66,3%). ỉlành vi bạo lực tinh thần 

như mang nhiếc, xỉ và tỏ ra thấp hơn nhưng cũng có tới 34% số tré ớ thành thị 

và trên 60,5% trỏ em nông thôn ghi nhận điều này [17].

Với nhữniĩ công trình nghiên cứu đã điêm qua ở trên, chúng la có thê 

lliây: bạo lực dổi vứi Ire em là một van đe xã hội tồn tại ơ mọi quốc RÌa trên 

thê Í2,iới và dang là một vân đê xã hội khá bức xúc liiện nay ơ nước ta. Trên 

ihê íiiới cũníi, nhir ơ Việt Nam đà có ràl nhiều công Irinh nghiên cứu vê vấn đê
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niy ty nhiêu phưotig diện khác nhau như: lliực trạng, mức độ xâni hại, nguyên 

nlâii, hậu quá cua bạo lực cha inẹ đôi với tre. 'Tuy nhiên, các công trình

nLhiên cứu vê lĩnh vực này, dặc biệt bạo lực của cha mẹ đôi với con cái iLiôi

ìicu học còn khá lé te, chưa có hộ thông.

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài

/. /. Khải niệm  hạo lực và bạo ỉực ữiii đình
•  ■ •  «  •  o

ì.], ỉ. ỉ. Khái niệm bạo ì ực

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về bạo lực. Theo Từ điền Tiếng Việt 

(2)03); “Bạo lực là sức mạnh dùng để trấn áp lật đồ” .

rheo Từ điển Anh - Việt “agression” có nghĩa là hành hung.

Theo Đại Từ điển Tiếng Việt (1998): “Bạo lực là sức mạnh dùng để trấn 

áp chông lại lực lượng đôi lập hay lật đổ chính quyền”.

Theo Từ điển Xã hội học: bạo lực được hiểu là các hành vi có khuvnh 

huớng huỷ diệt như một phương tiện tối hậu để thực thi quyền lực trong 

khJÔn khổ quan hệ trên dưới một chiều dựa trên ưu thế bề ngoài, không có sự 

thưa nhận của người yểu thể.

Các quan điểm khi nói về bạo lực có thể chia theo 2 xu hướng:

+ Có những quan điểm hiểu bạo lực theo nghĩa hẹp của chuyên ngành 

chnh trị học khi cho ràng “Bạo lực là một phirơng thức vận động chính trị, là 

sức mạnh dùng để trấn áp, lật đổ”, hay “là sức mạnh dùng để trấn áp, chống 

lại lực lượng đối lập hay lật đố chính quyền”. Tuy nhiên, không phải mọi hình 

thủc bạo lực trong xã hội đều mang tính chính trị, đều chỉ hướng vào việc lật 

đố các đảng nhóm và phe phái chính trị. Người ta có thể dùng bạo lực để hành 

xứ với nhau Irong cuộc sổng hành ngày vì rất nhiều Iv do. Chẳng hạn, để giải 

qu ết một sự bất hoà trong quan hệ xã hội, một sự tranh chấp quyền lợi giữa 

hai niiirời hàng xóm, một sự va quyệt xe cộ ngoài đường, một mâu thuần về 

lim cam... Như vậy, có thê nói bạo lực là một hiện tượng xã hội. Nó là 

phrơnỵ; thức hành xư tron^ các mối quan hệ xã hội và tồn tại từ rất lâu troiiíi 

lịcỉ sư.
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Nèu các môi quan hộ xã hội là vô cùiig đa dạng và phức lạp lliì hành vi 

bao lực trong việc xứ lý các mối quan hệ này cũng da dạníi, và phức tạp như 

vạy. Các nhà khoa học đã cô íiăng xêp dặt và phân chia các dạng thức bạo lực 

Ironụ xã hội thành nhiêu nhóm khác nhau tiiỳ thuộc vào phạm vi, khu vực, 

in.rc độ và hìiih ihức của dạng thức này. Nó có thê là bạo lực về chính trị, vũ 

trang, khủng bố, lật đô hoặc bạo !ực về kinh lế, tranh dành lợi nhuận; bạo lực 

a  cấp độ giai cấp hoặc ớ các cấp độ nhóm và tầng lớp xã hội, bạo lực trong 

pỊ-ạm vi địa phưtyng, khu vực, hoặc bạo lực trong phạm vi gia đình, bạo lực 

gi.ra cá nhân với cá nhân.

Với bản chất là sử dụng sức mạnh với nhau trong các mối quan hệ xã 

hội, bạo lực cũng có thể là những hình thức chém giết, đánh đập, gây gổ, triệt 

hạ nhau về mặt thể xác, nhưng cũng có thể là trấn áp, đe dọa, gây sức ép về 

mảt tinh thần, tâm !v. Chính vì vậv, nhân loại tiến bộ từ lâu đã coi bạo lực là 

hình vi sai lệch. Từ đây làm nảy sinh quan điểm thứ hai về bạo lực đó là:

+ Quan điểm hiểu bạo krc như một hiện tượng xã hội, một phương thức 

hàih xử trong các mối quan hệ xã hội, là nhừng hành động mang tính chất 

ch ếm đoạt làm tổn thương đến người khác và bị pháp luật trừng trị.

Tuy nhiên, nếu chỉ hiểu theo một trong hai cách trên thì mới nhìn nhận 

hạj lực theo một khía cạnh nhất định chứ chưa nhìn nhận theo hướng đa 

chều, dưới nhiều góc độ. Ngày nay, quan điểm về bạo lực không chỉ giới hạn 

là những hành động làm tổn thương đến thể chất mà còn xét cả những hành 

độig làm tổn thương đến tinh thần của người khác trong gia đình và ngoài xã 

h ộ .

Theo Norbert W.H.Geib, các nhà Tâm lý học cho rằng một quan niệm về 

bạo lực cân phải vừa khăc phục được sự thu hẹp “bạo lực” theo nghĩa hành 

hinu "aiỉression’', vừa chú ý đên sự đa dạng tiíĩày càntí tinh vi hơn nhât là 

troig các xã hội hiện đại, cua mục đích và phirơnii tiện.

Ọua quá irìnli nghiên cứu tài liệu và tônu hợp tài liệu chúng tôi định 

nmiĩa: bạo lực là việc chu thè (cá nhản, nhóm, tô chức...) dùntỉ sức mạnh.
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quvên lực hay các hành dộiií’ dê cirõng bức, trân áp, de dọa, hành hung... làm 

lôn tliirưng đên thê châl, tinh than của imười khác.

1.2.1.2. Khái niệm hạo lực gia đình

Bạo lực gia đình là một hinh thức ihu nhó cua bạo lực xã hội. Sự khác biệt 

giữa bạo lực gia đình với các dạng bạo lực khác của xã hội là ớ chồ bạo lực 

gia đình diễn ra giữa những người íhân, những người cùng huyết thône trong 

gia dinh, nơi được coi là sự bắt nguồn của nhCmg yêu thương.

I heo quan điêm cua GS.TS Trần Thị Minh Đức; bạo lực gia đình là thuật 

ngừ dùng đê chỉ các hành vi tấn công, đe dọa về thể chất và tinh thần của một 

thành viên đối với các thành viên khác trong cùng một gia đình. Hành vi bạo 

lực thường thấy nhất là giữa vợ và chồng, bạo lực giữa cha mẹ và con cái, hay 

ông bà, anh em ruột với nhau hoặc giữa cha mẹ chồng và con dâu [8].

Tác giả Hoàng Bá Thịnh (2007) cũng đưa ra định nghĩa về bạo lực gia 

đinh như sau; “Bạo lực gia đình là những hành vi bạo lực xảy ra trong phạm 

vi gia đình, đó là sự xâm phạm hay ngược đãi về thân thể hay tinh thần, tình 

cảm hay tình dục, kinh tế hay xã hội giữa các thành viên trong gia đình. Bạo 

lực gia đinh là sự lạm dụng quyền lực, một hành động sử dụng vũ lực nhằm 

hăm dọa hoặc đánh đập một người thân trong gia đình để điều khiển hay kiếm 

soát người đó” [28].

I.uật phòng chống bạo lực gia đình ra ngày 21 tháng 11 năm 2007 {căn cứ 

hiên pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm / 992 được sửa đỏi, 

bó SUHÌỊ một so điềỉi theo nghị quyết so 5 Ỉ/200I/QHÌO) cho rằng: “Bạo lực 

gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tôn hại hoặc có khá năng 

gâv tôn hại về thế chất, tinh thần, kinh tế đối vcVi thành viên khác trong gia 

đình’'.
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rác í>ia l,è 1 hị Quý và Dặng Vũ Cánh l.iiih (2007) cho rằni» bạo lực gia 

dinh cỏ thê phân ra các dạng sau:

+ ỉìạo lực thân thê: là những hành vi ngược đãi, đánh đập của một hoặc 

nhiêu ihành viên trong gia đình làm tôn thương đên phân mềm, sức khóe tâm 

thần, tính mạng cúa một hay nhiều thành viên khác.

Bạo lirc tâm !ý (bạo lực tinh thần): Là những lời nói, thái độ, hành vi 

n^ược đãi hoặc sỉ nhục của một hoặc nhiều thành viên trong gia đình làm tổn 

ihirơng tới nhân phâm, sức khỏe tâm thần của một hoặc nhiều thành viên 

khác. Bạo lực tâm lý cũng còn là sự áp đặt, chỉ đạo hoặc xâm phạm tới 

nguyện vọng, ý thích, thị hiêu riêng của mỗi người.

+ Bạo lực lao động hoặc kinh tế: là việc dùng sức mạnh để đe dọa, áp đặt 

hoặc lừa mị nhằm bóc lột lao động, chiếm giữ và kiểm soát tài chính của một 

hoặc một nhóm ngưòfi đối với một hoặc một nhórn người khác trong gia đình. 

Dạng bạo lực này đưa đến sự phân công lao động và hưởng thụ bất hợp lý 

giữa các thành viên trong gia đình.

 ̂ Bạo lực tình dục: là những hành vi cưỡng ép hoặc dùng bạo lực để thỏa 

mãn tình dục cùa một người hoặc một nhóm người đối với một hoặc một 

nhóm người khác.

Trong nghiên cứu này chúng tôi quan niệm bạo lực gia đình là thuật ngừ 

dùng để chỉ các hành vi tấn công, đe dọa về thể chất và tinh thần của một 

thành viên đối với các thành viên khác trong cùng một gia đình. 

ỉ .2.1.3. Các tiếp cận nghiên cún về bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình là một vấn đề mang tính chất toàn cầu, xuất hiện ở hầu 

khắp các quốc gia trên toàn thế giới. Nhiều lý thuyết khác nhau đã được vận 

dụng dê ciái thích bản chất của bạo lực gia đình.

- 'I'iêp cận xã hội học;

Các nhà nghiên cứu xã hội học cho rànLỉ hoàn canh xã liội là yểu tố khách 

quan tác dộni; đến việc cá nhân có hành vi bạo lực dối với thành viên troní> 

Llia đình (Loseke, 2005). I
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Một trong nhừim lý thuyết dược vận dụnu nhiều nhắt là lý thuyốt căng 

tliăim xã hội (Social stress theory). Morison & Minse (2004) cho rằng sự căng 

ihănu trong cuộc sống có Ihế khiến cá nhân có hành vi bạo hành đối với người 

ihâii tronu gia dinh. Sự căng thăng xã hội náy sinh khi cá nhân không có dủ 

các ní2,uồn lực về tâin lý, xã hội, kinh tế đế đáp ứng sự kỳ vọng ciia bạn bè, 

ngưòfi thân, đông nghiệp và chính bản thân họ. Bro\vn & Hendricks (1988) đã 

nhận thấy có mối quan hệ tý lệ thuận giữa căng thăng trong cuộc sống gia 

(lình, irong công việc và bạo hành trong gia đình.

Lv thuyết văn hóa (Cultural theory): xem xét bạo hành gia đình như một 

tiêu văn hóa của xã hội rộng lớn hơn. ơ  mức độ nào đó, xã hội có khuynh 

hướng chấp nhận hành vi bạo lực, chẳng hạn người ta coi những hành vi bạo 

hành trên đường phố là điều bình thường và hiển nhiên trong cuộc sống. Khi 

con người có xu hướng thỏa hiệp các hành vi bạo hành ngoài xã hội thì trong 

gia đình, họ cũng có xu hướng chấp nhận sử dụng bạo hành với các thành 

viên khác (Brown & Hendricks,1997).

Lý thuyết trao đổi/ kiểm soát xã hội (Exchange theory/Social control 

Iheory): lý giải hành vi bạo hành dựa trên các khái niệm về phần thưởng 

(Rewards) và trừng phạt (punishment) và từ đó giải thích vì sao cá nhân 

không gây ra bạo hành. Khi nhu cầu tình cảm, vật chất không được đáp ứng 

đầy đu, xung đột gia đình dẫn đến bạo hành lại có cơ hội bùng phát (Loseke, 

2005).

Bên cạnh đó lý thuyết nguồn lực (Resource thcory) giải thích bản chấl của 

bạo hành gia đình từ góc độ nguồn lực của con người. Goode (1971) cho ràng 

nếu cá nhân càĩiíỉ sớ hữu nhiều nguồn lực thì cá nhân đó càng có khá năng ít 

gâv bạo lực cho gia đình. Như vậy nếu theo cách lý giải cua Goode (1971) thì 

nhữriíi cá nhân thuộc tầng lớp Irung lưu trong xã hội sẽ lì có xu hướng gâv ra 

bạo hành.
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Một sỏ nlià ntihiên cửu theo cách tiêp cận xã hội học cũnu xem xét thiêt 

chế gia đinh, từ đó đưa ra kết luận rằng thiết che gia đình là một nhân tố dần 

dến bạo hành íỊÌa đình.

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu lý giái nguyên nhân của bạo hành gia 

dinh theo cách tiếp cận xã hội học thường có xu hướng trung lập về giới bởi 

họ cho ràng bạo hành gia đình là vấn đề của cả hai giới. Do vậy, họ xem nhẹ 

sự ihốne trị và quyền lực của nam giới đoi với nữ giới.

- riếp cận tâm lý học:

1'heo tiêp cận tâm lý học, tính cách của người gây ra bạo hành được xem 

lìhư là một trong những yếu tố dẫn đến hành vi bạo lực. Các nhà tâm lý học 

cho rằng người gây ra bạo hành có thế có nhừng đặc điểm tâm lý như rối loạn 

tâm lý, ít có khả năng tự kiểm soát hành vi cá nhân, có xu hướng lạm dụng 

nrợu hoặc chất gây nghiện, hoặc gặp phải các vấn đề về thể chất như “ổni 

đau” hay “bệnh tật” (Dutton & Bodnarchuk, 2005; Bron & Hendricks, 1998; 

Gelles & Comell, 1990). Nam giới gây bạo lực thường bị gán cho một sổ đặc 

trưng tâm lý như; thiếu quyết đoán, ấu trĩ, bốc đồng trong khi phụ nữ bị bạo 

hành thường có những đặc điểm như hoang tưởng hay trầm cảm. Do đó, các 

nhà tâm lý học cho rằng những người ít có khả năng kiểm soát hành vi cá 

nhân thường có khuynh hướng gây ra bạo hành gia đình cao hơn so với những 

người có khả năng kiếm soát được hành vi của mình (Brown & Hendricks, 

1 998). Ngược lại trẻ em bị bạo lực gia đình thường là những đối tượng bị bạo 

hành -  được xem là có những đặc điểm như ương bướng, hay đòi hỏi và 

không thực hiện tốt vai trò của một người con, một người trò giỏi ở trường 

học.

Một trong sô những thuyêl được vận dụng phô biên trong cách tiêp cận 

tâm lý học là thuvêt học hoi xã hội (Social learning theory). Lý thuyêt này 

cho rànii cá nhân bắt chước nhừntỉ hành vi bạo lực từ trong íiia đình. Neu cá 

nứiân (ĩược sinh ra troníi một ỉzia dinh ihườnii xuyên có bạo hành thì cá nhân 

se có khuynh hướim lặp lại các hành vi bạo hành đó khi trưởníi thành (Gellcs
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ct C'oniell, 1990). Dựa trên lý thuyết học hoi xã hội, Brovvne & Herbert 

(1988) llùra nhận lâm quan trọng cùa các yêu lô bên trong con người như suy 

nuhĩ và xúc cảm như là nhừniỉ tác nhân dẫn đến hành vi bạo lực. Các tác giả 

này chứntỉ minh được rang hành vi bạo hành của cha mẹ có ánh hưởng đến 

cuộc sòng của con cái không chỉ trong gia đình mà còn cả ở ngoài xã hội.

Một sô tác giả thừa nhận cách tiêp cận tâm lý học có thê lý giải nguyên 

nhân của bạo hành gia đình từ góc độ cá nhàn những cho ràng cách tiếp cận 

này chưa giai thích được tại sao cá nhân có hành vi bạo lực với các thành viên 

khác trong gia đình từ góc độ xã hội học. Do đó, các nhà nghiên cứu tiếp tục 

đi tìm các yếu tố tác động bên ngoài cá nhân đê giải thích bản chất của bạo 

hành gia đình.

1.2.2. Khải niệm, phân loại, hiểu hiện bạo lực của cha m ẹ đổi với con cải 

tuồi tiểu học

ỉ . 2.2.1. Khái niệm bạo lực của cha mẹ đồi với con cái tuổi tiểu học

Bạo lực cúa cha mẹ đổi với con cái là một dạng của bạo hành gia đình. 

Có những quan điểm khác nhau về bạo lực của cha mẹ đối với con cái nói 

chung và con cái đang trong lứa tuổi tiểu học nói riêng.

rheo tác giả Hoàng Bá Thịnh: nhừng hành vi được coi là bạo lực đổi với 

trẻ em là những hành vi bạo lực thể chất, tinh thần, tình cảm, tình dục do một 

thành viên lớn tuổi trong gia đình thực hiện mà nạn nhân là trẻ em [28 .

Theo Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em: những hành vi hành hạ, 

ngược đãi, xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ đều được coi là 

hành vi bạo lực đổi với trẻ em.

Có thê nói, cách hiêu chung nhất về bạo lực cúa cha mẹ đổi với con cái 

là một trong nhừníi hành vi bạo lực xảy ra trong phạm vi gia đình, đó là sự 

xâm phạm và ngược đãi ve thể chất hay tinh thần... là sự lạm dụnẹ quyền lực, 

một hành động nhàm hăm dọa hoặc đánh đập con cái nhằm kiếm soát chúnLỉ.

Nhir vậy, bạo lực cua cha mẹ đối với con tuôi tiêu học là nhừní2, hành vi 

đLiợc xem xét thông qua toàn bộ nhừnụ phan ứntì, cách ửne xư mang tính bạo
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lực, ịi,ây tôn thươiiíí dcMi linh thân, tàm lý, thẻ chât của con tre đaim Irong lứa 

tuôi liêii học, được cha mẹ thực hiện trong một hoàn cảnh, tình huống cụ thể, 

dược biêu hiện ra bên ngoài bàng những lời nói và cử chỉ như: đánh đập, đe

dọa, hành hung, sỉ nhục, bêu riếu...

1.2.2.2. Phân loại bạo ỉ ực cua cha mẹ đôi với con cài tuôi tiêu học

Có nhiều cách phân loại khác nhau, song dựa vào tính chất và hậu quả

cùnụ như khả năne và phạm vi nghiên cứu của đề tài; chúng tôi chia bạo lực 

cua cha mẹ đối với con tuổi tiểu học thành hai dạng cơ bản đó là bạo lực thể 

chấl và bạo lực tinh thần:

+ Bạo lực thế chất là hình thức cha mẹ sử dụng các biện pháp như: hành 

động bằng tay chân, hoặc dùng các phương tiện (roi, gậy, giầy, dép, cán 

chổi...) làm đau đớn, tổn thương về thể chất của trẻ.

+ Bạo lực tinh thần: là những hành vi tác động đến suy nghĩ, nhận thức, 

tình cảm... của trẻ như cha mẹ quát mắng, chửi bới, sỉ nhục, bêu riếu, dọa 

dẫm, xa lánh, đổi xử công bằng hay bỏ mặc trẻ làm cho trẻ cảm thấy bị nhục 

mạ, bị đe dọa, bị cô lập, hẳt hủi...

Bạo lực tinh thần tinh vi và phức tạp hơn nhiều so với bạo lực thể chất. 

Bạo lực thể chất có thể dễ dàng được nhận dạng qua những tổn thương trên 

thân thể của trẻ. Cả bạo lực thể chất và bạo lực tinh thần để lại những tổn 

thương kéo dài với nồi đau tinh thần không thể lường hết, nặng nề và tiềm ẩn 

nhiều nguy hiểm, ở  mức độ nặng, hậu quả đó không chỉ ảnh hưởng trong 

hiện tại mà sẽ ám ảnh suốt cuộc đời và tương lai đứa trẻ. 

ỉ .2.2.3. Các hiẻii hiện cua bạo lực cha mẹ đổi với con củi tuổi tiểu học

Bạo lực cùa cha mẹ đối với con cái tuổi tiểu học biểu hiện rất đa dạng 

với Iihừim hình thức, mức độ khác nhau. Trong khuôn khổ đề tài, chúng tôi 

chi giới hạn xem xét biếu hiện Irên hai nhóm: bạo lực thê chất và bạo lực linh 

tỉiần.

- F ậo lực về thế chất: là nhữniỊ hành vi irorm đó cha mẹ dùng sức mạnh 

đê khốrm chế, sư dụnti hành dộnti bàntĩ tay chân (đánh, đấm, tát, cổc đầu, cấu

21



vco, giật tóc...), hoặc sứ dụnL> dụng cụ (roi, thiaVc ke, cán chôi, thắt lưng da, 

ẶÌâv, dép...), kêl hợp sứ dụng tay chân và dụng cụ (vớ  được cái gì dùng cái 

dó)... làm đau đcVn, tôn thương đến thể chất và tinh thần của tré.

- Bạo lực linh ihần: sư dụng những lời mắng chưi, dọa nạt, khốim chế... 

gây đau khô và làm lôri thirơng tinh thân trẻ như;

+ Có những lời nói làm tôn thương đên trẻ: la hét, quát tháo, đe dọa với 

hộ mặt giận dừ và cứ chi thô bạo. Mang chửi và nói những lời xúc phạm đên 

lòĩiu tự trọng, danh dự và nhân phâm đạo đức của trẻ...

+ Cha mẹ có nhũng đòi hỏi, yêu cầu quá cao so với khả năng của trẻ.

+ Cha mẹ có thái độ nghi ngờ, không tin tưởng trẻ, không công bằng với

tre.

+ Trẻ chứng kiến cha mẹ đánh, mắng chửi nhau.

1.3- Nguyên nhân của việc cha mẹ sử dụng bao lực đối vói con cái tuổi 

tiểu học.

Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu tìm hiểu về nguyên nhân của việc 

cha mẹ sử dụng bạo lực đối với con cái.

Theo các nghiên cứu của UNICEP 2003 - Quỹ nhi đồng Liên hiệp Quốc: 

những nguyên nhân mà trẻ bị trừng phạt phổ biến nhất là nhừng áp lực mà 

cha mẹ phải chịu đựng như những áp lực kinh tế, áp lực về công việc, quan hệ 

vợ chồng không được tố t... [dẫn theo 9].

Tác giả Nguyễn Thị Hoa cho rằng hành vi trừng phạt trẻ có những 

ntíuyên nhân tâm lý -  xã hội như: một sự kế thừa tập quán văn hoá giáo dục 

truyên thong; Khả năng kim chế tức giận khi con có lỗi của các bậc cha mẹ 

chưa cao; Bổ mẹ cho rằng mình có quyền sử dụng các hình phạt đối với con... 

I13Ị.

rác íiiá I.ỗ '1'hi chỉ ra những nguyên nhân tâm lý việc cha mẹ sư dụng các 

biện pháp trừng phạt đê răn dạy, íỊÌáo dục con đó là: chu nahĩa cá nhân vị kỷ, 

tínli hiếu iháng trong mồi con nmrời, tính độc đoán... Lấy quvền làm cha, làm 

mẹ họ tự cho mình cỏ quvền quyếl định tối cao, bất con cái phai ỉmhe theo
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minh vì dã sinh ra chúng, dã vất va nuôi dirỡnt>, cho chúng ăn học... Họ tự 

clio mình cái quyền dược phạl hay dánh măng con cái và nhiêu khi coi thường 

con cái... ịdẫn theo 30].

Tác uia Ntiuyền Thị Minh Nguyệt đề cập đến viêc cha mẹ sứ dụng bạo 

lực đoi với con cái xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gôm các 

Iiguvên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các

nụuyên nhân chủ quan nhir khả năng nhận thức của cha mẹ, kiêu khí chât tính

cách cua cha mẹ, các quan điểm trong giáo dục con cái... [21].

Qua quá trình nghiên cứu lài liệu và tồng hợp những kết quả của các tác 

gia đi trirớc, trong nghiên cứu này, chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân của việc 

cha mẹ sứ dụng bạo lực đối với con cái tuổi tiểu học dưới cái nhìn của Irẻ. 

Cũng trong quá trinh điều tra thử, chúng tôi nhận thấy trẻ đưa ra hai nguyên 

nhân chính đó là: nguyên nhân từ phía cha mẹ và từ phía trẻ.

- Nguyên nhân từ phía cha mẹ:

+ Quan điểm cổ hủ với lối suy nghĩ “người lón thì có quyền trừng phạt

trẻ”

+ Khả năng kiềm chế tức giận của cha mẹ 

+ Vợ chồng xung đột rồi trút giận lên con cái 

+ Kinh tế gia đình khó khăn, nợ nần chưa trả được 

+ Cha mẹ sử dụng chất kích thích (rượu, bia, ma tuý...)

- Nguyên nhân từ phía trỏ

+ Trẻ học kém, nghịch ngợm, nói chuyện trên lớp 

+ Nhắc nhở nhiều lần nhưng trẻ không làm 

+- Đi chơi không xin phép 

+ Cài nhau với anh chị em trono gia đình 

 ̂ 'l're làm bố mẹ mất thế diện với người khác
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1.4. Hậu quii cùa việc cha mẹ sử dụniĩ bạo lực đối vói con cái tuôi tiêu hục

Râl nhiêu công trình nghiên cửu dã chí ra rănu việc cha mẹ sư dụng bạo 

lực dỏi với con cái đê lại hậu quả nghiêm trọng đối với Irỏ trên nhiều phương 

diện kliác nhau; dó có thê là hậu qua vỗ thẻ chât, vẻ tinh thân và hậu quá đê 

lại trên cả thê chất và tinh thân đôi với trẻ.

Nghiên cửu của Graham -  Berrmann và Levendosky (1998); Moore và 

Pepler (1998) đã chi ra rằng trỏ em sống trong gia đình có bạo lực gặp vấn đề 

về các mặt cảm xúc, giao tiếp xã hội, nhận thức bản thân và hành vi. Điêm 

dánh giá kỹ năng xã hội, sự cảm thông, đồng cảm, lo âu và hẫng hụt lại cao 

hơn so với nhữrm trẻ khác. Carlson (1991); Kerig (1999) cũng chỉ ra ràng 

phan ứng của trẻ em sống trong những gia đình có bạo lực là khác nhau nó 

tuỳ thuộc vào giới tính và độ tuổi giới trẻ. Trẻ nam thường có những hành vi 

bộc lộ ra bên ngoài như chống đối và xâm kích người khác, còn trẻ nữ thường 

có dấu hiệu trầm cảm, sợ hãi và có những tổn thương thực thể.

Tác giả Hoàng Bá Thịnh đă chỉ ra bạo lực gia đình có thể tác động xấu 

đến tâm lý của trẻ em. Những tác động này có thể bao gồm các vấn đề như sợ 

hãi, mất ngủ, thiếu tự tin và thất vọng. Sự rối nhiễu tâm lý trầm cảm của trẻ 

em cũng có nguyên nhân từ bạo lực gia đình [28].

Cùng với nhừng kết luận trên, tác giả Phạm Thị Tính (2008) cũng lưu ý 

rằng nhừng cảnh tượng xung đột trong gia đình, cảnh bổ mẹ đánh chửi, hăm 

dọa nhau, cùng một mái nhà chung nhưng bố mẹ không quan tâm đến nhau và 

quên mất sự có mặt của trẻ, điều này sẽ làm mất đi bản chất trong trắng hồn 

nhiên cua trẻ thơ. Hình ảnh bạo lực sẽ in sâu trong tâm trí trẻ làm cho các em 

mất niềm tin, không chú động được hành vi của mình, một sổ em tỏ ra căm 

ghét ban ihân, một số thể hiện thái độ căm giận người thân...

Báo cáo cua Mội Liên Miệp phụ nừ Việt Nam đã chỉ ra khi tre chưa thành 

niên phai chứniỉ kien canh bố mẹ chúníi có hành vi bạo lực các em thường có 

biêu hiện chán nan, lo lẩnụ, cam thấy sợ hãi, khôníĩ hiêu nôi bổ mẹ mình, một
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sô cni mâl di sự tôn trọng với bô niẹ, lliậni chí còn muôn cliạy Irỏn hoặc bỏ 

nhà ra di.

'l'rong nghiên cứu này, chúng tôi xem xét hậu quả của việc cha mẹ sử 

dụnu bạo lực đối với con cái iLiôi tiêu học trên những khía cạnh sau:

- 1 lậu quả biểu hiện qua hành vi như: trẻ không tập trung, chán học, đau 

đầu, mất ngủ, tự làm đau cơ thể...

- I lậu quả biêu hiện qua cảm xúc: sợ hãi, xấu hô, thất vọng về bản thân, 

xa lánh mọi người...

1.5. Môt số vấn đề lí luân về hoc sinh tuổi tiểu hoc
•  •  •  •

/ .5 .1. Khái niệm  về học sinh tiểu học và những đặc điểm tãm lý cơ bản của 

lứa tiiôi

1.5.LỈ. Khái niệm trẻ tiểu học

1 lọc sinh tiểu học là trẻ ờ độ tuổi 6 - 1 1  tuổi đang theo học chương trình 

tiểu học từ lớp 1 -  lóp 5 tại các trường tiểu học trong hệ thống giáo dục Việt 

Nam.

1.5.1.2. Đặc điểm đặc trưng về mặt tâm lý của trẻ lứa tuổi tiểu học

ở  lứa tuổi này, trẻ bắt đầu mở rộng mối quan hệ giao tiếp ra bên ngoài, 

thích làm quen với bạn bè cùng lứa và nhiều người lớn khác.

1 rong giai đoạn lứa tuổi này, các em rất giàu trí tưởng tượng nhiều khi 

quá tin vào những điều huyễn hoặc.

l'rẻ tiếu học có tâm hồn đa cảm, rất dễ xúc động. Do đó, bất cứ hành động 

thô bạo nào đối với chính bản thân các em sẽ để lại Irong tâm trí các em 

những ấn tượng xấu rất khó xóa mờ.

Mậl khác, bên cạnh sự đa cảm, các em vẫn còn thiên nhiều về giác quan, 

ràt vui thích khi được nhộn phân thưởng cụ thê băng vật chât hơn là những 

khen tmợi tuyên dươntỉ, suông.

Nãns lượng ơ độ tuôi đanii tăníỉ trươnti nơi các em luôn doi dào, khiến 

các em hoạt độnL> không tmừnu. 'ĩrong khi níiười lớn đaiiíi bận việc, rât íihét 

sự ôn ào, náo độim và cho răiiíi các cm dang chơi nhừtiíi trò chơi quá hiêu
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dộnụ, cỏ hại vè sức khoe và làm lý nên lliuờnu ngăn câm các em mà không 

hiêt răng diêu này đã dây các em sớm rưi vào tinh trạng dôn nén, có thê tạo ra 

nỉũrnu linh cảm rối loạn, rấl có hại về lâu dài với íré.

Vê hoạt động học tập các em cũng rất dễ hào hứng cuôn theo các ý tướng, 

các kiến thức lý thú mới lạ để không ngừng đặt ra các càu hỏi, tò mò, thắc 

măc. o  điêm này, đôi khi cha mẹ và thây cô không đủ bình tTnh và kiên nhẫn 

tra lời đày đủ các câu hỏi cùa các em, Ihậm chí bực mình và khó chịu. Điều 

này có thế dẫn các em đến sự thu mình sợ hãi khi đối mặt với người lớn trong 

những tình huông khó khăn.

ỉ .5.1.3. Đặc điém tám /ý của trỏ lứa luôi tiêu học khi bị bạo lực trong gia 

cTuih

Đôi với trẻ nói chung và trẻ tiếu học nói riêng, gia đình là nơi nương tựa 

vừng chẳc và êtn ái nhất trong những năm tháng đầu đời. Được sống trone 

tình yêu thương, chăm sóc và giáo dục đầy đủ của cha mẹ, người thân là niềm 

hạnh phúc của mỗi đứa trẻ. Niềm hạnh phúc đó, ngay từ khi mới chào đời các 

em được chào đón với tất cả tình yêu thương của cha mẹ, người thân. Trẻ có 

phát triển toàn diện phụ thuộc vào môi trường giáo dục gia đình. Chúng ta 

biết rằng, quá trình xã hội hoá là quá trình hết sức quan trọng, gia đình là môi 

trường đầu tiên, là cơ sở nền tảng của quá trình này.

Trong mỗi giai đoạn phát triển, trẻ đều có những đặc trưng tâm lý riêng 

và đặc điêm tâm lý của tré cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh, môi triràng mà trẻ 

sinh sống. Trẻ em sổng trong môi trường lành mạnh, được cha mẹ chăm sóc 

bàng tất cả tinh yêu thương, giáo dục đầy đủ đều đem lại cho trẻ sự phát triển 

hài hoà và thuận lợi. Ngược lại, khi trẻ phải sốníì trong môi trirờnẹ mà ở đó 

sự sợ hăi, lo âu luôn đè nặng, trẻ trở thành nạn nhân gián tiêp hay trực tiểp 

cua bạo lực gia đình đêu anh hươnt' xấu đen sự phát Iriến tâm lý, nhân cách 

cua tre.

'I'ìin hicLi dặc diêm tâm Iv cua tre khi bị bạo lực cho thây phần lớn các 

eni chínm kiên canh bạo lực uia đình hav ctiịu sự bạo lực cua cha mẹ dcu có
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cluitm niộl cãni giác lo âu, sợ hùi. 'Tre vừa bị đau dcVn vê mặt thê châl, vừa bị 

tôn ihưcmg về mặt tinh ihần, trc có ihê hoang sợ, chán ngán gia đinh, nhiều 

cni còn có thái độ căin uhét cha mẹ và muôn rời xa gia đình. Những đứa trẻ 

ihưcyiig ngày phái chịu những trận dòn roi, niẳng chúi cua cha mẹ trở nôn lì 

lợm, ngang bướng hơn. Rõ ràng cách giáo dục bằng đòn roi không phải là 

biện pháp tốt đê giáo dục con trẻ mà chỉ làm cho các em xa lánh cha mẹ, luôn 

sống Irong sợ hãi, có khi chúne, sống cô lập, có những đứa trẻ dần dần dẫn 

đên măc chứng bệnh trầm cảm.

Tre em thường xuyên chịu bạo lực, ngược đăi trở nên thụ động, mặc 

cảm, thiếu tự tin, rụt rè. Trong công việc hay bất cứ hoàn cảnh nào chúng 

thường có cảm giác lo sợ làm trái ý cha mẹ, sợ không vừa lòng cha mẹ. Điều 

đó ảnh hưởng đến tính tích cực, chủ động của trẻ, mặt khác trẻ có cảm giác 

xấu hổ với bạn bè khi bị bố mẹ đánh đập, chửi mắng...

Xét về mặt hành vi vủa trẻ khi bị bạo lực trong gia đình cho thấy việc

giáo dục bằng đòn roi, chửi mắng không những không làm trẻ nghe lời, ngoan

hơn mà trẻ càng thêm ngang bướng, nhiều khi càng bị đánh, mắng các em

càng tỏ thái độ phản kháng, làm ngược nhừng gì cha mẹ yêu cầu...

1.5.2. Gia đình và vai trò của ỊỊÌa đình trong quả trình phá t triển của trẻ

tiểu học 
é

Như chúng tôi đằ trình bày ở trên, gia đình có vai trò then chốt đối với sự 

phát Iriển của trẻ.

Gia đình được hiểu là một “tập hợp những người có cùng huyết thống 

sổng chung trong một mái nhà chủ yếu gồm cha mẹ và con cái” . Gia đình là 

một tò âm có vai trò quan trọng trong dời sống tinh thân của mỗi thành viên, 

là môi trường quan hệ bên chặt liên kết các thành viên băng tình yêu thương 

\’à trách nhịêm, đảm bao cho mọi thành viên cỏ cuộc sông an toàn, hạnh phúc.
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(ìia đình thực hiện 4 nhóm chức năng cơ bản, trong dê tài này chúní> tôi 

cliú trọníi, đêỉi 2 nhóm cỉiức năng cơ ban sau:

- Chức năng giáo dục con cái: có nhà nehiên cứu cho răng: cha mẹ chính 

là những tấm gương toàn diện cho tré học tập, bắt chước theo. Ọua cách nói 

năn^, ứng xử của người kVn các em để ý, tập nhiễm và sao chép ihành của 

riêng mình, từ đó mà hình thành nên thói quen hay tính cách cùa trỏ. Chính vì 

vậy “không có gì tác động đên tâm hồn non nớt của trỏ mạnh hơn quyền lực 

cua sự làm gương, còn giữa muôn vàn tâm gương thì không có gì gây ân 

tượng sâu sẳc và bền chặt bàng sự mẫu mực của cha mẹ”. Những cách thức 

ứng xứ, giáo dục con cái, những hành vi quá đà của cha mẹ cũng như sự can 

thiệp quá mức vào những vấn đề riêng của các em, đòi hỏi quá cao ở các em... 

đều sẽ đem lại những kết quả phản tác dụng, có nguy cơ gây nên những hành 

vi lệch lạc hoặc bộc lộ hoặc ẩn tàng ở trẻ cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến 

quá trình hình thành và phát triển nhân cách của các em.

- Chức năng thoá mãn nhu cầu tâm lý của các thành viên trong gia đình

Gia đình là tổ ấm, làn nơi chăm sóc giáo dục trẻ nói chung và trẻ tiểu học

nói riêng. Gia đình không chỉ mang lại cho các em cơm ăn, áo mặc mà quan 

trọng hơn là những tri thức, sự hiểu biết, tình yêu thương, cách ứng xử giữa 

con người với con người, không khí đầm ấm, chan hoà. Sự gương mẫu của 

người iớn trong gia đình ảnh hưởng trực tiếp tới sự hình thành nhân cách, đạo 

đức cúa các em. Gia đình có thể là nơi yên bình, tránh cho các em khỏi mọi 

hành vi bạo lực hay xâm hại nhưng cúng có thể là nơi các em bị xâm hại, bị 

đối xử bằng những hành vi bạo lực một cách ngang nhiên, hợp lệ nhất. Điều 

nàv hoàn toàn phụ Ihuộc vào sự hiêu biết, tâm lý tình cảm cũng như nhận 

thức của cha mẹ. Khi những bậc làm cha mẹ thường xuyên sử dụng bạo lực 

đê dôi xư, giáo dục con cái thì vô tình họ đã vi phạm quyên tre em, vi phạm 

vào quyền và niíhĩa vụ cua những ngưừi làm cha mẹ cũng như làm cho íỊÌa 

d.nh khòriíỉ thực hiện được trọn vẹn chức năng của gia đìnli, đặc biệt là hai
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chức năng quan Irọtm nliất là chức năno, uiáo dục và chức năng dáp ứng nhu 

câu vêu thương đôi với trỏ.

Tiêu kết chuong I.

Trong chương 1 đê tài đã điêiìi qua những công trình nghiên cứu trong và 

ngoài nước về vấn đề bạo lực của cha mẹ đối với con cái trên nhiều phương 

diện khác nhau như; thực trạng, mức độ xâm hại, nguyên nhân, hậu quả. Đặc 

biệt một sổ công trình nghiên cứu cùa các tổ chức như: UNICEP, CGFED, 

OllCHR... và một so công trình nghiên cứu của các tác giả như Hoàng Bá 

rhịnh, Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thành Nghị, Nguyễn Bá Đạt...

Chúng tôi đi sâu nghiên cứu và làm rõ một số khái niệm cơ bản của đề tài 

như; khái niệm bạo lực, bạo lực gia đình, khái niệm trẻ tiếu học, và khái niệm 

bạo lực của cha mẹ đối với con cái tuổi tiểu học; xây cÌỊmg cơ sở lí luận cho 

vấn đề nghiên cứu đó là: thực trạng, mức độ bạo lực của cha mẹ đối với con 

cái tuổi tiểu học, nguyên nhân và hậu quả của thực trạng đó.
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Chuong 2

TÓ CIIỦC VÀ PHƯƠNG PHÁP NCHIÊN c ủ  u

2.1. (ỉiói thiệu địa bàn nghiên cứu và vài nét về khách thê nghiên cứu

2. ì. ì. Giới thiệu về địa bàn nghiên cứu

Rịa bàn nghiên cứu là phường Kiến Hưng thuộc quận Hà Đông thành 

phổ ỉ ỉà Nội. Phường bao gồm 13 tổ dân phố (trước đây chia làm hai làng là 

làna, Đa Sĩ và làng Mau Lương). l 'ừ  xa xưa, người dân ở đây vốn có truyên 

thống ham học, đã có nhiều thí sinh đồ đạt chức vị cao và thành tài. Thời 

phong kiến có nhiều vị đồ đạt Tiến Sĩ nên đặt tên làng là Đa Sĩ. Truyền thống 

harn học đó tiếp tục được lưu truyền và phát huy cho tới ngày nay. Học sinh 

trường tiểu học Kiến Hưng luôn có thành lích cao trong học tập và trong các 

cuộc thi cấp quận, cấp thành phố.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Hội Liên Hiệp Phụ nữ quận Hà Đông: 

trong những năm qua phường Kiến Hưng luôn nằm trong nhóm có tỉ lệ thấp 

về bạo lực gia đình nói chung và bạo lực của cha mẹ đối với con cái nói riêng 

(xếp thứ 5 /ỉ 7 phường). Chính vì lý do đó, tôi chọn địa bàn nghiên cứu là 

phường Kiến Hưng cho đề tài của mình để khảo sát thực trạng, nguyên nhân 

và hậu quả của việc cha mẹ sử dụng bạo lực đối với con cái tuối tiếu học.

2 .1.2. Vài nét về khách thể ngỉtiêtt cửu

'I rường tiểu học Kiến Hưng nằm trên địa bàn thuộc phường Kiến Hưng -  

quận Hà Đông -  Hà Nội. Là ngôi Irườna đào tạo cấp tiêu học với đối tượng 

học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Đây là trường tiểu học công lập dành cho con em 

khu vực phường Kiên hưng -  quận Hà Đông. Hiện nay, trường đang đào tạo 

1035 học sinh đaníì theo học tại 20 khối lớp, trong đó khối lớp 4 bao ưồm 4 

lap; 4A, 4B, 4C và 4D; khối lớp 5 bao ỉíồm 4 lớp: 5A, 5B, 5C và 5D.
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ỉ)è nghiên cứu đề lài, chủng tòi đã tiến hành diều tra Irêii 197 khách ihê 

ItiLiộc 4 lớp 4C, 41), 5A, và 5D của Irưừrm tiêu học Kièn 1 lưng Mà Đônu -  

Ha Nội. Cụ thê;

íổng mẫu 4C 4D 5A 5D

197 45 học sinh 47 học sinh 54 học sinh 51 học sinh

2.2. Tổ chức nghiên cứu

Thời gian: Tháng 11 /2013 -  Tháng 3/2014

* Địa điểm: Trường Tiếu học Kiến Hưng -  Hà Đông “  Hà Nội

* Mầu nghiên cứu; 197 khách thể ihuộc 4 lớp 4C, 4D, 5A, và 5D (trong đó 

có 101 nam và 96 nữ) của trường Tiểu học Kiến Hưng -  Hà Đông -  Hà Nội

* Tiêu chí chọn mẫu; chọn ngẫu nhiên 2 lớp 4 và 2 lớp 5.

* Các bước tiến hành:

- Nghiên cứu các tài liệu chuyên môn nhằm xây dựng cơ sở lý luận, định 

hướng nghiên cứu thực tiễn.

- Thiết kế phiếu điều tra, điều tra thử, chỉnh sửa phiếu và hoàn thiện 

phiếu chuẩn

- Phát phiếu điều tra cho học sinh để thu thập thông tin và kếl hợp với 

phong vấn

- Xử lý số liệu và viết luận văn

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phân tích, tổng hợp và khái quát các tài liệu là phương pháp chủ yếu để 

niil'iên cứu phần lý luận. Phương pháp này bao gồm việc phân tích tài liệu về 

các nghiên cứu lý luận, các nghiên cứu thực tiền đã được tiến hành trong và 

ng(ài nước có liên quan đến đề tài. 7'rên cơ sớ đó tiến hành hệ thổng hóa tài 

liỘL thu được theo từntỉ vấn đề, xâv dựng khuníỉ lý thuyet cho vấn đề nghiên

CƯL.
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- Mục dích cua nghiên cứu lý luận:

) i'ông quan các nghiên cứu về bạo lực dôi với trẻ em cua các tác giả 

Irong và ngoài nước đê làm cơ sở nghiên cứu vê bạo lực cua cha mẹ đôi với 

con cái tuôi tiêu học.

+ Uệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản.

+ Xây dựng khung lý thuyết cho việc nghiên cứu thực tiễn.

- Nội dung nghiên cứu lý luận:

+ Phân tích, tồng hợp, đánh giá những công trình nghiên cứu của các 

tác gia trong và ngoài nước về vấn đề bạo lực đổi với trẻ em

+ Xác định các khái niệm công cụ và các khái niệm có liên quan.

+ Xác định nội dung cho nghiên cứu thực tiễn; dựa vào kết quả của 

phần tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước cũng như các khái niệm 

cơ bản, chúng tôi xác định các vấn đề chính khảo sát trong nghiên cứu thực 

tiễn. Cụ thể là xây dựng bảng hỏi khảo sát bạo lực của cha mẹ đổi với con cái 

tuổi tiểu học trên ba phương diện: thực trạng bạo lực của cha mẹ với con cái, 

nguyên nhân và hậu quả của thực trạng đó.

2.3.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

* Thiết kể hảng hỏi

Mục đích; Bảng hỏi được sứ dụng để thu thập số liệu, khẳng định tính 

khách quan của đề tài. Trong đề tài này, chúng tôi đă sử dụng hai loại bảng 

hỏi dế tiến hành điều tra đó là:

- Bang hỏi có cẩu trúc dành cho học sinh tiểu học được xây dựng như sau:

+ Thực trạng bạo lực của cha mẹ đối với con cái tuôi tiểu học: Câu 1, 

càu 2, câu 7.

+ Nguyên nhân cha mẹ sử dụng bạo lực đối với con cái: Câu 4.

í" 1 lậu qua cua việc cha mẹ sư dụnti bạo lực đoi với con cái: Câu 3, câu 

5. câu 6.

- Barm hoi bán câu trúc phonụ van sâu dành cho cha mẹ và con cái.
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*  Khao sát thư

- Mục đích: Kiêm Ira dộ khỏ cùa bang hỏi, nội dung các ilem có phù hợp 

voi khách lliê nghiên cứu hay không, có sát với inục đích nghiên cứu đề tài 

kliônụ. Sau đó, loại bỏ đi những item không đạt yêu cầu và chỉnh sửa lại 

nhũng item chưa phù hợp

- Khách thê; 47 học sinh lớp 4B trường Tiểu học Kiến Hưng -  Hà Đông 

- í  là Nội

- Ket qua; Sau khi khảo sát, chúng tôi điều chỉnh lại độ dài của bảng hỏi, 

bo đi một số câu, thay đồi một số từ ngừ cho dễ hiểu hơn, thay đổi cách đặt 

vấn đề cho một số câu rõ ràng, cụ thể hơn.

- Sau khảo sát thử và có điều chỉnh, bảng hỏi được chuẩn hóa và đưa vào 

riíihiên cứu thực tiễn.

* Điều tra chỉnh thức

Bang hỏi sau khi chuẩn hóa được đưa vào điều tra chính thức. Kết quả thu 

được:

SỐ 
phiếu 

phát ra

4C 4D 5A 5D
Hợp

lệ
Không 
hợp lệ

Hợp
lệ

Không 
hợp lệ

Hợp
lệ

Không 
hợp lệ

Hợp
lệ

Không 
hợp lệ

197 42 3 45 2 54 0 49 2
Sô phiêu họrp lệ: 190 phiêu 

Sổ phiếu không hợp lệ: 07 phiếu

2.3.3. Phuvng pháp phỏng vấn, trò chuyện

Mục đích: làm sáng to hơn các thông tin đã thu được qua nghiên cứu định 

iưọng.

Nội duim: liến hành phong van sâu 5 khách thê là cha mẹ học sinh và 2 

học sinh lóp 4; 5 học sinh lớp 5 Iroim mẫu khách ihế nahiên cứu, 4 RÌáo viên. 

Các cuộc pỉióníỊ vân, trò chuvện được liên hành trên cơ sớ tụr nuuvện theo
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nội dung dã định và không dịnh trước (bán câu trúc). Mọi thông tin dịnh danh 

eua ngưòi dược phoiig vấn dã được đôi tên, một số dược giâu tên trong luận 

văn nhàm dam báo tính bí mật cho người tham tĩia phỏng vấn.

Trong khi phong vấn, trò chuyện, trao đôi, nhanh chóng nẳm bẳt, nhớ và 

ghi lại các câu trả lời, bô sung cho kết quá xử lý.

2..ỉ.4, Phu ưng pháp xử  ỉí số liệu bằng thống kê toán học

Chúng tôi sư dụng phương pháp xứ lý số liệu theo chương trình SPSS 

phiên bán 13.0 nhằm đánh giá tần suất, điểm trung bình chung, so sánh điểm 

ti unii bình và hệ số tương quan.

- Cách tính điêm; chúng tôi sử dụng thang đo 3 mức độ được quy ước 

điêm như sau:

+ Thường xuyên: 3 điểm

+ Thỉnh thoảng: 2 điểm

+ Không bao giờ: 1 điểm

- Cách đánh giá:

Cách đánh giá từng mặt biểu hiện dựa trên điểm trung bình của các chỉ số 

thành phần. Từ điểm trung bình của các chỉ sổ thành phần cho ta điểm thấp 

nhất và điểm cao nhất. Với điểm số dựa trên công thức tính giá trị khoảng 

cách ((Maximum -  Minimum)/N), chúng tôi tính điểm chênh lệch giữa các 

mức độ của thang đo. Cụ thể chúng tôi có đánh giá như sau:

Mức 1 -  Thấp có điểm trung bình từ 1.00 -  1.67 

Mức 2 -  Truntí bình: có điểm trung bình từ 1.68 -  2.33 

Mức 3 -  Cao: có điểm trung bình từ 2.34 -  3.00 

Ticu kết chuong 2.

'lYong chương 2 chúng tôi đă trình bày một sô vấn đê vê cách tô chức quá 

trình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.

Ouá trình nghiên cừu được tô chức iheo từní» íỉiai đoạn, mồi giai đoạn là 

mội ĩihiộni vụ tươns ửniỉ. Việc lô chức theo từng giai đoạn nghiên cứu như
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lièn sẽ íìiúp cho chúiit’ tòi tliu thập được nhiêu thôn<i lin và những ihònu tin 

này sẽ kliÔHí; bị chồiiíi chéo lên nhau và có clộ tin cậy.

Dè có kết qua nghiên cứu trunu thực, khách quan đề tài đã sử dụng nhiều 

pturơim pháp nghiên cứu khác nhau. Các phương pháp nghiên cứu này sè hồ 

trợ lần nhau trong quá trình níz,hiên cứu. Điều này sẽ giúp cho vấn đề nghiên 

cửu cua dề tải có nhừng phân tích, nhận định, đánh giá có căn cứ rõ ràng và 

chính xác hơn. Đồng thời cho phép thu được nhừng kết quả mang tính khoa 

học iheo mục đích đặt ra.
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C hiio ng 3 

KÉT QUẢ NCHIÊN CỬI)

3.í, Thục trạng  bạo lực của cha mẹ đối vói con cái tuổi tiểu học

Kốl qua điồLi tra về thực trạng bạo lực cùa cha mẹ đối với con cái tuôi tiếu 

học trên địa bàn trường tiểu học Kiến Hung ” Hà Đông cho thấy 100% các 

em cho rằng mình đã từng bị cha mẹ sử dụng một trong nhừng hành vi bạo 

lực dược liệt kẽ trong phiếu điều tra. Tuy nhiên, các hình thức, mức độ bạo 

lực !à khác nhau ữ mồi em.

i^ê làm rõ về  thực trạng bạo lực của cha mẹ đổi với con cái, chúng tôi tìm 

hiêu thực trạng bạo lực thể chất và bạo lực tinh thần của cha mẹ đối với con 

cái tuồi tiểu học. Cụ thể:

3. LI. Bạo lực thể chất

Khi tìm hiểu về thực trạng bạo lực thể chất của cha mẹ đổi với con cái 

tuôi tiểu học. Kết quả cho thấy hình thức bạo lực thể chất của cha mẹ khi trẻ 

phạm lỗi là khá đa dạng: có thể là sứ dụng tay chân (tát, cốc đầu, cấu véo, đá 

đấm, giật tóc), có thể sử dụng công cụ (dùng roi, gậy, giầy dép, thước kẻ, hay 

vớ được cái gì dùng cái đó...), hoặc kết hợp cả đánh đòn và mắng.

Bảng 3.1. Thực ừ-ạng bạo lực thể chất CỈUÌ cha mẹ đổi với con cái tiẤÔi tiểu học

Mức độ
Thường Thỉnh Không

TT Hình thức bao lu'c 
•  «

xuyên thoảng bao giờ
Sô % Sô % Sô % ĐTB

lượng lượng lượng
1 Vừa dánh vừa măne 11 5.8 88 46.3 91 47.9 1.57

émđ Dùna roi. thước kẻ, 
eiầy, dép... để đánh

6 3.2 85 44.7 99 52.1 1.56

3 1'át vào má 5 2.6 71 37.4 114 60.0 1.42
4 C'ôc đâu 4 2.1 41 21.6 145 76.3 1.26
5 I ưcTin Iiíiuýt 7 3.7 36 18.9 147 77.4 1.25
6 Câu. véo 8 4.2 19 10.0 163 85.8 1.18

\'ớ  dược cái si dùna 
cái dỏ dê đánh

i

4
1

2.1 17 8.9 169 88.9 1.13
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Dá. dàni 1 0.5 1 1 5.8 178 93.7 1.06
( iiạl tóc 2 l.l 6 3.2 182 95.8 1.05

Điêni TBC 1.25

Qua bang số liệu 3.1 la thấy: hành vi cha mẹ vừa đánh vừa mắníỊ khi tre 

măc lồi có điêm trung bình cao nhât là 1.57, chiếm 52.1% tông số khách thê 

dược hỏi trong đỏ mức độ thường xuyên là 5.8%, thỉnh thoang là 46.3%.

Xôp thứ hai là hành vi cha mẹ dừng roi, thước ké, íỊÌầy dép đẻ đảnh khi trẻ 

mẳc lồi có điểm trung bình là 1.56, trong đó 3.2% cha mẹ thường xuyên dùng 

roi, thirớc kẻ, giầy dép để đánh trẻ và 44.7% thỉnh thoảng.

Hành vi tát vào má khi trẻ phạm lồi có điểm trung bình xếp thứ ba là 1.42, 

chiếm 40.0% tổng số trẻ trong đó 2.6% trẻ cho ràng cha mẹ thường xuyên tát 

vào má khi trẻ mắc lồi và 37.4% thỉnh thoảng.

'riếp theo sau là những hành vi như: cốc đầu (23.7%), lườm nguýt 

(22.6%), cấu véo (14.2%) hay vớ được cải gì dùng cái đó (11.0%), có điểm 

trung bình lần lượt là (1.26; 1.25; 1.18 và 1.13)

Có điếm trung bình và tỉ lệ thấp nhất là hành vi đá, đấm (Đ7’B = 1.06, 

trong dó mức độ thường xuyên là 0.5%, thỉnh thoảng là 5.8%), hành vi giật 

tóc (ĐTB = 1.05, trong đó 1.1% mức độ Ihường xuyên, 3.2% thỉnh thoảng).

Như vậy, khi trẻ mắc lồi các bậc cha mẹ đã dùng rất nhiều hình thức trừng 

phạt khác nhau với trẻ. Bởi vì nhiều bậc cha mẹ vẫn coi chuyện đánh hay phạt 

con là điều cần thiết và họ cho ràng “thương cho roi cho vọt”, và “đứa trẻ 

thường ngoan ngoãn, biết nghe lời và dễ bảo hơn sau khi bị phạt” .

“Cớc‘ cụ ngàv xưa đă dạy "thương cho roi cho vọ t”, bọn trỏ sai thì tẩt 

nhiên phai dùnịỉ; đen hình phạt, nhiêu khi nói chỉhiiỊ nó có thèm n^he đáu, cứ phai 

kừiĩí íheo cúi roi nó mới chịu nghe và hiết sợ" - Chị H (Tố 12 -  Kiến Hưng).

Cùníi, quan điêm với chị H, chị V (Tô 1 1 -  Kiên Hưng) tre nhà tỏi 

nói nỏ có hìêt sự  đâu. troníỊ nhà treo sản một cái roi, đứa nào sai thì trừnịị 

phạt klỉăc, đén noi đên chôn, thế lán sưu nỏ mới chừa. Bây ÍỊÌÒ' đứa

nào cùnự SỌ' một phép, cách này hiệu qua lúnỉ
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C'liị T (10 12 -  Kiên llưnu) thì lại có quan dicMii khác "''troníĩ mộí vài 

inrỏ-nỊỉ họp. đánh con /à việc lủììỉ cân thiôí, sonỊị phai cỉáiìli đúng lúc, đúnịỉ, 

noi. Khỏníĩ phai cử việc thay con sai làm cha mẹ là có íỊuyên đánh con. 

Dành ít nlnaiịỊ phai đánh đúng tội và củ tinh chát răn đe, dạy hao, chứ không 

phai đánh đê cho con cái hoảng sợ, ám ức vả xa lánh cha mẹ".

Nhiều nghiên cứu đã chi ra rằng, các bậc cha mẹ không lường trước được 

nhừna hậu quả mà hình thức trừng phạt hay đòn roi mang lại. Đó là:

Nêu những ông bố bà mẹ đánh con mong con thay đôi thì sự trừng phạt và 

nhừim tác động thô bạo về mặt thể chất không nhừníĩ khône khiến trẻ Ihav đổi 

mà chỉ khiến trẻ xa cách cha mẹ, hình thành xu hướng lì đòn, chai đòn, không 

còn cảm giác với đòn roi và sự dạy dồ theo cách này của cha mẹ nữa.

Những trẻ bị đối xử bạo lực như vậy sẽ tỏ ra có khuynh hướng bạo lực với 

anh chị em của mình hoặc với các bạn của nó, và sau này cũng cư xử bạo lực 

đối với vợ/chồng và con cái của mình. Càng lớn, những đứa trẻ đó càng có 

nguy cơ và xu hướng phạm các tội liên quan đến bạo hành nhiều hơn các trẻ 

khác.

Bố mẹ luôn nói yêu thương trẻ, làm mọi điều tổt đẹp nhất cho trẻ, có làm 

gì cũng chỉ mong trẻ tiến bộ, nên người. Nliưng những hành vi trên thực tế 

cùa cha mẹ thi cho trẻ cái nhìn hoàn toàn ngược lại. Trẻ cảm thấy khó hiểu 

bởi chúng không hiêu được tại sao hành động gây đau đớn cho chúng lại là 

biểu hiện của tinh yêu thương?

Trẻ em lứa tuôi tiêu học còn đang trong quá trinh phát trièn toàn diện vô 

mọi mặt, vai trò của lìia đình và đặc biệt là SLr aiáo dục của cha mẹ càng có ý 

ni2,hĩa quan trọng troníi việc phát trièn thô chất cũng như tâm Iv của tre. Do 

đó, sự (;iang giai, phân tích dủníỉ sai cho tre hiêu sẽ giúp tre hình thành ý thức
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lự íiiác, lự cố ííăng tioàn thiện mình hơn là nhừng trừng phạt làiii daii d(Vn thân 

ihè các em.

1.2. Bạo lực tinh thần

Các hình thức bạo lực tinh thần của cha mẹ khi trỏ mắc lồi là rất đa dạng. 

1)0 là:

- Cha mẹ bạo lực tinh thần với trẻ qua những lời nói làm tổn thương con

- Có những đòi hoi, yêu cầu quá cao so với khá năng của con

- Thái độ thiếu tin tưởng, không công bằng với con

- Cha mẹ mâu thuẫn, bất hòa, xung đột trước mặt con

3.1.2.1. Có những lời nói làm tổn thương con

Bang 3.2. Thực trạng bạo lực tinh thần của cha mẹ với tre hằng lời nói

TT Hình thức bao lưc • •

Mức độ

ĐTB

Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Không 
bao giờ

50
lượng

% Sô
lưựng

%
lượng

%

1 Măng 40 21.1 148 77.9 2 1.0 2.20
So sánh con không 
bằrm bạn A, bạn

22 11.6 93 48.9 75 39.5 1.72

3 Nhăc đi nhăc lại lôi 
lầm của con

18 9.5 77 40.5 95 50.0 1.59

4 Chửi 11 5.8 63 33.2 116 61.1 1.44
5 Có nhừníi lời nói đe 

dọa con như; đuôi con 
đi. khôníì cho đi học 
nữa, không cho xem 
2 Ìai trí. không cho di 
chơi, khôniỉ cho tiên 

dóne hoc...•

3 1.6

5.3

65 34.2 122 64.2 1.37

6 Quát tháo âm ĩ 10 47 24.7 133 70.0 1.35
7

1____

['han \ãn. kè lê tật xâu. 
loi lâm cua con \ới

10 5.3 42 22.1 138 72.6 1.32
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nm rời k hác

Nói I i l i ữ n í i  lời 
phạm dèn con

xúc
3.2 34 17.9 50 78.9 1.24

Nói xâu con vứi I i h ữ ĩ i í i  

nsiưừi thân troiiíi gia 
dinh

4.2 27 14.2 155 81.6 1.22

"'l’hà hô mẹ đánh con còn hơn Ị à môi ỉán con sai hô mẹ măng chửi con 

một cách thậm tệ, nhăc đi nhăc lại sai lâm đó của con'" (NHN -  4C). Có nghe 

những lời tâm sự của trẻ mới thấy sự nguy hại của những lời nói.

Qua bảng số liệu 3.2 ta thấy: có tới 188/190 (chiếm 99%) khách thể 

nghiên cứu cho rằng cha mẹ sẽ mắng khi các em mắc lồi (ĐTB = 2.20), trong 

đó 21.1% cha mẹ thường xuyên mang trẻ và 77.9% thỉnh thoảng. Các bậc cha 

mẹ cho rằng việc mắng con khi con mắc lỗi là tất yếu mắng thì nó mới

hiết nó sai mà sứa, không mắng thì làm sao nó b iế f\  và nhiều bậc phụ huynh 

cho đó là quyền của những người làm cha, làm mẹ “tó/ ìà mẹ nỏ, tôi có quyền 

mắng nó khỉ nó làm sai chứ

x ếp  thứ hai là hành vi cha mẹ so sảnh con không hằng bạn A, hạn B 

(ĐTB = 1.72), chiếm 60.5% tổng số trẻ được hỏi trong đó 11.6% trẻ cho rằng 

cha mẹ thường xuyên so sánh trẻ với các bạn, 48.9% thỉnh thoảng. Khi được 

hỏi kỳ hơn về điều này thì một sổ cha mẹ cho ràng việc so sánh con với bạn 

này bạn khác sẽ giúp con tổt hơn, con sẽ cố gẳng phấn đấu để bàng bạn.

Chị ỉ ĩ (Tổ 12 -  Kiến Hưng) cho ràng: ‘T ô/ không nghĩ đỏ là bạo lực. Khi 

các cháu ở nhà mắc lỗi, tôi có so sánh chủng nó không hằng hạn này, hạn kia 

trong lớp mục đích là đê làm ^ương cho con và moniỊ muôn chúng nó sẽ  học 

giỏi và n^oan ngoãn như các hạn đó ”

Tuy nhiên, những mong muốn này của cha mẹ không những khôiiíi có tác 

dụnu mà còn làm cho trẻ mặc cảm, tự ti, ghen tị và phá vỡ mối quan hệ của 

con với naười đưực so sánh. Mồi đứa Irỏ đều có nhŨTiíì lính cách, phâm chất, 

tài nănu nhât định và khôni» tre nào íỉiốnii tre ĩiào.
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1jii N. 1.1 (lớp 5A): khi nào con Dìâc ỉôi ìà mẹ lại so sánh con với

hạn ỈÓỊ) trươniỊ. nói con khônị^ hănịỊ bạn, niơ niăt ra mà nhìn hạn làm con rcĩí 

khó chịu. Tại sao hô mẹ lại so sánh như vựv íroníỊ khi hô mẹ có ờ cùng hạn 

lớp trirơnịĩ đâu mù biết bạn không hao giờ mắc loi. chính sự so sánh này làm 

con íỊhét hạn lớp trương hơn ”

Hành vi Nhắc đi nhăc lại loi lầm cua con có điêm trung binh xẽp thứ ba 

Ironti nhóm bạo lực tinh thần bằng lời nói (ĐTB = 1.59), trong đó 9.5% cha 

mẹ ihường xuyên nhắc đi nhắc lại lồi lầm của con, 40.5% thỉnh thoảng. Các 

bậc phụ huynh cho rằng việc nhắc đi nhẳc lại lồi của con giúp các con ghi nhớ 

và không mẳc lại sai lầm đó, và đây được coi là một phương pháp ííiáo dục 

hiệu quả. “ 7o/ nghĩ việc này cũng hình thường, ở nhà mỗi khi chúng nó làm 

sai tôi thường xuyên phải nhắc nhở, vì có nhắc nhở nhiều lần chúng mới ghi 

nhớ đê mà không tái phạm" (chị V, tổ 11 -  Kiến Hưng)

Tuy nhiên, các em lại cho rằng việc cha mẹ nhắc đi nhắc lại lồi lầm của 

em ban đầu làm em thấy xấu hổ và sau thì tức giận ''Năm trước, bài kiểm tra 

giữa kỳ môn Toán con được 6 điểm, về nhà bổ mẹ đã mẳrtg con rất nhiều. Sau 

đó, điệp khúc này được nhắc đi nhắc lại trong mỗi kỳ chuán hị kiểm tra làm 

cơn không cỏ hứng thủ môn nàv một chút nào nữa ” (N.Ọ.E)- 5D)

“ 7ợ/ sao bổ mẹ cứ nhắc đi nhắc lại việc đó, con đã làm tốt và không mắc 

lỏi vậy mà vân cứ phải nghe, thật là chán ' (L..H.N -  4C)

"'Bo mẹ nhắc một vài lần đau thì con còn nghe, nhưng đến lân sau con giả 

như không nghe thấv và cứ tiếp tục công việc của mình'''' (P.M.H -  4D)

Tiếp theo là những hành vi như: chửi (39.0%), hay quát tháo ầm ĩ  

(30.0%), có điêm trung bình lần lượt là (1.44 và 1.35). Khi tré mắc lồi hình 

phạt nhẹ nhàiiíỉ nhất theo trẻ là cha mẹ sẽ mắng, nặng hơn thi chửi, hơn nữa là 

cha mẹ tức giận quát tháo ầm ĩ. Theo John W.Santrock trong cuôn 

Ediicaíinonal Psychology “nếu sử dụníĩ các hình thức trừnỉỉ phạt như la mắng, 

hét đòi với học sinh có ihê làm cho học sinh mât kiêm soái ban thân và cũng 

có ihê rưi vào lình trạnạ stress” . Tươna tự, một sô công trình nt;hièn cứu vè
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bạo lực Í2,ia dinh cũng đã đưa clển kết luận cho thấy trỏ em bị mắni>, chửi, quái 

tháo quá nhiều tronii uia đình khi lớn lên tre dỗ trở tliành người hung lính, dỗ 

bị tôn ihươnu, lòng lự trọng, hay bản thân các em sẽ mât tir tin, nhút nhát trong 

tuộc sống.

Bên cạnh đó một số trẻ cho rằng cha mẹ cũng thường dùng những lời lẽ 

de dọa trẻ (35.8%) như: nếu lần sau còn mẳc lồi thì tống cố ra khói nhà, 

khône cho đi học nữa, không cho xem giải trí, không cho đi chơi, không cho 

tiền đóníỊ học...

Các bậc cha mẹ cho răng: "''nhũng lời đe dọa chi nhăm mục đích cho tre 

sợ. trơ nên dê bao và nghe lời người lớn hơn’’’’ và ''hiệu quả manọ; lại khả 

nhanh, bọn trẻ biết sợ mà sẽ dừng những hành vi làm cha mẹ không hài lòng 

lại, hiêt quan sát thái độ, phản ứng của cha mẹ

Tuy nhiên, các bậc cha mẹ không biết ràng hậu auả của nhữne lời mắng 

chửi, đe dọa là vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến quá trình phát 

triển tâm lý của trẻ. Nhiều em bị cha mẹ la mắng, đe dọa nhiều quá đã trở 

nên lầm lì, ít nói, không chịu giao lưu với người khác, có trẻ tỏ ra ương 

bướng, khó bảo, không tin và coi thường cha mẹ.

“Không biết bao nhiêu kẻ làm cha mẹ gần như đè bẹp con mình dưới 

những lời quở mắng, những câu cảnh báo trổng không và những lời tiên đoán 

đầy chán nản “nếu còn như vậy tao sẽ không bao giờ cho mày đi đâu cả”, 

“nếu còn như vậy thì làm sao thi được” ... Hẳn nhiên, là khi đứa trẻ phạm lỗi 

nào đó, cha mẹ nên cho biết lỗi lầm ấy sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Nhưng 

tiếp theo những lời cảnh báo ấy nên có những lời khuyên xây dựng. Những 

cái lệnh thiết thực nhằm mục đích có ích và dễ chịu luôn luôn được trỏ đón 

nhận mộl cách vui vé hơn là những câu đe dọa chặn đứng làin cho trẻ hoang 

maiiíỉ’' [5

Tiêp theo là hành vi như cha mẹ than vãn, kê ló tật xắu. lối lam cua con 

với n^iròi khác (27.4%) hav nói nhữỉĩíỊ lời xúc phạm  đôn con (21.1%), có  

điêiii truHíi binh lần lượl là (1.32 và 1.24). 'ĩ'hực tể cho thấy, con cái luôn là
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dê tài được nhăc đên nhiêu Iihàt trong câu chuyện cua nhừní; ông bô bà mẹ. 

Và họ cho rằníi, néu có than vãn, kê lê một chút ve lỗi lầm cúa trẻ cũnu chỉ là 

dê tre bó đi những thói hư, tật xấu của mình. 'Fuy nhiên, dù vô tình hay hữu ý 

Ihì nhừng lời ihan vãn, kê lê lồi lầm cua trẻ và đặc biệt là những lời nói xl'ic  

phạm đến tré sẽ làm tré thấy xâu hô, rất sợ khi bị phê bình, khi đỗ người ngoài 

biel được những tật xấu của chúng, nhất là khi bạn bè biết và chế giễu. Những 

đứa Iré thường xuyên bị đôi xử như vậy, đặc biệt là những em trâm lính, nhút 

nhát và nhạy cảm khi bị bêu xấu dù trực tiếp hay gián tiếp sẽ gây cho trẻ 

nhũng lo hãi và mặc cảm, các em sẽ thu mình trong vỏ bọc ương bướng, khó 

bảo, bất cần hoặc lạnh lùng, tránh tiếp xúc với mọi người, lâu dần sẽ hình 

thành nên ở trẻ lính nhút nhát, yếu đuối, tự ti về bản thân.

“Trẻ chỉ thật sự biết tôn trọng người khác khi cha mẹ tôn trọng chúng. 

Nếu trong gia đình người cha, người mẹ thường xuyên chê bai xem thường 

con cái và bạn bè của chúng thì chính họ đã dạy cho con mình thói quen xúc 

phạm người khác” [28].

Nói xẩu con với những người thán trong gia đình là hành vi có điểm trung 

bình thấp nhất là 1.22, trong đó 4.2% cha mẹ thường xuyên nói xấu con, 

14.2% thỉnh thoảng.

3.1.2.2. Có những yêu cầu quá cao so vói khả năng của trẻ

Fỉẩt kỳ ông bố bà mẹ nào cũng có chung một ước muốn về sự thành đạt 

cùa con trên mọi mặt của cuộc sổng, đó là mong muốn chính đáng. Nhung sẽ 

là hành vi bạo lực đối với con khi những mong muốn đó không có điểm dừng 

và trở thành kỳ vọng quá mức, thúc đấy cha mẹ có những biện pháp cứng 

nhẳc, ép buộc con cái phải thực hiện những yêu cầu mà cha mẹ đề ra.
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lỉíiiiíỊ 3. 3. NhữníỊ đỏi hoi, vâii câu quá cao cua cha mẹ so với kha năníỊ cua tre

n Hình thúc bạo lực

Mức độ
Thường
xuyên

Sô
lượng

%

Thinh
thoảna

Sô
ỉưựn^

%

Không 
bao giờ

lượng
% ĐTB

l.uôn khôna băng lòno 
với kết quả học tập của 12 6.3 67 35.3 58.4 1.47
con
í)ưa ra nhừne nội quv 
khăl khe và yèu câu 
con phải tuân theo

15 7.9 45 23.7 130 68.4 1.39

Bp con học thêm phải 
dạt thành tích cao ở 1 
số môn học mà con 
khône có khả năng

13 6.8 21 1 5 6 8 1 . 1 1.24

Khôna cho con chơi và 
nói chuyện với người 
khác

1.6 12 6.3 175 92.1 1.09

Kết quả bảng 3.3 cho thấy: có điểm trung bình và chiểm tỉ lệ cao nhất là 

hành vi cha mẹ luôn không bằng lòng với kết quà học tập của con (ĐTB = 

1.47), chiếm 41.6% tổng số trỏ được hỏi trong đó 6.3% mức độ thưòmg 

xuyên, 35.3% thỉnh thoảng. Hỏi kỹ hơn về vấn đề này, các em cho rằng: cha 

mẹ luôn muốn con học giỏi, toàn diện, luôn áp đặt mục tiêu cho con là sau 

này phải trở thành người thành đạt...

"'Mẹ chưa hao giờ hài lòng với kết quà con đạt được, mẹ luôn muồn con 

phai là số một. Neii hỏm nào đỏ bài kiêm tra của con mà không đứng đầu lớp 

thì con rât sợ, con sợ nhìn tháy khuôn mặt huôn hã cùa mẹ, con cam tháv 

mình có lỗi với mẹ’' (N.Ọ.Đ — 5D)

Trorií’ bài viêt “Gánh nặnii trên đôi vai bé nhỏ” tác giả Khánh Phương đã 

đề cập dến nhừiiíỊ sức ép, áp lực mà cha inẹ đane đặt lên vai các eni. Đó là sự 

kỳ vọníi vào các em, vào kết qua học tập, vào trí thông minh, sự tiên bộ và 

nliừnụ thành lích... Chính nhĩrnti điêu này đã chi phôi đên cách ihức dạv dồ
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I-IIU cha iriẹ với tré. Nhiêu bậc cha niẹ đà đưa ra những nội quỵ khăt khe và 

\êii câu con Ị)hai tuân theo ( í)'rB = 1.39), trong đó 7.9% mức dộ thường 

xuyên, 23.7% thỉnh thoáng, đỏ có ihể là nội quy nghiêm ngặt về thời gian 

học, ihời gian biéu cho từng môn học mà tré phái tuân theo, thậm chí cả thời 

KÌan biêu cho vui chơi, giải trí... tất cả đã được các bậc phụ huynh lập trình 

sần mà tré phái tuân theo.

“ Thời gian học của con đã được mẹ lên săn, ngoài thời gian học trên 

trưòng thì tôi thứ  2, thứ 6 mẹ đăng kỷ cho con đi học lớp nhạc, tói thứ 3, thứ 

5 con học toán ơ nhà cô chủ nhiệm, tôi thứ 4 và chiêu chu nhật thì con học 

thêm anh văn. Tôi vê ăn cơm xong con có 15 phút đê giải trí, sau đó ngôi vào 

bàn học và đến 10 giờ thì con đi ngủ, tất cả đều đã được mẹ con lập trình và 

con cứ thế mà thực hiện'" (N.T.T -  5A)

Cỏ điểm trung bình xếp thứ ba (ĐTB = 1.24) là hành vi cha mẹ ép con 

học thêm và phải đạt thành tích cao ở một so môn học mà con không có khả 

năng (chiếm 1 7.9% tổng số khách thể được hỏi trong đó 6.8% mức độ thường 

xuyên, 11.1% thỉnh thoảng). Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng có sự 

mâu thuẫn giữa kỳ vọng của cha mẹ với khả năng của con cái. Các bậc cha 

mẹ không đánh giá đúng khả năng của con mình, vì vậy vô hình chung cha 

mẹ đã khoác lên mình những đứa trẻ “chiếc áo quá rộng” . “Co« đã nói với bổ 

mẹ là con khỏnỊ^ có năng khiếu về âm nhạc, cỏ giảo dạy nhạc cũng nói ìà khả 

năng tiếp thu cua con kém. Con xin ho mẹ cho con nghỉ nhưng mẹ hào han 

đầu mới học ai mà chẳng tiếp thu chậm, học nữa, học mãi rồi dần dần sẽ  

iĩioi. Con thấv thật là áp lực và quá sức với con''' (B.N.D -  5A)

May như lời tâm sự của cô giáo P.N -  Giáo viên dạy toán "'Trong lớp học 

cua mình cỏ một sô em tiỏp thu rút chậm, mình đã trao đôi vân đê này với phụ 

In/ynh các em và gợi V' cho các em học ở ỉ('rp đại trà nhưng ông hô, hà mẹ nào 

cũnọ, muôn con được học lóp chọn mà không hiêiỉ sức hục cua con mình'' 

""Mình là iĩiáo viên dạy vẽ. chihm kiên nhiên enì HÍỊÓÌ học tĩíỊíìp nụìn  ngáp 

cỉai. úi học mà cừ như ép cuní .̂ tháy mà tội niỉhiệp nìây đứa. Xíìn/i đà trao đôi
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V('ri hô mẹ cúc enì rănỊ^ chỉ khi nào các em yêu thícìì thì hãy ổăniỊ ký cho các 

em lĩọc théni, nhiniíỊ hâu nhic ôn^ h(5 hà mẹ nào cũníỊ muôn con mình phát 

triên toàn diện mà không hiét kha năníỊ của con mình đến đâu ” -  Cô giáo 

l'.(ì giáo viên dạy vẽ.

Có điêm irung binh và chiếm ti lệ thấp nhất là hành vi cha mẹ không cho 

con chơi và nói chuyện với người khác (ĐTB = 1.09), trong đó 1.6% mức độ 

thường xuyên, 6.3% thỉnh thoảng. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng nhiệm vụ 

cúa bọn tre là tập trung vào học chứ không phải là mở rộng mối giao lưu. Trẻ 

chơi \ ới nhiều bạn sè làm ảnh hưởng đến học tập của chúng. Vậy nên ‘'‘'cùng 

hạn chê cho con mình chưi với nhiêu hạn sẽ giúp con tập trung học tót iion'" -  

C"hị H, tổ 12 -  Kiến Hưng.

Như vậy là chỉ để thỏa mãn những mong muốn của mình, và hướng con 

vào khuôn mầu mà họ đã vạch sẵn, các bậc cha mẹ đã không tìm hiểu khả 

năng, trình độ, nguyện vọng, tâm tư của con. Và không biết được rằng, chính 

những mong muốn của người lớn đã làm cho trẻ cảm thấy căng thẳng, mệt 

mói, gây nên những xung đột nội tâm ở trẻ giữa một bên là sự kỳ vọng của 

cha niẹ, một bên là khả năng thực tế và mơ ước của các em ...

3.1.2.3. Thải độ thiếu tin tưởng, không công hằng với con

Bạo lực không có nghĩa là cha mẹ phải đánh con, mắng chửi con một cách 

thậm tệ, mà bạo lực còn được biểu hiện qua thái độ của cha mẹ đổi với con, 

sự đổi xứ không công bàng giữa các con, hay việc cha mẹ không thực hiện lời 

hứa với con cũng được coi là một dạng hành vi bạo lực.

Ban^ 3.4. Thải độ thiéu tin tưởng, không công hăng với trẻ

Mức độ
Thường Thỉnh Không

TT Hình thức bao lưc 
•  •

xuyên thoáng bao giờ
Sỏ % Sô % Sô % ĐTB

ỉirọniỊ lượng ìượníỊ
Khòim tliực hiện lời 
liứa \ iVi con

15 7.9 56 29.5 119 62.6 1.45

46



Kliỏim tin iưưiiíi. 
kliỏnu ỵCmi lâm siao 
clio con tự làm bất cứ 
việc íiì
Doi xứ khỏne cônu 
bầiiíĩ aiừa các con Irone 
2 1 a dinh

10

4.7

5.3

48

26

25.3

13.7

133

154

70.0

81.

1.34

1.24

Không bàv lỏ sự yêu 
Ihưưng (khôrm nói câu 
vêii thươna, khônu âu 
yốni con...)

1.6
20

10.5
167

87.9 1.13

Khỏ chịu, than vãn, 
mặt nặne mày nhẹ khi 
con xin tiền đóna học 
hoặc 1 số khoản tiền 
chính dáng

2.1 9.5 168 88.4 1.13

Bỏ rơi, khôna quan 
tàm, chăm sóc con

0 0.0 .6 187 98.4 1.01

Ọua bảng số liệu 3.4 ta thấy;

Có điểm trung bình và chiếm tỉ lệ cao nhất là hành vi cha mẹ không thực 

hiện lời hứa với con (ĐTB = 1.45), chiếm 31 A%  tổng số trẻ được hỏi trong 

đó 7.9% trẻ cho rằng cha mẹ thường xuyên không thực hiện lời hứa với con, 

29.5% thỉnh thoảng có hành vi này. Phụ huynh thường cho ràng họ quá bận 

rộn, còn biết bao nhiêu việc phải lo mà tất cả những điều đó là vì con. Câu hỏi 

được đặt ra cho một số phụ huynh là “anh chị có biết hậu quả những lần thất 

hứa của anh chị với con cái hay không?”. Đa số cha mẹ cho ràng vấn đề 

không nghiêm trọng như vậy, rằng '‘‘quên lần nàv thì lẳn sau s ẽ  bù cho bọn trẻ 

cỏ sao đ â ir  hay "‘‘chímịỊ nó là trổ con biết gì. quên ngay ý m ìr. Tuy nhiên, 

các bậc cha mẹ không biết được rằng trẻ con rất nhạy cảm, cha mẹ nếu đã hứa 

với tre một điều gì ihì nên bằng mọi cách đô thực hiện nó, tuyệt đoi khôníì 

nèn thấl hứa với tre bơi nếu thất hứa dù chi một lần, trỏ sẽ mất niềm tin. Từ 

dó nhĩrnu lời dạv báo cua cha mẹ hoàn toàn vô tác dụng đôi với tre.
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Xep thứ iiai là hành vi cha mẹ kliôníỊ íin khôniỊ vân tâm íỊÌao cho

con tự làm hắt cứ việc Ị̂ ĩì (D TB "= 1.34), trong đỏ mức dộ thirờng xuyên là 

4.7%, thinh thoảng !à 25.3%. 1'rong măt của những người iàm cha làm mẹ thi 

tre lúc nào cũng còn “nho dại” chưa làm được bât cứ việc gì hoặc “Cớ cho 

chúniỊ làm thì chún^ CŨHÍỊ ỉàm hong, làm không xong \  '''Mình cô làm một tí là 

xoni'. còn lum đê hạn nó. chi mât công làm lợT  (Chị L -  Tô 13). Chính 

những suy nt»hĩ đó sẽ làm ảnh hướng rất nhiều đến tâm lý của trẻ, hoặc trẻ trở 

lèn y lại bởi suy nghT mình vẫn còn bé, hoặc trẻ tỏ ra lức giận, bực bội vì cha 

mẹ lúc nào cũng coi trẻ là tré con tronsĩ khi trẻ cho rằng “những việc đó mình 

hoàn loàn có thể làm được”

xếp  thứ ba là hành vi cha mẹ đoi xư không công hằng giữa các con trong 

gia đình (ĐTB = 1.24), trong đó 5.3% múc độ thường xuyên, 13.7% thỉnh 

thoảng. Neu những hành vi này bộc lộ rõ ràng và thiên vi thì sẽ trở thành 

những hành vi bạo lực đổi với trẻ.

Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định, để đối xử công bàng giữa các con 

trong mọi trường hợp và phù hợp với tâm tư, tình cảm của các em không phải 

là việc làm dễ dàng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như . Đôi khi cha mẹ vô 

tình, không để ý hoặc không nhận ra. Sự không công bằng này có thể tồn tại 

trong một giới hạn cho phép nào đó nếu trẻ cảm thấy như vậy là phù hợp và 

chấp nhận được như cha mẹ thường chăm sóc em bé hơn. “Mặc dù đỏi lúc 

con cũnịĩ hơi buồn và ghen tỵ với em nhirníỊ con không trách bỏ mẹ vì em 

Bong nhỏ hơn phủi được ho mẹ quan tâm nhiều hơn" (N.Q.Đ -  5D)

'Tuy nhiên, khi sự không công bằng của cha mẹ thể hiện thường xuyên, 

liên lục hoặc thê hiện một cách quá rõ ràní> thì kết quả mang lại thường sẽ 

ngược với monc muốn cùa cha mẹ. Có những em sẽ cảm thấy như bị bỏ rơi 

klii cha mẹ lì quan tâm đến mình, ghét bỏ và ganh tỵ với anh chị em mình. 

Nhirne em được cưng chiều hơn thì hình thành thói kiêu căníì, coi thường các 

anh chị mình. '"Con íỊỈiét hô mẹ, vì lúc nào hô mẹ cũníỊ chi hénh em Gâu, dù 

eììi có sai thì hô mẹ ván hứnỉì eiìì rà mâníỊ con. Có lân. nó ỉàm mát đỏ duri.
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k / ỉò / ỉ í i  t ì i ì ì  t h â y  n ó  k h ó c  toch ỉí Ị  lèn. Bỏ Diẹ đ i  Ìà ì ì i  V’ê  k h ô n í Ị  c â n  h iê l  íh ê  n à o  cìũ 

incliiíỊ vù còn cỉátỉlì con vì tội khóníỊ biót trôníỊ em íĩê eni khóc. Con ước ÍỊÌ 

khônọ, có nó íroniĩ cái nhà này' (L.l l.N - 4C)

“'Liic nào hô mẹ cũng chị Linh, chị Linh, làm như có môi mình chị âv là 

ngoan, học gioi. Con không thích chị ủy tí nào, chị âv muôn gì hô mẹ cũnịỊ 

chiêìi. xin gì hô mẹ cũng cho. Trong khi con thì không hao giờ. Thật là bát 

côn^" ( B . N . D - 5A)

Sự đối xử bất công giữa các con còn gây nên tâm trạng tiêu cực, tự ti, 

buồn chán ở những em bị đối xử bất công và những thói quen, tính cách 

không tốt ở những đứa trỏ được cưng chiều. Khi trẻ có nhữníĩ phản kháng 

hoặc cảm giác ghét bỏ, ghen tỵ với anh chị em minh, cha mẹ lại không cho 

rằng đó là những phản ứng cảm xúc với cách thức cha mẹ đối xử giữa các con 

mà thường cho ràng đó là biều hiện của sự hư thân, xấu tính, không biết yêu 

thương anh chị em mình. Những tương tác về mặt cảm xúc giữa những hành 

vi của cha mẹ - những phản ứng cảm xúc của các con -  những hành vi, phản 

ứng ngược lại của cha mẹ... tất cả tạo thành một vòng luẩn quẩn và nếu cha 

mẹ không tỉnh táo nhận ra thì sẽ đẩy càng ngày càng xa hơn khoảng cách giữa 

cha mẹ và con cái cũng như giữa các anh chị em với nhau.

Tiếp theo là những hành vi như cha mẹ không bày tỏ sự  yêu thương 

(12.1 %), hay khó chịu, than vãn, mặt nặng màv nhẹ khỉ con xin tiền đóng học 

hoặc một sổ khoản tiền chính đảng (11.6%), có điểm trung bình lần lượt là 

(1.13 và 1.13).

Có điếm trung bình và chiếm ti lệ thấp nhất là hành vi cha mẹ bỏ rơi, 

khón^ quan tủm, chăm sóc con (ĐTB = 1.01), chiếm 1.6% tổng số khách thể 

được hoi irong, đó khône có trẻ nào cho răng cha mẹ bỏ rơi, không quan lâm, 

clìăm sóc tre và chi có 1.6% tre cho rằng thinh thoang cha mẹ cũng có hành vi 

nliir vậy.

'I're tiêu học ILIV còn nho nhưriíỉ các em lại râl nhạy cám, viộc cha mẹ Ihât 

hưa hav to thái dộ ihiêu tin tươim, đỏi xư khôníi công bằiiíì với các em sẽ íiây
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anh hưưng dên dời sốnu tâm sinh lý cua tré. C'ác bậc cha mẹ phai quan tâm, 

hăt kịp nhĩriig tâm tư, ni>uyện vọng của Iré dê có ứng xư phù h(Tp, giúp trẻ 

phát triôn một cách hài hòa.

3.1.2.4. Cha mẹ mâu thuẫn, hất ỉiòa írước mặt con; cha mẹ phán írnỊỊ tiêu 

cực khi con làm việc tốt  -  Những hành vi bạo lực giản tiếp.

 ̂ Cha mẹ máu thuản. hút hòa trước mặt con

Theo các tài liệu nghiên cứu về vấn đề bạo lực trong gia đình, hành vi ímg 

xư và quan hệ tình cám giữa các thành viên trong gia đình, những xô xát, mâu 

thuần, xung đột... giữa cha mẹ không chỉ ảnh hưởng đến bầu không khí tâm 

lý trong gia đình mà có thể dẫn đến những hậu quả về mặt tâm sinh lý trong 

quá trình phát triến của trẻ.

“Đau khổ nhất cho trẻ con là một thứ xáo trộn bất hòa giữa cha mẹ chúng. 

Chúng tôi vẫn thường nói: không những trẻ con cần được thương yêu mà 

chúng còn phải nhận thấy hay nói đúng hơn chúng cần phải thấy cha mẹ hoàn 

toàn thuận thảo với nhau. Những cuộc cãi vã trong gia đình, tiếp theo là sự im 

lặng nặng nề, làm cản trở rất nhiều sự phát triển của đứa trẻ...” [13].

Bang 3.5. Những hiểu hiện cha mẹ máu thuẫn, xung đột trước mặt con

Biểu hiên 
•

Thuờng
xuyên

Thỉnh
thoảng

Không 
bao giò' ĐTB

50
lượng

% 5*0
lượng

% .Sô
lượng

%

Tranh luận gay găt, 
cài cọ nhau trước 

mặt con
5 2.6 86 45.3 99 52.1 1.51

Luôn muôn con 
đứng về phía họ

11 5.8 30 15.8 149 78.4 1.27

Giai quyêt với nhau 
băng bạo lực

3 1.6 14 7.4 173 91.1 l . ĩ l

rrút ciận lèn đâu 
con

3 1.6 14 7.4 173 91.1 1.11
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()ua banụ 3.5 ta thây: (47.9%) trẻ phai chứng kien canh cha mẹ tranh luận 

y^y  íỉàt, cãi nhau trước ìiìặt con. trong dỏ 2.6% tre thường xuyên chửng kiên 

và 45.3% thỉnh thoảng; (9.0%) trẻ chírniỉ kiến cảnh cha mẹ íỊÌai quyết mâu 

ihuán với nhau hăníỊ bạo lực, trong đó 1.6% mửc độ thường xuyên, 7.4% 

thinh thoang. Mặc dù tì lệ không cao và điểm trung bình ớ mức ihấp (1.51 và 

1.11) nhimg đó cũng !à những con sô đáng lưu tâm bơi chứng kiên cảnh cha 

mẹ cãi nhau, dùng nhừng lời lẽ xúc phạm nhau, thậm chí dùng bạo lực để giải 

quyết mâu thuẫn sẽ tác động trực tiếp đến trẻ. “Con cái sống trong gia đình 

cha mẹ cư xử với nhau bằng bạo thường không có cơ hội tìm thấy sự bình an 

trong tâm hồn. Những năm tháng sống trong bầu không khí căng thẳng với 

một người cha vũ phu và một người mẹ hoảng loạn về tinh thần sẽ khiến trẻ 

khó hòa nhập với cuộc sống cộng đồng trong tương lai cũng như không sao 

khắc phục được những tư tưởng trầm uất triền miên trong cuộc sôníz riêns tư. 

Đối với trẻ bản thân bị ngược đãi lại không quan trọng bàng việc chứng kiến 

cảnh bố mẹ ngược đãi lẫn nhau... Chính điều này nảy sinh tư tưởng tự tử, học 

kém, dễ hành động bạo lực, hoặc tâm tình thụ động.. [ 2 6 ] .

Bên cạnh việc chứng kiến những cuộc cãi vã, bạo lực giữa cha mẹ, có 

5.8% trẻ thường xuyên và 15.8% thỉnh thoảng bị cha mẹ lôi kéo vào cuộc làm 

“đồng minh”. Việc cha mẹ lôi kéo trẻ đứng về phía mình không làm vấn đề 

được giải quyết mà càng làm cho trẻ hoang mang, không biết ai đúng, ai sai, 

không biêt nên bênh vực ai. Có thê dẫn tới hai trường hợp: hoặc là đứa trẻ sỗ 

bênh virc một người và hình thành thái độ tiêu CỊĨC đối với người còn lại, hoặc 

là chán nản không muốn bênh vực ai. Trong cá hai trường hợp đều gây nên sự 

sirt mẻ tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Trỏ có thê chán nan, căm ^hét một 

trong hai người, hoặc bị giăng co giữa hai người vi chúng đêu yêu thương cả 

cha và mẹ.

Hành vi cha mẹ mâu thuần roi tríư iĩiận lèn đau con chiếm li lệ không 

cao; 1.6% ihirờnti xu}ên, 7.4% thinh thoáne. 'I'uv nhiên, hành vi trút ỉiiận lên 

đàu con cái được coi là hành vi “giận cá chém thớt'’ làm cho tre thây bô mọ
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cua chúng thật vô Iv và thiếu còng bàng, trong lòng trẻ nảy sinh ấm ức, và 

ngàv càng xa lánh cha mẹ. Nốu 1.6% trẻ thường xuyèn bị cha mẹ trút giận len 

đàu tiép tục phải hứng chịu và lặp đi lặp lại nhiều làn không chỉ gàv tốn 

ihương đến cam xúc cua tré mà có thế trẻ sẽ lặp lại hành vi “giận cá chém 

Ihcýr cúa chính cha mẹ mình lên những người yếu thế hơn.

* Phan ứtiịỊ cua cha mẹ khi con làm việc tốt

2.6%

■ Không quan tâm

■ Chỉ ậm ừ cho qua

0 Lăng nghe con kể và 
khen con

Biểu đồ 3 .1. Phàn ứng của cha mẹ khi con làm việc tốt (%)

Khi được hỏi phản ứng của cha mẹ khỉ các con làm được việc tổt: có 

86.9% trẻ em đánh giá cha mẹ sẽ lắng nghe con kể và khen con, 10.6% trẻ 

cm cho rằng cha mẹ chỉ ậm ừ cho qua chuyện, và vẫn có 2.6% cha mẹ không 

quan tâm đến việc tốt của con, không lắng nghe con kể.

Việc cha mẹ lắng nghe con kể và khen con, động viên con kịp thời được 

coi là liều thuốc kích thích đối với trẻ. Trẻ thấy tự hào, thấy việc mình làm có 

ý nghĩa và quan trọnu được cha mẹ ghi nhận. 'ĩừ  đó, giúp trẻ tự tin hơn, phát 

huy hơn nừa những việc tốt cua mình, cũng giúp cho mối quan hệ giữa cha 

mẹ - và trc trơ nên gần eũi h(Tn. Việc con cái chia sẽ thường xuvên với cha 

mẹ. giúp cha mẹ trở thành người bạn đồng hành cùng trẻ trong học lập cũng
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như sinh hoạt hàni> ngày. Diều này có lác dộnu lâu dài trong quá Irình phát 

triên cam xúc của tre.

Ngược lại, cha mẹ chi ậm ừ cho qua, và nghiêm trọng là tỏ ihái độ không 

quan tâni, không lătiíỉ nghe con kê. Trẻ trước tiên sẽ thấy buồn, chán nản, dần 

dần sẽ xa lánh cha mẹ, không còn kê những câu chuyện của mình cho cha mẹ 

rmhe nữa. Môi quan hệ ạiữa cha mẹ và con cái từ đó cũng gia tăng khoảng 

cách. Trẻ mất niềm tin nghiêm trọng, không còn miiổn làm việc tốt.

o  trẻ tiểu học, những lắng nghe, những lời động viên kịp thời có ý nghĩa 

vô cùng to lớn trong quá trình phát triển cảm xúc của trẻ. Bởi vậy cha mẹ phải 

nắm rõ điều này đê có những lời động viên kịp thời với trẻ.

- Tương quan giữa bạo lực thê chất và phản mig của cha mẹ khi con làm 

việc tốt.

Tim hiểu mổi tương quan giữa bạo lực thể chất và phản ứng của cha mẹ 

khi con làm việc tốt kết quả thu được: hệ sổ tương quan r = - 0.143 với mức 

độ có ý nghĩa p = 0.03<0.05. Như vậy tồn tại moi tương quan nghịch giữa bạo 

lực thể chất và phản ứng của cha mẹ khi con làm việc tốt đó có nghĩa là: trong 

những gia đình bổ mẹ quan tâm con khi con làm được việc tốt, động viên con 

kịp thời thì mức độ bạo lực thể chất thấp và ngược lại những gia đình mà bố 

mẹ chi ậm ừ cho qua, không quan tâm đến việc tốt con làm thì mức độ bạo 

lực thề chất cao.

- Tương quan giữa hạo lực tinh thần và phản írrìg của cha mẹ khi con làm 

đu-ợc việc tót.

Tìm hiếu mối tương quan giữa bạo lực tinh thần và phản ứng của cha mẹ 

khi con làm việc tổt kết quả thu được: hệ sổ tương quan r = - 0.099 với mức 

độ cỏ ý nghĩa p = 0.025<0.05. Như vậy, tồn tại mối tương quan nghịch giữa 

bạo lực tinh thân và phản ứim cua cha mẹ khi con làm việc tốt. Có nghĩa là 

irorm những 2 ,ia đình bổ mẹ lắng níihe, độne viên, quan tâm con kịp thời khi 

con làm được việc tốt thì mức độ bạo lực tinh thần ihấp và ntiược lại nhừnỉỉ 

tiia đình mà bô mẹ chi ậm ừ cho qua, khôníì quan tâm đên việc tổt con làm 

đirọc thì mức độ bạo lực tinh thần cao.
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3.2. Nguyên nhân của việc cha mẹ dùng bạo lục đối vói trẻ

3.2.1. NịỊuyên nhăn từ phía cha mẹ theo dủnh giả của trẻ

'Hieo các nghiên cứu của UNICEP 2003 - Quỹ nhi đồng Liên hiệp Quốc: 

nhừní4 nguvên nhân mà trẻ bị trừng phạt phô biến nhất là nhừiig áp lực mà 

cha mẹ phải chịu đựim như những áp lực kinh tè, áp lực vê công việc, quan hệ 

vợ chồng không được tốt... Từ đó trẻ em mặc nhiên trở thành đối tượng để 

cha mẹ trút những bực tức và áp lực của mình. Có thê, khi trừng phạt trẻ, khả 

năng kìm chế cơn tức giận của cha mẹ khi con mắc lồi hoặc không hài lòng 

thấp chứ không nhất thiết là với mục đích giáo dục... [9].

Đe tìm hiểu kỳ hơn về nhóm nguyên nhân từ phía cha mẹ theo đánh giá 

cua tre. Có 9 item được nêu trong bảng hỏi và kết quả thu được:

Bang 3.6. Nguvẻn nhân từ phía cha mẹ theo đánh giả của trẻ

TT Hình thức bạo lực

Mức độ

ĐTB

rhườiig
xuyên

Thỉnh
thoảng

Không 
bao giờ

Ắo
ỉượng

% .Só
lượng

%
lượng

%

1 Bô mẹ cho răng mình 
có quyền sử dụng các 
hình phạt đối với con

52 27.4 58 30.5 80 42.1 1.85

Do bô mẹ quá nóng 
tính không kìm nén 
được

5 2.6 64 33.7 121 63.7 1.38

3 Do bô mc em đang 
dau đầu về công việc

8 4.2 46 24.2 136 71.6 1.32

4 Bô mẹ bị ảnh hưởne 
bởi tác độne của 
nuười khác

0 0.0 36 18.9 154 81.1 1.18

5

(ì

Do bô mẹ nợ nân mà 
chưa trả được

3 1.6 12 6.3 175 92.1 1.09

Do bô. mc sa\ rươu 2 1.1 14 7.4 174 91.6 1.09
7 

8 ;

líô mẹ dana tức uiận ờ 
đàu lại \ề  trút aiận lên 
con

0 0.0 17 8.9 173 91.1 1.08

lỉô mẹ khônsi yêu con 0 0.0 1 1.1 188 98.9 1.01
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Qua bang sô liệu 3 .6  ta thây Iiíiuyên nhân hò mẹ cho ră/iíỊ mình có cỊityén 

SIC dụnị]^ các hình phạt đổ i vớ i con cá i tre lựa c h ọ n  nhiều nhất  ( 5 7 . 9 % )  t r o n g  

dó 27.4% trẻ cho răng bô mẹ thường xuyên sử dụng cái quyền đó đế trừng 

phạt con cái, 30.5% ihinh thoảng, điêm trung bình là 1.85. Thực tế cho thấy, 

nhiều bộc cha mẹ có quan điêni “tôi đẻ ra chúng thì tôi có quyền...” và “lấy 

quyền làm cha, làm mẹ mà họ tự cho mình cái quyền quyết định tối cao, bắt 

con cái phải nghe theo mình vì đã sinh ra chúng, đã vất vả nuôi dưỡng, cho 

chúnu ăn học... Mọ tự cho mình cái quyên được phạt hay đánh măng con cái 

và nhiêu khi coi thường con cái” [9].

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra ràng một trong những nguyên nhân dẫn đến 

người kVn trừng phạt trẻ em đó là do tâm trạng của cha mẹ như căng thẳng, 

mệt mỏi, giận dữ... hoặc do cha mẹ thiếu sự kiểm soát những xung động của 

bản thân. Ket quả điều tra cho thấv 36.3% trẻ cho rằng do hố mẹ quả nóng 

tính không kìm chế được trong đó 2.6% cha mẹ thường xuyên không kìm chế 

được, 33.7% thỉnh thoảng (ĐTB = 1.38). “Mẹ con rất nóng tính, thường 

xuyên nổi nóng quát mắng cả nhà. Con thấy mẹ nhiều khi thật là vô /ý” 

(Ỉ . .ÍỈ .N -4C ).

L-ựa chọn thứ hai của trẻ trong nhóm nguyên nhân xuất phát từ phía cha 

mẹ là ũ/o bố mẹ đang đau đầu về công việc chiếm 28.4% tổng sổ khách thể được 

hỏi trong đó 4.2% mức độ thường xuyên, 24.2% thỉnh thoảng (ĐTB là 1.32).

Những nguyên nhân tiếp theo trẻ lựa chọn đó là: hổ mẹ hị ảnh hưởng bởi 

tác động của người khác (18.9%), do hổ mẹ nợ nần mà chưa tra được (7.9%), 

cỉo hổ mẹ sav rượu (8.5%), hổ mẹ đaniỊ tức giận ở đâu lại về trút giận lên con 

(8.9%), có điếm trung bình lần lượt là (1.18; 1.09; 1.09; 1.08). Nhiều bậc phụ 

huynh khi được hỏi cũng nhận thấy đây là những nguyên nhân dần đên việc 

họ sư dụng bạo lực đối với con trẻ.

"‘'Nỉiiều khi đánh con xoníĩ tỏi thấy rắỉ ân hận, áp Ịực vằ cơm áo ^ạo tiểu 

có íliê làm tỏi khỏ tính, hav cáu băn hơn, có khi láy con ra đổ mù trút ẹiận" 

Chị V - I'ô 1 1 Kiến I lưiiíi
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"Thòi íỊÌan này vợ chônịỉ tôi rât củng íhăng vì chuyệìi tiên nonịỊ. Bô hạn 

trư cháu nan sinh rưựu chè, hạn tre nhiêu khi cũnịỊ bị hô nó mủng oan ” Chị

H, lô 12 - Kiến Fỉưnu.

C'hí có 1.1 % Iré lựa chọn nguyên nhân do hổ mẹ không vêu con trong đó 

khônu có trẻ nào lựa chọn mức độ thường xuyên (0.0%) và chỉ có 1.1% chọn 

mức dộ thỉnh thoảng.

3.2.2. NịỊuyên nhân tù’phía trẻ

Bang 3. 7. Nguyên nhân từ phía trẻ theo đánh giá của tre

I T Hình thức bạo lực

Mức độ

ĐTB

1 hườne 
xuvên

rhỉnh
thoảns

Không 
bao giờ

lượng
%

lượng
% Sô

lượng
%

1 Do con làm sai việc, 
con mắc lỗi

42 22.1 121 63.7 27 14.2 2.07

3 Do con bị điêin kém, 
hay nói chuyện trong 
lớp

13 6.8 94 49.5 83 43.7 1.63

4 Do con cãi nhau với 
anh, chị cm trong nhà

19 10.0 73 38.4 98 51.6 1.58

5 Do con đi chơi mà 
không xin phép

11 5.8 89 46.8 90 47.4 1.58

6 Do con nghịch ngợm 
trên lớp

12 6.3 75 39.5 103 54.2 1.52

7 Do con dời mua đồ mà 
khòne dùng đến hoặc 
làm hỏne

12 6.3 44 23.2 134 70.5 1.35

8 Con làm bố mẹ mất 
the diện với người 
khác

5 2.6 52 27.4 133 70.0 1.32

9 Con \’à bô mẹ khôntì 
hợp tính nhau

1 1.1 18 9.5 170 89.5 1.11

10 Do con khôníi phải là 
con ciia bố mẹ

1.1 4 2.1 184 96.8 1.04
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Kêl bang sô liệu 3.7 clio ihây, Irc nhìn nhận vân dê bị Irừng phạt phân lớn 

nguycMi nhân xuất phát từ phía trc. '1'rong đó;

163/190 tré được hỏi cho răng nguyên nhân là do con ỉàni sai việc trong 

dó 22.1% tre thường xuyên mẳc lồi này, 63.7% thinh thoảng, đicm trung bình 

là 2.07.

I .ựa chọn ihử hai trong nhóm nguyên nhân này là do con bị điêm kém, hay 

nói chuyện trên ìớp (66.3%) trong đó 16.3% mức độ thường xuyên, 50.0% 

thinh thoang, điếm trung bình là 1.63

Do con cãi nhau với anh chị em trong nhà (48.4%) là nguyên nhân trẻ lựa 

chọn thử ba có điểm trung bình là 1.58, trong đó 10% mức độ thưòmg xuyên, 

38.4% thinh thoảng.

Ngoài ra, theo trẻ còn có những nguyên nhân như; con đi chơi mà không 

xin phép  (52.6%),- do con nghịch ngợm trên Icrp (45.8%); con đòi mua đồ mà 

không dùng đến hoặc làm hỏng (29.5%); con làm hổ mẹ mắt thể diện 

(29.0%), điểm trung bình lần lượt là 1.58; 1.52; 1.35 và 1.31.

Thực tế cho thấy, đó đều là những lỗi rất thường gặp ở trẻ tiểu học. Bởi ở 

độ tuổi này năng lượng của các em đang tăng trưởng, các em luôn dồi dào sức 

lực, khiến các em hoạt động không ngừng, trẻ ra sức nô đùa nghịch ngợm để 

giải phóng năng lượng đang dư thừa trong cơ thể. Bên cạnh đó, khả năng tập 

trung, chú ý của trẻ cùng chưa ổn đinh, trẻ thường quay ngang quay dọc nói 

chuyện trên lớp. Và trẻ cho ràng chính nhữníí lồi này là nguyên nhân dẫn đến 

việc trẻ bị cha mẹ trừng phạt.

Nhóm nguyên nhân có điểm trung bình là tỉ lệ thấp nhất theo đánh giá của 

tre là: cỉo con và hô mẹ không hợp nhau {10.6%),' do con không phải là con 

cua hổ mẹ (3.2%), có điêm trung bình lần lirợt là (1.1 ỉ; 1.04). Mặc dù có tỉ lệ 

thấp nluniíi cùníí là điều mà các bậc cha mẹ phải quan tâm. Tìm hiêu kỳ hơn 

về những trườniỉ hợp chọn lý do này các em đều sống trone hoàn cảnh íiia 

dinh mà cha mẹ thườníi xuvên có nhCnitỉ mâu thuần, xunụ đột với nhau, đặc
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biệt có em sốiiii troiie, uia dìnli nià người cha bạo lực còn người mẹ ihi cam 

c li ị 11.

‘"'Bô con íhì suốt n^ày say XIU mù cứ moi lần như vậv là ho về đảnh mang 

mẹ. có khi đập phú đô đạc. bô còn đánh chui máy chị em cơn nữa, con ghét 

hô " (íỊÌàii tên)

'"'Nêti con ìà con (le cua hô mẹ thì con đã không phai chịu canh như thê 

này. con chán ỉăni cái gia đình này. Con ước mình nhanh lớn đê được đi ra 

níỊoài. khôníỊphai song cùng hổ" (giấu tên)

“Cớ lân con nghe mẹ mang "tnàv không phải ìà con tao, nhà này không 

có đứa nào hir và học dổt như mày, cho ăn học lắm chi tồn cơm, tổn <ịạo 

thói Nén con nghĩ răng con không phải là con của bô m ể ' (giâu tên)

lYẻ tiểu học rất hiếu động nhưng cũng rất đa cảm. Do đó, bất cứ hành 

động thô bạo nào đối với chính bản thân trẻ sẽ để lại trong tâm trí trẻ những 

ấn tượng xấu rất khó xóa mờ. Khi trẻ mắc lỗi việc giải thích cho các con hiểu 

để tự nhận ra lỗi lầm của mình sẽ mang lại hiệu quả cao hơn là những hành vi 

bạo lực cả về thể chất và tinh thần trẻ.

3.3. Hậu quả của việc cha mẹ sử dụng bạo lực đối với con cái tuổi tiểu học
•  I  •  •  •  C9 •  •  •

Trẻ em bị bạo lực chắc chắn phải chịu nhừng đau đớn tổn thương cả về 

mặt thể xác lẫn tinh thần, nhiều bậc cha mẹ đánh đòn, chửi mẳng con cái cử 

nghĩ đơn giản đó chỉ là cách giáo dục của cha mẹ đối với con, không nghĩ là 

hậu quả của cách giáo dục thô bạo đó sẽ để lại cho trẻ nặng nề, lâu dài và khó 

kliẳc phục. Ngay cá việc Irẻ bị mang chửi, đánh đòn từ bé đã đế lại cho các 

ein những ấn tượng không tốt về cha mẹ, những trận đòn mà các em phải chịu 

đựng sẽ ám ảnh các em suốt cuộc đời, mồi khi hồi tưởng lại những giây phút 

đỏ cam giác sợ hãi lại trơ về ở các em.
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Câu hỏi dưa ra là: Theo con, việc cha mẹ sư dụnịỉ bạo lực dôi với con cái 

íinh hicơn^ như thê nào đoi với con. Ket quá thu được:

■ Tổn thương thân thể

■ Tổn thương tinh thần

■ Tổn thương thân thế và tinh 
thần

Biểu đồ 3.2. Đánh giá của trẻ về hậu quả của việc cha mẹ sử dụng

hạo lực đổi với con cải (%)

Qua biểu đồ 3.2 ta thấy 72.1% trẻ cho rằng việc cha mẹ sử dụng bạo lực 

đối với con cái sẽ ỉàm tổn thương đến thân thể và tinh thần của trẻ, 19.5% trẻ 

cho ràng tổn thương tinh thần và 8.4% trẻ cho rằng tổn thương đến thân thể. 

Như vậy, dù đánh giá sự ảnh hưởng trên phương diện nào thì việc cha mẹ sử 

dụng bạo lực đổi với con cái cũng để lại hậu quả nhất định đối với trẻ.

Đẻ tìm hiểu kỹ hơn về hậu quả cùa việc cha mẹ sử dụng bạo lực đối với 

con cái tuổi tiểu học, chúng tôi tim hiểu:

+ Phản ứng của trẻ ngay khi bị trừng phạt

+ ỉỉậu quả để lại sau khi bị trừng phạt: Hậu quả biểu hiện qua hành vi và 

hậu quá biêu hiện qua cảm xúc.
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3.J. ỉ. Phán ửnỊ> của trẻ itỊỊuy khi cha mẹ trỉrnỊỊ phạt

/ỉanịĩ 3.<s. Phan ứni^ cua tre khi cha mẹ trừng phụt

TI

Biêu hiện

Múc độ

ĐTB

Thuờn^

xuyên

Thỉnh 

1 hoảng

Không 

hao ỊỊÌỜ

Sỏ

liiợng

% Sô

lượnọ,

% Sô

lượng

%

1 I.ăns nuhc và thực hiện 

yêu cầu của bố mẹ
123 64.7 57 30.0 10 5.3 2.59

2 Con sẽ trao đôi. nói 

chuyện thẳna Ihắn với 

cha mẹ

67 35.3 60 31.6 63 33.2 2.02

3 Con im lặiiii phục tùng 

nhưng vẫn ấin ức trong 

lòng

18 9.5 85 44.7 87 45.8 1.64

14 Lí sự, cãi lại 2 1.1 44 23.2 144 75.8 1.25

5 Con khôníĩ nghe theo 

bổ mẹ. khône thực hiện 

những yêu cầu của bố 

mẹ

5 2.6 29 15.3 156 82.1 1.20

3 Con thực hiện mộl cách 

chống đối
5 2.6 24 12.6 161 84.7 1.18

7 Cỉià vờ như khôna nghe 

thàv bô mẹ nói gi và 

vẫn tiếp tục làm việc 

của mình

2 1.1 27 14.2 161 84.7 1.16

Khóc iDáiiii lên cho đèn 

khi có Iiíiười bênh vực
1 0.5 23 12.1 166 87.4

90.5

1.13

Coiì tỏ bàt câỉi. phới lờ. 

khòii« thèm quan tàm
.. .............. . . .  .1

1.6 15 7.9 172 I.l l
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10 C(M1 sè  dọ a  d ầ m .  d ư a  ra 

I i h ữ n a  y ê u  c â u  (dọa  

khônụ ăn cơm. khỏiiỉi 

nói chuNỘn với bô mẹ 

n ữ a . . . )

0.5 15 7.9 174 91.6 1.08

11 Con có ý định bỏ nhà 

di. iTiuốn ra s a o  thì ra
0.5 ỈO 179 94.2 1.06

Nhìn vào bảng số liệu 3.8 cho thấy, phương án trẻ ỉắn^ nghe và thực hiện 

vêu câu cua hô mẹ có điêm trung bình cao nhất (ĐTB = 2.59), chiếm 94.4% 

tỏng số trẻ được hỏi, trong đó 64.4% trẻ thường xuyên lắng nghe và thực hiện 

yêu cầu của cha mẹ, 30% thỉnh thoảng. Trẻ sẽ trao đối, nói chuvện thăng thắn 

với cha mẹ là phương án có điểm trung bình xếp thứ hai (ĐTB = 2.02), trong 

đó 35.3% trẻ thường xuyên nói chuyện thẳng thắn với cha mẹ, 31.6% thỉnh 

thoảng. Như phân tích ở trên, có tới 85.8% trẻ cho ràng nguyên nhân chủ yếu 

dẫn đến việc cha mẹ sử dụng hình phạt đối với con là do trẻ làm sai. Chính 

việc trẻ nhận thức được lồi do bản thân mình gây nên do đó trẻ sẽ lẳng nghe 

và thực hiện yêu cầu của bố mẹ một cách nghiêm túc. Mặt khác, khi trẻ có thể 

trao đổi, nói chuyện một cách thẳng thắn với cha mẹ giúp các em có cơ hội 

được bày tỏ quan điếm, được chia sẻ, cũng giúp cha các bậc cha mẹ hiểu con 

cái hơn, tránh được những lời nói, hành vi và những phản ứng cảm xúc tiêu 

cực không đáng có.

Trỏ im lặng phục tìinẹ nhưng trong lòng còn ấm ức là phương án có điểm 

trung bình xếp thứ ba (ĐTB = 1.64) trong đó 9.5% trẻ Ihường xuyên có cảm 

xúc này, 44.7% thỉnh thoảng; phương án trẻ sẽ phản ứng lại bằng cách // sự  

đúníỊ sai. cãi lại cha mẹ (24.3%) có điêm trutiíi bình là 1.25, trong đó 1.1% 

tre thườna xuyên lí sự cãi lại cha mẹ, 23.2% thinh thoánu. Thậm chí, tre 

k/iôn^ nghe ỉỏ'ị và khỏìi^ thực hiện nhữiiíỉ yêu cầu cua bo mẹ (2.6% ihường 

xuyên, 13.5% thinh thoaníi), liay thực hiện một cách cliôn^ đỏi (2.6% thirờní2,
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xuyên, 12.6% thinh ihoaiiíi), một số tre cỏn to ra hắt cần. khôníỉ íhèm cỊuan 

tâm (1.6% thưừnu xuyên, 7.9% ihỉnh thoáng). Mặc dù, những phản ứng cúa 

tre ơ mức độ thấp, nhưng đỏ đều là nliừng phan ứng liêu cực mà những bậc 

cha mẹ hét sức quan tâm tâm. Bởi khi thấy Ire im lặng phục tùng không có 

nghĩa là tre vui ve chấp nhận và thực hiện mà trong lòng còn ấm ức, cho răng 

mình không, đáng bị phạt như vậy, cha mẹ phạt như vậy ià không công bằng. 

K.hi tre tỏ ra chông đôi với cha mẹ thì cũng sẽ tỏ ra chống đoi với những 

người xung quanh. Và nếu nhũng phản ứng tiêu cực này của trẻ nếu cha mẹ 

không nhận ra kịp thòfi thì lâu dần sẽ hình thành tính ương bướng, lì lợm ở trẻ.

Tre có ỷ  định bo nhà đi là phương án có lựa chọn và điểm trung bình thấp 

nhất (ĐTB = 1.06, trong đó chỉ có 0.5% trẻ thường xuyên có ý định này và 

5.3% trẻ thỉnh thoảng). Mặc dù tỉ lệ lựa chọn thấp nhưng ý định này nếu cứ 

tích tụ lâu ngày sẽ dẫn đén hành độníz cụ thể và lúc đó hậu quả là rất khó 

lường.

Như vậy, khi cha mẹ có những biện pháp trừng phạt, trẻ sẽ có những phản 

ứng ngay tức thì, đó có thế là những phản ứng tích cực, hay những phản ứng 

tiêu cực. Kết quả cho thấy, những phản ứng tích cực cần được phát huy giúp 

trẻ tự tin, mạnh dạn bày tỏ quan điểm, bảo vệ quan điểm của mình, cũng làm 

cho khoảng cách cha mẹ và con cái gần gũi hơn. Những phản ímg tiêu cực dù 

ít nhưng nêu không được cha mẹ nhận ra và thay đôi thì nó sẽ đê lại hậu quả 

lâu dài trên con đường phát triển và hoàn thiện của trẻ.

3.3.2. Hậu quả biểu hiện sau khi cha mẹ sử  dụng hạo lực đối với con cái

Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cha mẹ sử dụng những hinh phạt dù là 

nhẹ nhất thì đều ánh hưởng nhất định tới trẻ khiến cho các em gặp nhiều khó 

khăn íroníỉ cuộc sống, trong học tập và trong các mối quan hệ xã hội. Đặc biệt 

bạo lực cua cha mẹ còn lác độníi râl xâu tới quá trình phát triên và hoàn thiện 

nhân cách của các em sau này.
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Khi tim hiêu về hậu qua cùa việc cha niẹ sử dụng bạo lực dổi với con cái 

tiiôi tiêu học. Chúng tôi di sâu tỉm hièu ve hậu quả biêu hiện qua hành vi và 

qua cam xúc của tre. Cụ thể:

1. Hậu qua biêu hiện qua hành vi.

Sanịĩ 3.9. Hậu qua hiêu hiện qua hành vi cua tre khi cha mẹ sư dụng bạo lực

TI ..........................

Biểu hiện trên 

hành vi

Mức đô 
•

ĐThiròng xuyên Thỉnh thoảng Không bao 

giò

Sô

lượng

% Sô

lượnỉỊ

% Sô

lượng

%

1 Tìm ai đó đê tâm sự 53 27.9 81 42.6 56 29.5 1.
9 Chơi dùa không thây 

vui

17 8.9 68 35.8 105 55.3 1.

3 Dọc truyện, chơi game 18 9.5 63 33.2 109 57.4 1.

4 Mât ngủ (khó ngủ, nmỉ 

chập chờn, ngủ mơ...)

16 8.4 68 35.8 106 55.8 1.

5 Chán ăn, ăn không thây 

ngon miệng

11 5.8 73 38.4 106 55.8 1.

6 l ự nhôt mình vào trong 

phòne và không nói 

chuyện với ai

9 4.7 35 18.4 146 76.8 1.

7 Căng thăne đâu óc, đau 

đầu (đau nửa dầu. 

chóne mặt, hoa mắt...)

3 1.6 45 23.7 142 74.7 1.:

8 Không tập truna vào bâl 

cử việc £Ì

8 4.2 33 17.4 149 78.4 1.:

9 ỉ)á. ném dô vật 5 2.6 35 18.4 150 78.9 1.:
10 Tránh oặp mọi naười 5 2.6 27 14.2 158 83.2 1.
11

1. . ,

1'ự l àm  d a u  ca thê: cào .  

cấu. bứt

4 2.1 26 13.7 160 84.2 1.
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13

(rà\ HÔ. dánh nhau với 

bạn khác

Chán học. không làm 

hài lập

.6

2 .6 12

10

6.3

Ỉ6X

173

8K.4

91.1

ĐTBC

Qua báng 3.9 ta thấy phương án trỏ tìm ai đó đê tâm sự  (70.5%) có điểm 

sổ trung bình cao nhất (ĐTB = 1.98), trong đó 27.9% trẻ thường xuyên tìm 

một ai đỏ chia sẻ, tâm sự, 42.6% thỉnh thoảng. Đây là sự lựa chọn nhiều nhất 

cua Irẻ và được coi là sự lựa chọn tích cực, bởi trẻ cho rằng nếu được tâm sự 

với ai đó thì sẽ được giải tỏa rất nhiều. ''Khi biết mình được điêm 4, fôi đã rất 

buồn vì Tiếng Việt là môn tôi học khá nhắt. Tôi rất muốn có một người để tâm 

sự, chia sẻ... ” T.H.M -  lớp 4C.

Hỏi rõ hơn về điều này, thì phần lớn trẻ lựa chọn bạn bè là người đầu tiên 

các em nghĩ đến và muốn chia sẻ khi có những khúc mắc với bổ mẹ. Điều này 

hoàn loàn dễ hiểu bởi trước hết do cùng độ tuổi, cùng học tập sinh hoạt, vui 

chơi các em dễ dàng hiêu và thông cảm với nhau. Ngoài ra, nhóm bạn thân là 

môi trường thuận lợi nhất để các em trao đổi, tâm sự những điều thầm kín của 

ban thân mình, dễ dàng nêu lên nhận xét, quan điểm của bản thân mà không 

sợ bị trách mắng.

xếp  thứ hai là lựa chọn trẻ chơi đùa không thay vui (ĐTB = 1.53), trona, 

đỏ 8.9% trẻ cảm thay chơi đùa không thấy vui sau khi bị cha mẹ trừng phạt, 

35.8% thỉnh thoảng.

xếp thứ ba trong nhóm hậu quá biểu hiện qua hành vi là phương án trẻ sẽ 

íìm đến game và đọc truyện (ĐTB = 1.52), trong đó 9.5% tré thườnu xuyên 

tìin den game và truvện, 33.2% trẻ thỉnh thoang. Khi được hỏi kỷ hơn vê điều 

nàv, các em tra lời răng đâv được coi là một phương án hiệu quá giúp các em 

giai toa những ấm ức và cũnu là đê tránh mặt bổ mẹ. 'ĩuv nhiên, lựa chọn này 

chi dcm lại hiệu qua tức thi cho trc chứ khônu íziai quyẻl triệt đô nhừníi suy
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nghĩ, tâni sự lroiií2, lòng Irẻ. Neu tích tụ làu ngày tre ngày càng 1110 mân với 

Iihừim Irò chưi điện tử và sách truyện hơn, ánh hương đến quá trinh học tập 

cua tre.

""Môi ìân. sau khi hị bó mẹ măng, con thiàmg nhỏt mình vào phòng và 

đọc tniyện, lúc úv con quên đi mọi thứ không còn cảm tháy buôn phiên, con 

thây rách này rát hiệu qua" (N.T.T -  !ớp 5A)

N.Ọ.Đ - lớp 5D “co/7 thường tìm đên game với những trò chơi mạo hiêm 

vừa là đê tránh mặt hố mẹ, vừa đê giải toa những ấm ức. Khi chơi con bị 

cuôn hút vào trò chơi và khôniỊ cỏn thấy buồn, nhưng xong rôi con van sợ ho 

mẹ"

Tiếp theo, những phương án trẻ lựa chọn cho ihấy bạo lực của cha mẹ còn 

ảnh hưởng đến nhịp sinh học của trẻ như: trẻ bị mắt ngủ: ngủ chập chờn, khó 

ngu, ngu mơ (ĐTB = 1.52), trong đó 8.4% trẻ cho ràng thườne xuyên bị mất 

ngủ sau khi bị cha mẹ trừng phạt, 35.8% trẻ thỉnh thoảng; trẻ chán ăn, ăn 

không thấy ngon miệng (ĐTB == 1.50), trong đó 5.8% thường xuyên, 38.4% 

thỉnh thoảng; trẻ bị đau đầu, căng thẳng đầu óc (ĐTB = 1.26), trong đó 1.6% 

thường xuyên, 23.7% thỉnh thoảng. Điều này, sẽ làm ảnh hưởng đến quá trìnli 

phát triển sinh lý của trẻ, những bữa ăn giấc ngủ trở nên thất thường, trẻ 

kliông dảm bảo sức khỏe cho việc học tập và vui chơi.

í ỉành vi bạo lực của cha mẹ còn làm giảm khả năng tập trung của trẻ, có 

4.2% trẻ thường xuyên và 17.4% thỉnh thoảng không tập trung vào hất cử  

việc íỉ;ì sau khi bị bố mẹ trừng phạt (ĐTB = 1.25), bên cạnh đó có 2.6% trẻ 

ihườim xuyên và 6.3% thỉnh thoảng chán học, không làm hài tập (ĐTB = 

1.1 1): khi hị mẹ mắng, con thường hị mắt tập trung không làm được việc

ÍỊÌ ca. mà có làm thì con lại làm hong, con thay mình thật vô dụn^"  L.H.N -  

lớp 4C.

'"ỉlôm nay. có ^iáo tra hài kiêm tra môn Tiểnịỉ Việt, tôi hị điêm 4. Tỏi rai 

lo .sợ vừ nhà sẽ hi hô mẹ măng chưi. có khi còn hị ăn đòn. Vù đúníỊ như nhữniỉ 

ÍỊÌ tôi niỉhĩ. mẹ tỏi thì íỊÌận dừ. hô cho tôi máy hạt tai, nói tỏi là đỏ íiót như hò.

65



/í/7 coni .\on<̂ . hô niẹ k/ióníỉ cho tôi xem tivi mà hât tôi lên phònỉỊ học hài, tói 

dã khôniỊ tập trmiíỊ làm hùi được thỏ là lại hị mẹ măníỊ. Tôi ước hô mẹ mình 

như hổ mẹ hạn Việt, khi biết hạn được điểm kém hố mẹ hạn ấy đã động viên 

hạn ây và nói lân sau hạn phai co í^ang hov. " P.M.Í ỉ -  4D.

lỉạo lực của cha mẹ có khi còn làm tăng sự kích động của trẻ: trẻ đủ, ném 

đo vật (2.6% thường xuyên, 13.7% thỉnh thoảng); gây gô, đánh nhau với bạn 

khcic (1.6% thường xuyên, 10.0% thỉnh thoảng).

"'Tron^ ỉủ'p con cỏ hạn Dũng hay gáv sự và đánh nhau với các bạn khác, 

hạn ấv còn hay nói tục và chửi bậv, bạn ấv cũng học kém nhất lớp. Con được 

biết hố mẹ bạn ấy thường xuvên cãi nhau, hổ hạn rất nóng tinh và hay đánh 

hạn. Con nghĩ hạn bị anh hưởng từ bo"  P.T.A -  lớp 5D.

Theo các chuyên gia tâm lý, những trẻ chứng kiến cảnh bạo lực hoặc 

chính trẻ là nạn nhân của bạo lực sẽ ít nhiều tiếp nhận hành vi bạo lực đó 

trong tâm trí và được biểu hiện ra bên ngoài như khi trẻ không hài lòng hoặc 

tức giận tré sằn sàng đá, ném đồ vật theo kiểu “giận cá chém thớt”, hoặc trẻ sẽ 

có những hành vi bạo lực bằng cách gây gổ, đánh nhau với bạn khác như một 

phương thức để giải tỏa. Nếu những bậc cha mẹ không nhận ra và kịp thời 

khuyên dạy trẻ, thì trẻ sẽ trở thành bản sao bạo lực của chính mình.

Những trẻ bị bạo lực còn có xu hướng tự cô lập, thu mình: tự nhét mình 

vào trong phòng và không nói chnvện với ai (4.7% thường xuyên, 18.4% 

thỉnh thoảng), hoặc tránh gặp mọi người (2.6% thường xuyên, 14.2% thỉnh 

thoảng). Tôi tệ hơn trẻ còn tự làm đau cơ thê: cào, cáu, bứt tóc, trong đó 

2.1% trỏ thường xuyên, 13.7% thỉnh thoảng tự làm đau cơ thể bằng cách cào, 

cấu đến khi chảy máu hay tự bứt tóc như một cách đê eiải tỏa.
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-  r ư o n ị ỉ  c Ị u a n  g i í ĩ a  hạo lực thê chát với hậu qua hiên hiện c Ị u a  hành vi 

í1ni hiêu vê Iiìối tưong quan giừa bạo lực ihê chất và hậu quả biêu hiện 

qua hành vi kết quả thu được; hệ số tương quan r = 0.148 với mức độ có ý 

nghĩa p = 0.041 <0.05. Như vậy lồn tại mối lương quan thuận giữa bạo lực thế 

chat với hậu qua bieu hiện qua hành vi. Có nghĩa là bạo lực thể chấl của cha 

niẹ đối với con cái tuôi tiêu học ở mức độ càng cao thi hậu quả biểu hiện qua 

hành vi càng lớn và ngược lại bạo lực thê chât của cha mẹ đôi với trẻ ở mức 

dộ càng thấp thì hậu quả biểu hiện qua hành vi cũng thấp.

3.3.2.2. Hậu qua hiên hiện qua cảm xúc

Ban^ 3. ỉ 0. Hậu qua hiên hiện qua cảm xúc ciìa trẻ khi cha mẹ sử dụng bạo lực

TT Biếu hiện trên 

cảm xúc

Mức độ

ĐTB

ThưÒTig

xuyên

Thỉnh

thoảng

Không 

bao giờ

5ô

lượng

% .90

htợng

% Sô

ỉượng

%

1 Sợ hãi bởi những hình 

phạt ciia bô mẹ

32 16.8 99 52.1 59 31.1 1.85

1 Xâu hô, thât vọng vê 

bản thân

29 15.3 94 49.5 67 35.3 1.80

ỉ Cảm tháy tủi thân 16 8.4 88 46.3 86 45.3 1.63

ị Chợt vui, chợt buôn 13 6.8 78 41.1 99 52.1 1.54

s Cảm tiiác cỏ đơn, 

khôna ai yêu thươMíi

14 7.4 65 34.2 111 58.4 1.48

s I rong lòns còn âm ức 14 7.4 62 32.6 114 60.0 1.47

7

-)

C'ảni thây mọi người xa 

lánh. íihét bỏ mình

5 2.6 51 26.8 134 70.5 1.32

De uãt oỏĩiíi, eiận dừ 

\ới moi noirừi xuns 

quanli

8 4.2 38 20.0 144 75.8 1.28

Dô lõi ch o  sỏ  phận 13 'i 6.8 24 12.6 153 80.5 1.26
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10

12

C ă m  ahc l  baii  thân

( ỉh é t  bỏ  niẹ.  b ô  m ẹ  ihạt  

là v ò  Iv

U ớ c  ui m i n h  khôi i í ì  

pha i  là COII c ủ a  b ố  m ẹ

9

6

4 .7

3.2

0.6

23

14

17

7.4

8.9

58

170

72

8 3 .2

89 .5

90.5

ĐTBC

1.21
1.13

1.10

1,42

1 lậu quả biêu hiện qua cảm xúc của trẻ khi cha mẹ sử dụng bạo lực rất 

khó nhận biết và có ánh hưcVng mang tính tiềm tàng đối với trẻ. Những tốn 

thươniỉ qua hành vi được biểu hiện ra bên ngoài, dề dàng nhận biết và kịp thời 

có biện pháp giúp trẻ. Nhưng những tồn thương về cảm xúc thường khó 

lường, do đó không thế kịp thời can thiệp.

Qua bảng số liệu 3.10 cho thấy biểu hiện qua cảm xúc rõ ràng nhất của trẻ 

sau khi bị cha mẹ trừng phạt là; Sợ hãi những hình phạt của hổ mẹ (68.9%) có 

điểm trung bình là 1.85 trong đó 16.8% trẻ thường xuyên sợ hãi, 52.1% thỉnh 

thoảng. Đây là cảm xúc tiêu cực, là hậu quả nổi bật của việc cha mẹ sử dụng 

bạo lực thê chất và tinh thần đối với trẻ.

'H ỏm  nav tôi hị điểm kém môn Tiếng Việt, cảm giác lúc này của tôi là 

buồn và sợ hãi. Tôi đột nhiên nhớ tới lần bị hổ mẹ mắng chửi hôm thứ hai 

tuần trước. Hôm đỏ, kiêm tra toán tôi được 3 điểm, hổ mẹ vừa đảnh, vừa chửi 

tôi. Nghĩ đên đó tôi sĩmg người lại, sự  sợ hãi đang bao quanh tôi. "Không 

hiét hỏm nav hổ mẹ sẽ ỉàm gì mình? Tỏi nghĩ khi về đến nhà hổ mẹ sẽ  lại 

mang chui và đánh tôi, có khi còn cám tôi xem tivi, đọc truyện và chơi với các 

hạn khác vì mẹ nghĩ cIkxì với các hạn khác làm tôi mất tập trung học ” N.T.K

-  l(ýp 5A.

“ 7'ô/ raỉ ỉo ỉanọ; vù sợ hãi nếu hổ mẹ hiét điêni 4 nàv của tôi. tói đang nghĩ 

LỈên canh bị hò mẹ mủn^. chưi rồi lại so sánh tôi với nmrời khác. Trên đườníỊ 

đi học vâ. tôi đã cỏ âi chậm lại, và tôi nịỊ/ỉĩ hay mình nói ciôi nhưng như thè 

tội sẽ  nặng íỊŨp đói. Tôi vân Ị)hai đôi mặt xói hò mẹ " T.Ị Ị.p -  4D.
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Xêp ihứ hai và ihứ ba trotig nhóm liậu qua biêu hiộn qua cam xúc đó là: 

írc Cíi/Iì thây xâu lỉô, tlìât vọ/ií^ vê han thân (DI B = 1.80), trong dó 15.3% 

thường xuyên, 49.5% thỉnh thoang; cảm thấy tui thán (ĐTB = 1.63), trong đó 

8.4% thườnu xuyên, 46.3% thính thoảng.

Những cám xúc tiêu cực dẫn đen việc trẻ căm ghét chính han thân mình 

(25.8%), tre có xu hướng đô lỗi cho số phận (19.4%); lâu dần tré ngại giao 

tiêp với níiười khác và không đánh giá đúng năng lực của bản thân.

Nhủ giáo dục học vĩ đại người Nga A.S.Makarenko đã nói: “Án tượng cùa 

tre con rất mạnh mẽ, bởi thế những nỗi đau đớn và tủi nhục mà người lớn 

chúng ta vô tình trút lên đầu các em đã in đậm trong tâm hồn các em, dập tắt 

trong ánh mẳt trẻ thơ lòng yêu quý bổ mẹ và niềm vui sướng trên đời”

Bạo lực cua cha mẹ còn khiến tâm trạng của trẻ cũng trở nên thất thường 

có lúc chợt vui, chợt huồn (47.9%), có lúc thấy cô đơn, không ai vêu thưong 

(41.6%), có khi trỏ cảm nhận xung quanh mọi người đều xa lánh, ghét bỏ 

mình (29.4%). Những hậu quả này không biểu hiện ra bên ngoài một cách rõ 

ràng, trẻ cứ âm thầm chịu đựng và ngày càng xa lánh những người mà trẻ yêu 

thương, khoảng cách giữa cha mẹ và trẻ từ đó ngày càng gia tăng.

MỘI sổ trẻ còn tỏ ra dữ, gắt gỏng với mọi người xung quanh (24.2%). 

Khi bị cha mẹ bạo lực trẻ sẽ tỏ ra hoặc sợ hãi, thu mình hoặc trở nên bướng 

bình, li lợm. Nhiều nghiên cứu cho thấy, có hiện tượng “chuyển giao hành vi 

bao lực” trẻ sẽ tiếp nhận những hành vi của chính cha mẹ mình và chuyến 

giao sang người khác đó có thế là với chính anh chị em trong gia đình, hoặc 

vtVi bạn bò cùng kýp.

Xêp thử hạng thâp nhất trong nhóm hậu quả biêu hiện qua cảm xúc đó là: 

tre íỊỈỉét hô mẹ và cho răng hô mẹ thật !ủ vô lý (10.6%); và trẻ ước ÍỊÌ mình 

kíiônịr pluìi ỉà con cua bố mẹ (9.5%), có điểm trung bình lần lượt là 1.13; 

1.10. Nhữnu cam xúc, những ý nt^hĩ tiêu cực làm tre imhi ngờ vị trí của ban 

ihân mình con là con cua hô mẹ thì con đũ kỉióỉỉiỉ bị mâỉiíỊ chiii nhic \Ỵ/v” 

(P.M.H -4C).
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- ' ỉ i a r n g  q u a n  í Ị Ìữ a  h ạ o  lự c  í in h  th â n  vó 'i h ậ u  q u a  biêu h iệ n  cỊua c a m  xúc .  

Tìm hiêu vê mòi Unyng quan giữa bạo lực tinh thần với hậu qua biêu hiện 

qua cam xúc kêt quả thu được; hệ sô tương quan r == 0.305 với mức độ có V 

ntihĩa p = 0.000<0.05. Như vậy tồn tại mổi tương quan thuận giữa bạo lực 

tinh thần với hậu qua biêu hiện qua cảm xúc. Có nghĩa là bạo lực tinh thần 

cua cha mẹ đối với con cái tuôi tiêu học ờ mức độ càng cao Ihì hậu quả biểu 

hiện qua cảm xúc càng l(ýn và ngược lại bạo lực tinh thần của cha mẹ đối với 

tre ơ mức độ càng thấp thì hậu quả biểu hiện qua cảm xúc cũng thấp.

Từ những kết quả thu được, chúng ta một lần nữa khẳng định mặc dù thực 

trạng bạo lực cua cha mẹ đối với con cái tuổi tiểu học ờ mức độ thấp nhung 

vẫii đe lại những hậu quả nhất định đổi với trẻ trên cả hành vi và cảm xúc. 

Hậu quả biêu hiện trên cảm xúc khó nhận biết hơn và ảnh hưởng lâu dài hơn 

trong suốt quá trinh phát triển của trẻ. Chính vì vậv, tình thương, sự bao dung 

để khuyên răn, dạy bảo con, giúp con nhận ra cái sai mà sửa mang lại hiệu 

qua tốt nhất hơn là nhũng trận đòn roi, những lời mắng chửi.

Tiếu kết chương 3.

Bằng những phương pháp điều tra thực tiễn về bạo lực của cha mẹ đối với 

con cái tuổi tiểu học trên địa bàn trường tiểu học Kiến Hưng -  Hà Đông. Kểt 

qua thu được cho thấy 100% các em cho rằng mình đã từng bị cha mẹ sử dụng 

một trong nhừng hành vi bạo lực (bạo lực thể chất và bạo lực tinh thần). Tuy 

nhièn, các hình thức, mức độ bạo lực là khác nhau ở mỗi em.

ninh thức bạo lực thể chất của cha mẹ khi trẻ phạm lỗi: có thể là sứ dụng 

tay chân (tát, cốc đầu, cấu véo, đá đấm, giật tóc), có thề sử dụng công cụ 

(đìng roi, gậy, íỊÌầy dép, thước kẻ, hay vớ được cái gì dùng cái đó...), hoặc 

kèt hợp ca đánh đòn và măng.

Các hình ihức bạo lực tinh thần mà cha mẹ sư dụiií» khi tre măc lồi thê 

hiện qua: lời nói làm tổn thirơníí con; Có nhữnii đòi hỏi. yêu cầu quá cao so 

vai kha Iiăní2, cua con; 'ĩ hái độ thiêu tin lướnẹ, khôiií’ cÔHíi băng với con; Cha 

111 ẹ m âu thuần, b â l hòa, XLIIIÍỈ dột trước m ặ l co n.
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- Việc cha mẹ sư dụnu bạo lực đòi với con cái theo dánli giá cua Ire là do 

ỉiai Iiu u y ê n  nh ân dó là:

Níiuyèn nhân xuất phát từ phía cha mẹ như: quan niệm cổ hủ rằng người 

l(Vn lliì có quyên trừng phạt trỏ, cha mẹ quá nóng nay không kìm chế được, 

cha mẹ đang đau đầu về công việc, về nợ nần hay cha mẹ sử dụng rượu bia ...

Nguyên nhân xuất phát từ phía trẻ: trẻ iàm sai việc, mai chơi, niỉhịch 

ngợm, bị điểm kém, íiây gồ với các bạn trên lớp hay anh chị em trong nhà...

- Khi cha mẹ sứ dụng bạo lực đối với trẻ sẽ để lại những hậu quả cả về thể 

chât và tinh thân, biêu hiện qua hành vi của trẻ: không tập trung, chán học, 

đau dầu, mất ngủ, tự làm đau cơ thể... và biểu hiện qua cảm xúc của: sợ hãi, 

xấu hô, thất vọng về bản thân, xa lánh mọi người...
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PHỞN(; VÁN SÂU 

(Triròng họp 1)

1. Thông tin cá nhân

1 lọ và tên: N.T.M.V, 1 1 tuôi Giới tính: Nữ

1 iọc sinh lớp: 5 trường Tiêu học Kiến ỉỉưng

Nghề nghiệp bố: thợ xây

Niihề nghiệp mẹ; Nội trợ

Là con ihứ hai trong gia đình ba anh em

Dịa chỉ phỏng vấn: vãn phòng Đoàn thanh niên

2. Hoàn cảnh gia đình và quá trình sinh sống

Kinh tế gia đình V thuộc diện khó khăn.

E3Ô V là thợ xây, trước đây công việc của ông thường xuyên phải xa nhà 

theo nhừiig công trình xâv dựng, vốn  ham mê lô đề, cờ bạc lại thích tụ tập 

uống rượu và một lần do gây gổ, đánh nhau với anh em trong công trường 

nên ông bị thôi việc. Hiện tại, ông làm tự do tại nhà, nhận những công trình 

nhà dân. Thời gian ở nhà ông cũng ít dành thời gian chăm sóc con cái cũng 

như ít gần gũi, tâm sự nói chuyện với vợ.

Mẹ V là người vợ thứ hai của bổ V, kém ông 9 tuổi. Hai người đến với 

nhau trong hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ đẻ V mất sớm để lại hai anh em V, người 

mẹ thứ hai đã lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình, đến khi gặp bố V hai người

quyêt định về sống cùng nhau, bà sinh được một cậu con trai, kém V 3 tuổi.

Một mình nuôi 3 người con, mọi công việc trong gia đình bà đều đến tay bà.

Bố mẹ V đến với nhau khi chưa thực sự hiểu hết về nhau nên ngay từ 

nhừrm ngày đầu về chung sống, những cuộc cãi cọ, xô xát và về sau là những 

cuộc âu đả “thượng căng tay, hạ căng chân” đã xáy ra giữa hai người. Đa 

phần các cuộc chiến ấy diễn ra dưới sự chửng kiến cua V.

N.V.T -  18 tuổi, là anh trai ca trorm íỊÌa đình V. Do hoàn canh RÌa đình 

khỏ khăn nên anh 'ĩ' chí học dến hết lớp 9 thì theo rmười chú ruột vào lỉình 

Dươnti làm côniì nhân cho công tv mav. Mấy anh em V rât ihươníỊ yêu nhau,
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clù tiền lương cônt» nhân ít oi nhLrnt> anh Irai V hànu thánu vần tiết kiệm gưi 

tiên \ê  cho mẹ nuôi các em và mỗi làn vê thăm gia dinh anh '1' đều đưa các 

em di mua sắm, trò chuyện, tâm sự với các em.

N .v .ọ  -  8 tuôi, là con ruột cua người mẹ thứ hai. Từ nhó em ọ  đã ốm 

yếu, mọi còng việc chăm sóc em đều do một lay người mẹ. Mặc dù đă 8 tuôi 

nhirng thân hình em Q gầy còm, yểu ớt. Bác sĩ chấn đoán em bị còi xưcyng, 

suy dinh dưỡng.

Như vậy, qua tìm hiểu ta thấy em V sống trong gia đinh có hoàn canh khó 

khăn, người anh phai nghỉ học sớm và bươn trải cuốc sổng bên ngoài, người 

cha thì rượu chè, lô đề, công việc nay đây mai đó không ổn định, người mẹ 

thì vất va lo toan cuộc sống gia đình, xoay sở trong điều kiện vật chất khó 

khăn.

3. Mối (Ịuan hệ vói bạn bè, thầy cô, hàng xóm xung quanh

Trước đây, V cũng có nhiều bạn chơi nhưng mỗi lần các bạn đến nhà thì 

đều bị mẹ của V chửi hoặc quát mắng, bẳt V làm việc. Các bạn dần dần ít đến 

nhà chơi với V hơn phần vì sợ mẹ V, phần vì khó chịu bởi những lời mắng 

chiri của bà, mặt khác V cũng thấy xấu hổ, không còn đủ tự tin để chơi với 

các bạn. V càng ngày càng ít bạn, sống thu mình. Trên lớp V chơi thân với 

một người bạn gái, người bạn này theo lời kể của V cũng có hoàn cảnh tương 

tự như V nên hai bạn đồng cảm, hiểu nhau và chơi thân với nhau.

Với hàng xóm xung quanh V gần như không giao lưu với bẩt kỳ ai, V 

thấỵ mặc cảm, xấu hổ nên V chỉ ở trong nhà và không đến nhà ai chơi những 

khi ránh rồi.

Đối với thầy cô giáo trong trường ihì bản thân V ít tiếp xúc, ít tâm sự, trò 

chuyện vói thầy cô. Trên lớp, V cũng ít giơ tay phát biếu bài trừ khi thầy cô 

tiọi lên kiêm Ira bài cù. V cũriii nhận thây ban thân rat sợ mồi lân phai tiêp 

XLK với thầy cô.
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4. í hục trạng bạo lực và mức độ bạo lực ciia cha niẹ đối vói V
•  • • •  «

rheo thòim lin V chia sé tlìì từ năm lớp 3 V dã bị chính người mẹ của 

mình bạo lực. Ket quá ihu được từ phiếu điều tra cho thấy; hình thức bạo lực 

thê chât và bạo lực tinh thần đều được cha mẹ V sứ dụníỊ một cách thường 

xuyên và ơ mức độ cao.

V cho biết người mẹ sử dụng bạo lực đổi với em nhiều hơn. Bà thường 

xuyên quát mẳng, chửi bới thậm chí còn đe dọa sẽ “tống cố em ra khỏi nhà” 

hay dùng những lời thô lục đê mắng chửi, lăng mạ em “cái đồ mất dạy, nuôi 

màv chi tốn cơm, tốn của nhà này” . Người mẹ cũng thường xuyên bắt em làm 

rât nhiêu việc; từ nhặt rau, quét nhà, trông em cho đến giặt quần áo, nấu 

và hễ làm việc gì không vừa ý thì bà lấy roi đánh, tát tai, cấu véo, có 

khi tiện tay vớ được cái gì dùng cái đó để đánh, quãng ném vào người em.

Giữa V và em trai thẩv rõ sự đối xử không công bàng của bà mẹ. Bà quan 

tâm chăm sóc, chiều chuộng cậu em bao nhiêu thì ghẻ lạnh, hà khắc với V 

bấy nhiêu. V chưa bao giờ được mẹ âu yếm, hỏi thăm, cũng chưa bao giờ V 

được mẹ xưng hô tình cảm “mẹ - con” mà chỉ là “con V -  lao” . Mỗi khi trông 

em, hay chơi với em mà để em khóc thì không cần biết lý do là gì người mẹ 

sẽ mẳng chửi và đánh V, đổ lỗi là V không biết trông em. Khi 2 chị em xin 

tièn đóng học, em trai được mẹ quan tâm, vui vẻ lên lớp đóng tiền học cho 

em, còn V thì bà lườm nguýt, cằn nhằn khó chịu với những khoản tiền em xin 

để đóng học, thậm chí bà còn buông những lời miệt thị “làm gì mà hết lắm 

tiền thế, cái ngữ mày học làm gì cho tốn tiền của tao, đồ học dốt như bò ...”.

V nhận thấy rỗ sự đổi xử bất công của mẹ, em chỉ âm thầm chịu đựng mà 

không biết tâm sự cùng ai.

v ề  phía bổ, bổ là ngưcyi sử dụng bạo lực với V ít hơn nhưng mồi lần bị bổ 

dánh thì V cam thấy rất đau. ôn g  sư dụng nhữtig vật dụng như cán chổi, ụậy

1 0  bằim cô tav của em, giầy dép đê đánh em... và hậu qua là nhừni’ đau đớn, 

Iìhừni> vết bầm tím trên cơ thê. Ngoài nhừní> trận đòn roi anh hirơng đến thẻ
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chât thì ban thân V cũrm chịu nhừng tôn thương vè mặt tinh thân tìr ngirừi bô 

cua mình, nhất là những lời mẳng chứi khi ông say rircTLi.

Bên cạnh đó, V cùng Ihưừng xuyên phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi, chửi 

nhau, có khi tỉiai quvểt mâu thuần với nhau bàng bạo lực. Và kết quá là em 

luôn bị bố hoặc mẹ trút giận lèn đầu, đánh mắng em một cách vô cớ, khó 

hiẻu.

5. Cảm xúc, thái độ, hành vi của V sau khi bị bạo lực ’ •  » •  •  •

Ket quả thu được từ phiếu điêu tra cho thây:

về  mặt cảm xúc: Mỗi lần bị đánh, chửi xong bản thân V cảm thấy đau 

đớn cá về thể chất lần tinh thần, em sợ hãi bởi những lời mắng chửi, những 

trận đòn roi của bố mẹ.

Khi bị cha mẹ đánh mắng, lủc đầu em còn khóc, sau thì em không khóc 

nữa, em cảm Ihấv tủi nhục không bằng một đứa osin trone nhà. Đôi lúc em 

củm thấy rất tức giận vì bản thân bị đánh, chửi một cách vô lý, cảm thấy ghen 

t>' với cậu em trai của mình lúc nào cũng được mẹ nuông chiều. Em căm ghét 

bản thân mình, và đổ lỗi cho số phận, cho rằng mình là người thừa khi sinh ra 

trên cuộc đời này, em ghét cả bổ và mẹ vì họ chỉ nuôi em cho có trách nhiệm 

chứ không có tình thường gì cả. Càng ngày em càng sổng thu mình hơn.

v ề  mặt thái độ: bản thân V không còn tôn trọng bố mẹ, khi bị bố mẹ 

mắng chửi, quát tháo V im lặng phục tùng nhưng trong lòng còn ấm ức và 

không phục bố mẹ, khi bị bổ mẹ đánh em chỉ im lặng chịu trận mà không 

khóc, cũng không xin bố mẹ tha thứ.

V cũng không còn tin vào sự công bằng, không còn tin vào bản thân mình 

và không tin tướng chính bố mẹ mình.

Vê mặt hành vi; Khi bị bô mẹ đánh măng do lồi của mình hay không phải 

lôi do minh tiâ\' nên thì V đêu im lặng chịu đựng, V không bao giừ cãi lại và 

cũnu khôníi giai thích với bố mẹ. E:m chì nhốt mình vào phònti và khôni2, nói 

chuvện với ai, em không tập trunu được vào bất cử việc gi, em to ra luônu 

CL-ốnu và lại càtiíi: mắc lồi nhiều hơn. Khi tức uiận, V chưa bao giờ gẳt goim.
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uây ^ô \’ới nuười khác mà em thường tự làm đau chính cơ tliê minh như; tự 

càí), cấu, bứt tóc... và em cho đó là một cách để giải tỏa những ấm ức trong 

lòng minh.

Những hành vi bạo krc cua cha mẹ đã dần đèn việc V có ý định bỏ nhà ra 

ới, đôi lúc em còn có ý nghĩ tự tử đế giải thoát chính mình, đê không phải 

bước chân vào căn nhả mả em coi nó như là địa ngục.

v ề  học hành, em không còn nghĩ đến học mà chỉ muốn nghỉ học để được 

đi làm cùng với anh trai Irong Bình Dương. Bản thân V tự nhận em học kém, 

khi học bài em không thê tập trung được do những đau đớn từ vêt thương thê 

châu tinh thân mà bô mẹ gây ra.

6. Phỏng vấn thầy cô, bạn bè trên lóp

Cô giáo chủ nhiệm và các bạn trên lớp đều cho biết bản V là học sinh có 

học lụrc kém gần như nhất lớp nhưng V là học sinh ngoan, luôn chấp hành tốt 

mọi công việc cũng như nội quy trong lớp. Theo nhận xét của cô thì V là 

người trầm lính, trong lófp không chơi đùa với các bạn và không chơi thân với 

ai. G iờ giải lao V chỉ ngồi một mình trầm tư, có khi còn gục mặt xuống bàn 

khóc, cô giáo và các bạn có hỏi thăm thì V chỉ im lặng và không tâm sir gì. V 

tiếp thu bài chậm và em tỏ rõ rất sợ khi cô gọi lên trả lời hay kiểm tra bài cũ, 

em thường ấp úng và không trả lời được. Một số bạn cười chê, em càng xa 

lánh và niat tự tin hơn. Cô giáo cũng có tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình V 

nhimg cô nhận thấy bản thân chưa giúp được gì cho em.

7. Quan sát lâm sàng

- Ngoại hình: Nhìn V nhỏ hơn so với lứa tuổi 11 rất nhiều, thân hinh em 

nho nhan, gầy gò, gương mặt buồn.

- Thái độ: V lễ phép chào hoi chúng tôi, trong quá trình làm việc em to ra 

khá khép nép. Tuy nhiên, khi được chúne tôi trò chuyện, chia sé một cách cơi 

mơ em đã tự tin đê chia sẻ nhừna vấn đề của bản ihân, lúc sau thì em rất tích 

cực hợp tác.
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- I lành vi: Trong suốt quá trinh làm việc em đã khóc rất nhiều mỗi khi 

nhác lại nhừnL; hành vi bạo lực của bô mẹ đòi với em (3 lân khóc). Buôi nói 

chuyện cua chúne tôi đã bị gián đoạn đê em lấy lại bình tĩnh và sẵn sàng chia 

se liếp những nỗi đau cua ban thân.

- Măt; Khi nói chuyện em không nhìn vào người đôi diện mà chỉ cúi mặt 

XLiônu bàn hoặc lơ đễnh nhìn ra hướng cửa sô. Khi được gợi ý thì em mới 

dám nhìn Irực tiếp vào chúng tôi nhưng cũng chỉ được một lúc thì em lại cúi 

xuống.

- Cư động tay chân: Ban thân em có sự phòng vệ rất nhiều khi nói chuyện 

với cliúníì tôi, hai tay năm chặt đặt trước đùi, hai chân và thân người co lại. 

Tư thế này được em thể hiện trong suốt quá trình trò chuyện, chỉ khi do quá 

xúc động ihì em lấy tay để lau nước mắt.

- Ngôn ngữ: Khi V chia sẻ nhừng thông tin với chúng tôi thì em nói rất 

nhỏ, nói ngắt quãng. Chúng tôi nhiều lẩn đã phải gợi ý để em mạng dạn nói 

to, rõ hơn.

- Nét mặt: Trong suổt quá trình nói chuyện gương mặt cùa em rất buồn, 

lúc nào cũng ngân ngấn nước mẳt, chỉ khi chúng tôi nói chuyện ngoài lên thì 

thấy gương mặt em tươi hơn và có khi nhoẻn cười.

- Cám xúc: Em không làm chủ được cảm xúc của mình, em đã khóc rất 

lâu khi nhẳc lại những trận đòn roi của bố mẹ, có lúc em tỏ rõ sự căm giận khi 

nhắc lại những lời xúc phạm của người mẹ đổi với em, em nhấn mạnh và 

nliac lại nhiều lần những câu nói như; bà ta nói em là đô bỏ đi, đồ ăn hại, đồ 

ngu như bò... Có lúc em vùa khóc vừa kể lại những hành vi bạo lực của bố 

mẹ đổi với em.

Kết luân:

Như vậv, qua quá trình phỏníi vấn sâu và kết quả thu được từ phiếu điều 

tra cho ihấy V đã phải sống troníĩ hoàn cảnh gia đình có nỉỉirời cha naười mẹ 

ihườnu xuvẻn sư dụim bạo lực đổi với cm. Những lời mẳng chưi, nhừno, trận 

dòn roi dó khôiiíi nhừtm anh hươniỉ tới cuộc sống mà còn đê lại hậu qua
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ngliiêni trọnt> dên thê chấl và tinh ihần của em. Những vet bầm tím trên cư thê 

tlico ihừi gian sè lành lại nhưng những đau đớn về mặt linh thần sẽ theo em 

dếii hết cuộc đời, đó là những hậu quá xâu trên: cảm xúc, hành vi, thái độ của 

em.
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PHON(} VÁN SÂU 

(Truòng họp 2)

1. I hông tin cá nhân

llọ và lên: P.N.H, 1 1 tuôi Giới tính: Nữ

Mọc sinh lớp: 5 trường Tiêu học Kiên Hưng

Nuhề nghiệp bổ: thợ lap điện

Nghê nghiệp mẹ: kinh doanh vật liệu xây dựng

l.à con cả trong gia đình có hai chị em

Địa chỉ phỏng vấn: văn phòng Đoàn thanh niên

2. Hoàn cảnh gia đình và quá trình sinh sống

Kinh tế gia đình H bình thường

Bố H là thợ lắp điện, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề bố H về 

nhà làm việc và nhận lắp điện nước cho những công trình nhà dân. ôn g  là 

người chăm chỉ, quan tâm đến vợ con, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Thời 

gian rảnh, ông thường giúp mẹ H những công việc nội trợ hay chăm sóc cho 

chị em H.

Mẹ H học hết cấp III thì ở nhà phụ ông bà trông coi cửa hàng bán vật liệu 

xây dựng. Sau khi kết hôn với bố H, ông bà chuyển giao cửa hàng cho mẹ H. 

Dù công việc kinh doanh rất bận rộn và vất vả nhưng mẹ H vẫn luôn dành 

thời íiian cho gia đình, chu toàn mọi việc. Bố mẹ H rất yêu thương nhau, rất 

hiếm khi bố mẹ H có nhừng mâu thuẫn, xung đột với nhau. Và theo H thì nếu 

bo inẹ có giận nhau thì bổ mẹ không bao giờ to tiếng trước mặt con cái.

Em trai P.Đ.T -  6 tuổi, cả nhà rất yêu em và theo n  thì hai chị em H là 

niêm lự hào của bô mẹ.

Như vậv, qua tìm hiểu ta thấy em l ỉ sống trong gia đình bình yên và hạnh 

phúc, bổ là thợ lắp điện, mẹ kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng. Gia đình 

tiòa thuận, các thành viên vêu thươnu, quan tâm nhau.
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3. Mối quan liệ vói bạn bè, thầy cô, hàng xóm xung quanh

ỉ 1 có rủl nhiều bạn, ca những bạn trên lóp và nhừníí bạn xung quanh nhà. 

n  rấl lự hào khi mồi lần các bạn đến nhà chơi và khen mẹ F1 là người tâm lý, 

viii tính, các bạn rất quý mẹ H vả rất thích khi đến nhà H chơi.

Với hàng xóm xung quanh, ỈI rất vui vẻ hòa đồng, H thường dăt em qua 

nhà các cò chú hảng xóm chơi. Hai chị em nhà H rất ngoan và lề phép nên ai 

cũng yêu quý và tin tướng khi con họ chơi với H.

ỉ)ối với thầy cô giáo trong trường, H cũng thường xuyên trò chuyện, tâm 

sự và hói ý kiến thầy cô. H rất tích cực, hăng hái phát biểu bài. Thầy cò giáo 

rủt hài lòng về ỉ ỉ.

4. Thực trạng bạo lực và mức độ bạo lực của cha mẹ đối vói H
•  •  C T  •  •  •  •  •  ể

1’heo thông tin H chia sỏ và kết quả thu được từ phiếu điều tra thì bố mẹ 

H đều rất ít khi sử dụng bạo lực đối với con cái.

Những hành vi được H cho ràng mẹ thỉnh thoảng có sử dụng khi H mắc 

lồi như là: mắng, dùng roi để đánh, và thỉnh thoảng bổ mẹ có thất hứa với 

con. Ngoài ra những hành vi khác như; đá, đấm, nói những lời xúc phạm, đe 

dọa, than vãn... thì bố mẹ không bao giờ sử dụng.

Việc mẹ mắng hay dùng roi để đánh thì theo H đó là những lần H mắc lồi 

như: đi chơi không xin phép mẹ, hoặc mải chơi mà không làm bài tập. H cho 

rầng nliừng hình thức phạt của mẹ là hoàn toàn chính đáng chứ không phải là 

bạo lực.

Bố H thì chưa bao giờ mẳng chị em H, lúc nào ông cũng nhẹ nhàng, lắng 

nghe târn sự của con và phân tích, giảng giải cho chị em H hiểu.

5. Cảm xúc, thái độ, hành vi của H sau khi bị bạo lực

Vì khôntĩ cho những hinh thức trừng phạt của bố mẹ là bạo lực nên kếl 

qua thu được từ phiếu điều tra cho ihấy: những trừng phạt cua bố mẹ đối với

l i khỏníZ đê lại hậu qua tói em trên các phirơnti diện như: cảm xúc, thái độ, 

liành vi, hav học tập.
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6. Phóng vấn thầy cô, bạn bè trên lóp

Cỏ giáo chủ nhiệm và các bạn Irẽn lớp dêu cho biêt n  là một một học sinh 

chăm Iiíioan, sỏi nổi, một cán bộ lớp nhiệt tình. Theo nhận xét của cô giáo thì

11 rất hòa đồnu với các bạn, luôn quan tâm giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh 

khó khăn, hay những bạn có học lực kém trên lớp. Trong học tập, n  là học 

sinh eioi toàn diện, tiếp thu hài nhanh và luôn hăng hái giơ tay phát biêu bài. 

Cò ẹiáo rât tin tưởng khi giao nhiệm vụ cho H.

Các bạn thì rất yêu quý H, đánh giá H là một níiười bạn dễ mến, dễ gần và 

có thê tin tương để tâm sự với H những chuyện riêng tư.

7. Quan sát lâm sàng

- Ngoại hình: H có dáng người nhỏ nhắn, cao

- Thái độ: H lễ phép chào hỏi chúng tôi, trong quá trình làm việc em tỏ ra 

khá thân thiện, tích cực hợp tác và chia sẻ cởi mở những vấn đề về gia đình, 

bản thân.

- Hành vi: Trong suốt quá trình làm việc H rất vui vẻ,

- Mắt: Đôi mắt sáng, em luôn thể hiện sự hồn nhiên, tự tin khi ngồi đối 

diện với chùng tôi.

- Cử động tay chân: H rất hoạt bát, tư thế ngồi và cử động tay chân rất 

ihoải mái. Trong quá trình nói chuyện em có sử dụng tay để diễn đạt ý muốn 

nói với chúng tôi được tổt hơn.

- Ngôn ngừ: Em nói rõ ràng, giọng nói dễ nghe, vừa phải khi chia sẻ 

những thông tin với chúng tôi.

- Nét mặt: Nét mặt em luôn vui tươi trong suốt quá trình nói chuyện, có 

khi nét mặt ấy ánh lẽn niềm tự hào khi em nói về những người thân trong gia 

đì nh em.

- C'am xúc: } 1 biết làm chu cảm xúc cua mình, bình tĩnh lắníi iiRhe những 

vân đề chúnu tôi hỏi, tập Iruim tra lời, có lúc lại rất vui ve khi cùntỉ chúiiíi tôi 

noi vô nhCrim câu chu\ện bên lè.
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Kct ỉuân:

Ọuu trườniĩ họp cua 11, một lần nữa cho phép chúng lôi khăng định vàn đê 

giáo dục cua cha Iiìẹ dôi với con cái nói chung và việc cha mẹ trừng phạt trẻ 

nói riêng cỏ vai trò quan trọng trong quá trình phát triên tâm sinh lý của các 

em. Được sống trong môi trường gia đình hòa thuận, các thành viên yêu 

tlurơna nhau là nền tảng, là cơ sả vững chắc cho trẻ phát triển toàn diện.

Hai trườníi hợp phónụ vân V và H là là hai bức tranh đối lập nhau. Một 

bên là những ông bổ bà mẹ chỉ biết đến mắng chửi và đòn roi đổi với con trẻ, 

hậu quả để lại là làm cho trẻ sống co mình, không giao lưu, tiếp xúc với 

những người XUIIÍÍ quanh, có những cảm xúc, hành vi tiêu cực. Một bên là bổ 

mẹ dùng hình phạt đúng lúc, đúng tội kèm theo là những phân tích, giảng giải 

giúp trẻ nhận ra cái sai của bản thân, từ đó giúp trẻ tự tin, yêu mến, kính trọng 

cha mẹ, vui vẻ hòa đồnẹ với mọi người xung quanh, có thái độ, hành vi tích 

cực trong học tập cũng như trong công việc.
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Kl-:r LUẬN VÀ KIFN NCHỊ

1. Kết luận

1. í .  vè  mặt lí luận

- íiạo lực của cha mẹ đối vói con luôi tiêu hục là những hành vi dược 

xem xét thông qua toàn bộ những phản ứng, cách ứng xứ mang tính bạo lực, 

gâv tồn thươne đến linh thần, tâm lý, thế chất của con trè đang trong lứa tuổi 

tiêu học; được cha mẹ thực hiện trong một hoàn cảnh, tình huống cụ thể; được 

biểu hiện ra bên ngoài bằng nhừníi lời nói và cử chỉ như: đánh đập, đe dọa, 

hành hung, si nhục, bêu riếu...

- Bạo lực của cha mẹ đối với con cái tuổi tiểu học xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả nguyên nhân từ phía cha mẹ: quan niệm 

cổ hủ về nuôi dạy con, kiểu khí chất, tính cách của mồi cha mẹ, khả năng giải 

quyết khó khăn ...và nguyên nhân từ phía trẻ: điểm kém, nghịch ngợm, mải 

chơi...

- Hành vi bạo lực của cha mẹ đổi với con cái để lại hậu quả nặng nề với 

trẻ biểu hiện qua hành vi và cảm xúc. Ảnh hưởng trực tiếp đến quá trinh phát 

triển tâm sinh lý của trẻ và đồng ihời cũng ảnh hưỏmg đến mối quan hệ giữa 

cha mẹ và con cái. Trẻ mất niềm tin vào những người mà trẻ yêu thương, 

buồn bã, chán nản, thu mình và hình thành nên những tính cách hung tính, 

những hành vi lệch chuẩn cho xã hội trong tương lai.

1.2. Kết quả thực tiễn:

- Phần lớn các bậc cha mẹ sử dụng bạo lực (cả bạo lực thể chất lẫn bạo 

lực tinh thần) đối với con cái tuổi tiểu học nhưng ở mức độ thấp. Trong đó, 

bạo lực tinh thần mức độ xảy ra cao hơn bạo lực thể chất.

Hinh thức bạo lực thể chất của cha mẹ khi tre phạm lồi: có thê là sử dụng 

tav chân (tát, côc đâu, câu véo, đá đâm, tìiậl lóc), có ihê sừ dụng công cụ 

(dùní; roi, gậy, í^iầy dép, thước ke, hay vớ được cái gì dùntỉ, cái đó...), hoặc 

kèt họp ca dánh dòn và măng.
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C'ác hình tliửc bạo lực tinh thân mà cha Iiiẹ sư dụim khi tré niăc lỗi thê 

hiện qua: iời nói làm tôn thươỉiíí con; Có nhCmíi, đòi hỏi, yêu cầu quá cao so 

với kha năng cua con; 'I'hái độ thiêu tin tưởng, không công bằng với con; Cha 

mẹ mâu thuẫn, bất hòa, xung đột trước mặt con.

- Việc cha mẹ sứ dụng bạo lực đối với con cái theo đánh giá cua trổ là do 

hai niiLiyên nhân đó là:

Nmiyên nhân xuất phái từ phía cha mẹ như: quan niệm cố hủ ràng người 

ItVn thì cỏ quyên trừng phạt tré, cha mẹ quá nóng nảy không kìm chế được, 

cha mẹ đang đau đâu vê công việc, về nợ nần hay cha mẹ sử dụng rượu bia...

Nguvên nhân xuất phát từ phía trẻ: trẻ làm sai việc, mải chơi, nghịch 

ng(ym, bị điêm kém, gây gổ với các bạn trên lớp hay anh chị em trong nhà...

- Khi cha mẹ sử dụng bạo lực đối với trẻ sẽ để lại những hậu quả cả về thể 

chất và tinh thần, biểu hiện aua hành vi của trẻ: không tập trune, chán học, 

đau đầu, mất ngủ, tự làm đau cơ thể... và biểu hiện qua cảm xúc của: sợ hãi, 

xấu hổ, thất vọng về bản thân, xa lánh mọi người...

2. Kiến nghị

Từ những nghiên cứu lí luận và thực tiễn kết quả, người viết xin đề xuất 

một số kiến nghị như sau:

*  về phía nhà trường

- Nhà trường cần tổ chức nhiều buồi nói chuyện, trao đổi về cách nuôi dạy 

con một cách đúng đắn. Nội dung của những buổi nói chuyện tập trung vào 

những thông tin giáo dục về các vấn đề gia đình, chăm sóc bảo vệ tré em, 

cảnh báo các hành vi, nguy cơ bạo lực đổi với trẻ em, đặc điểm tâm sinh lý 

từng lứa tuôi nhất định. Đưa ra nhừng vụ bạo lực điển hình đề cha mẹ trẻ 

nhận biểl một cách sâu sắc hậu qua bạo lực đê lại nhàm nâng cao trình độ 

hiêu biêt cua các bậc cha mẹ, tránh những hành vi bạo lực với Irẻ.

- Giáo dục cho tre cách ihức tự bao vệ minh trono, Irườnti hợp bị bạo lực 

cũriii như sự tự rèn mình đê tránh hạo lực cua bo mẹ
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- Pliál hiện kịp thời Iiliừng trưừní2, họp bị cha Iiiẹ bạo lực dê có biện pliáp 

caii Ihiệp, tránh những hậu qua đántỉ liếc xảy ra.

* về phía cha mẹ

- Cha mẹ phái thực hiện đầy đu các chức năng, vai trò của mình. l 'ừ  đó, 

quan tâm, chăm sóc trẻ, tạo cho trẻ một aii toàn và hạnh phúc

- ( 'ha inẹ tự nâng cao kiến thức cho bán thân qua đài, sách, báo, Tivi...để 

có ihêm những kiến ihức vể tâm sinh lý lứa tuối, cách thức giáo dục con cái 

niệt cách khoa học. Từ đó, tránh dùng biện pháp bạo lực trong giáo dục con 

cái.

- I'ạo cho trẻ một bầu không khí tâm lý gia đình hòa ấm, ấm áp, vui vẻ, 

xâv dựng mối quan hệ tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên 

trong gia đình

- Tích cực chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với con cái: đâv sẽ là những 

bào học tốt nhất, hiệu quả nhất, cách thức tốt nhất để cha mẹ giúp đỡ trẻ, là 

sợi dây gắn bó và liên kết cha mẹ vcVi con cái bền chặt hon, là cơ hội để cha 

mẹ và con cái có điều kiện để chia sẻ, hiểu và cảm thông với nhau hơn...

- 1'uyên dương, khen thưởng kịp thời với những tiến bộ của trẻ, cha mẹ 

cần luôn ghi nhận và khuyến khích những hành vi tốt, sự cổ gắng của trẻ. 

Tuvên dưong có thể bàng nhiều hình thức, tỏ thái độ tán thành, vui mừng hay 

nhùng lời khen và nhừng phần thưởng. Tuyên dương, khen thưởng chính xác, 

kịp thời và đúng mứa độ sẽ “phát huy ưu điểm để khắc phục khuyết điểm” 

(theo Makarenko)

- Cuổi cùníỉ là cha mẹ hạn chế những xung đột trước mặt con. Tìm cách 

giải quyêt mâu ihuẫn theo cách èm đẹp, tránh để trẻ chímg kiến sẽ ảnh hưởng 

tiÒL circ đến tre.
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PHỤ LỤC 1 

PHIKU rm i THẬP THÒNG TIN

1)11 QUÓC GIA HẢ NỘI 

IRUỜNO 1)11 KIIXII&NV 

KHOA l ẢM LÝ HỌC

PHIÉU THÁM DÒ Ý KIÉN

Xin chào các con!
Cò dana làm dề tài nahiên cứu về "Bạo lực của cha mẹ đối với con cái tuối 

lièư học”. Dẻ hoàn ihành dược đề tài nahiên cứu cô rất mong có sự đóng góp ý kiến 
cùa các con bàne cách đánh dấu (x) vào phưcma án mà các con cho là phù hợp và 
ahi Iihừne V kiến của con vào phần Mọi thôna tin các con cung cấp sẽ được 

bão mật và chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu.
Cảm ơn các con!
Câu 1. Khi con mắc lỗi, cha mẹ sẽ dùng hình phạt nào đưói đây vói con 

vàỏ' mức độ nào dirói đây? (Con hãy đọc kỹ từng câu và đánh dấu (x) vào phưong 

án mà con cho là phù họp vói con nhất, mỗi câu chỉ đánh dấu 1 mức độ)

TT Hình thức
Mức độ

Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Không b 
giờ

1 Măng

•> Chửi
3 Quát tháo âm ĩ
4 Lườm nguýt
5 Càu, véo
6 Côc đàu
7 Ciiậl tóc
8 ỉ'át vào má
‘) Oá, đâm
10 

'  11 

^12

Dùng roi. ihirớc kc, giây, dép...đè dánh
Vứ được cái gi dùng cái dỏ dê đánh
Vừa dánh \ ìra măng

13
14

Nói nhừne lời xúc phạm dên con
1'han vãn .  k ể  lê tật xấu .  lồi làm c ủ a  COĨI với 

I i a ư ờ i  k h á c

Nhăc di nhãc lại lồi làm cua con
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17 ^
18 
19 "

t ’ỏ nhừnc lời nói dọa con như: đuôi con di. 
khôrm cho di học nữa. khôníi cho \cm eiải trí, 
không cho di chtri. khôiie, cho tiền dỏns học...
Không ilụrc hiện lừi hứa với con
So sánh con không băng bạii A, bạn B ...
Í'P con học ihêm phải dạt ihành tích cao ừ 1 
số môn học mà con không cỏ khả năng

20 Dưa ra nhữiiR nội quy khăl khe và vêu câu 
con phải tuân theo

21 Dôi xừ không cône băníi tỉiừa các con trone 
gia dinh

27 KhôiiR tin tưởne. không yên târn giao cho con 
tự làm bất cứ việc gì

23 lAiôn không băns lòng với kêt qua học tập của 
con

24 Khó chịu, than vãn, mặt nặng mày nhẹ khi 
con xin tiền đóna học hoặc 1 số khoản tiền 
chính đáng

25 Nói xâu con với những người thân trong gia 
đình

26 Không cho con chơi và nói chuyện cùng ai
27 Bỏ rơi, không quan tâm, chăm sóc con
28 Không bày tỏ sự yêu thương (không nói câu 

yêu thương, không âu yếm con...)

Câu 2. Khi bô mẹ mâu thuấn vói nhau, con thây bô mẹ thưÒTig:

TT
Nội dung

Mức độ
Thường
xuyên

Thình
thoảng

Không 
hao giờ

1 Bô mẹ tranh luận gay gãl, cãi cọ, nói dôi 
nhau trước mặt con
Bô mẹ giải quyỗt mâu (huân với nhau 
bàng bạo lực.

.5 Khi hai neưừi mâu thuân bô mẹ luôn 
muốn con đứng vc phía họ

4 Trút giận lên đâu con
1

Y kiên khác (nêu có)
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(  âu 3. C'on th u ò n «  phán ú n g  nhu thế nào vó i  n h ũ n g  hình phạt  của cha mẹ

I ỉ

7 ’

7

3

Biểu hiện
Múc đô

Thiàriỉịỉ
xuyên

ĩh inh
thoang

Không 
hao gị(

l.í sự. cãi lại

Con thực hiện niộl cách chônti dôi

Con khôniỉ nehe theo bô mẹ, khône thực 
hiện những yêu cầu của bố mẹ

4 (jiả vờ như khônR Iiíihe thây bô mẹ nói aì và 
vần tièp tục làm việc của mình

5 Con im lặne phục tùne nhưna vân âm ức 
Irong lòng

6 Con sẽ dọa dàm, đưa ra những yèu câu (dọa 
không ăn cơm. khôna nói chuvện với bố mẹ 
nữa,..)

7 Khóc toána lên cho đên khi có neười bênh 
vực

8 Lănẹ nehe và thực hiện yêu câu của bô mẹ

9 Con sẽ nói chuyện trao đôi thăng thăn với 
cha me

10 Con tỏ bât cân, phớt lờ, không thèm quan 
làm

11 Con có ý định bỏ nhà đi, muôn ra sao thì ra

Câu 4. Theo con, những lý do nàơ sau đây khiến cha mẹ sử dụng những hình 
phạt đổi vói con cái

Mức độ

TT
Lý do

Thường
xuyên

Thinh
Ihoủng

Không bi 
ỉi

1 Do bố. me sav rươu • •

1
Do bố mẹ quá nỏim lính khône kim nén được

•>s Do tác động của naười khác
4 C on làm bố mẹ mất thê diện với nairừi khác
> lỉô niẹ cho răne minh cỏ quvên sử dụtiíi các 

hình phạl dôi với con

C’on \ à bô mẹ khônti hợp t inh nhau
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. 7

' K
1

Do con kliỏnti pliai là con cùa bố mẹ

Do con làm sai việc, con mắc lỗi

9 lỉỏ mẹ daim tức ỉiiận ở dâu lại vè Irúl íiiận 
lèn con

10

ĩ r ”

Ị)o bô mẹ khỏim vêu con

Do bố mẹ nự nần mà chưa trả dược

12

13

14

Do bô mẹ em đang dau dâu vê côna việc

Do con đi chơi mà khôna xin phép

Bô mẹ nhác nhở nhiêu lân mà con khôna làm 
theo

15 Do con đòi mua dô mà khôna dùng đên hoặc 
làm hông

16 Do con nehịch na,ợm trên lớp
17 13o con cãi nhau với anh, chị em trong nhà

18 Do con bị điêm kém, hay nói chuyện trong 
lớp

Câu 5: Theo con, việc cha mẹ sử dụng bạo lực sẽ ảnh hưởng như thế nào đối 
V(VÌ con:

1. □  Làm tổn thương dến thân thổ của con cái

2. □  Làm tòn thircme đến tinh thần của con cái

3. □  I.àm tổn thươne đến cả thân thể và linh thần của con cái

Câu 6: Sau khi bị bố mẹ phạt, con thưòng có những biểu hiện nào dưói đây và 
(ý mức độ nào?

TT Biểu hiên 
•

Mức đô 
•

Thường
xuyên

Thình
tho a ng

Không 
hao giờ

ĩự nhôt mình vào troiiíỉ phòne và 
khônư nói chuvện với  ai
Ch(yi dùa khôna thây vui

1 ránh aặp mọi Iiíiười
Khôna tập Iruiiíì \ ào bât cứ việc ui
Chán liọc. khòrm làm bài tập
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6

7

(ìâ> íiỏ. dáiiỉi nhau với bạn kliác

Tịi' làm dau cơ thê: cào. câu. bứl lóc...
8

9

Sợ hãi bơi nhừriíỉ hinh phạt của bô mẹ

ỉ)á. nóni dô vạt
10 1 ini ai dó đê tàm sự
11 Mâl nsủ (khó nsủ. naii chập chờn, neủ

12 Căna thăníỉ dâu óc. đau dâu (dau nửa 
dầu, chỏng mặt, hoa mắt...)

13 Chán ăn, ăn khône thây níion niiộng
14 Cám ihâv tủi thân
15 Xâu hô, thài vọníì vè bản thân
16 [ rone lòntì còn âm ức
17 Dè 2 ăt gỏng, giận dữ với mọi níỉười 

xung quanh
18 ỉ)ọc truyện, chơi game

19 Căm ghét bản thân
20 Đô lôi cho sô phận
21 Cảm giác cô đơn, khôna ai yêu thưcmg
22 ChíTt vui, chợt buôn
23 ước gì mình không phải là con của bố 

mẹ
24 Cảm thâv mọi người xa lánh, ghét bỏ 

mình
25 (ìhét bô mẹ, bô mẹ thật là vô lý

Câu 7: Khi con làm được việc tốt và kể cho bố mẹ nghe, con thấy bố mẹ con 
thiròng:

1. □  Khe^ntĩ quan tâm đến việc dó của con

2. □  Chi ậm ừ cho qua

3. □  I ắng iiỊihe con kê và khen con
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Câu 8. Con hãy tiióì)« tirọng và kê ticp câu chuyện ílirói đây (từ 7 - 1 0  dòỉiịỉ).

Tính huỏttỉi. liôni nav. cô eiáo trủ bùi kiCMii tra Ticim Việt. Nam dược 4 
(lièm, C'on hãv dóniỉ vai là hạn Nam và kê tiếp câu chuvện theo nhừní’ ỉiựi ý sau: 
(khi)an« lir 7 - 1 0  dòna)

- I ,úc dó. Nam cam thấy như thé nào ?
về nhà bố inẹ sẽ như thế nào khi biết Nam dược diêm 4?

Câu 9: Cuối cùng, các con hãy cho cô biết đôi điều về băn thân:

Họ và tên:....................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................

Giói tính: Nữ □  Nam □

Học sinh !(ýp:..............................................................................

T rư òn g: ...................................................................................................

Chân thành cảm 0'n các con!
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PHỤ LỤC 2

CẢU ỉ lOỈ PllONG VÂN SÂU DÀNH C110 CHA MẸ VÀ CON CÁI

*  Cãu hỏi dành cho cha mẹ

1. Khi con tre mầc lồi, nhiều bậc cha mẹ đã Irừiig phạt trẻ theo quan 

điêm ‘‘lhLrơní> cho roi cho vọt”. Anh chị có suy nghT gì với quan điêm trên.

2. Theo anh, chị việc so sánh con không bằng bạn A, bạn B. Đó có 

phai là một hình thức bạo lực không?

3. Trong mắt cha mẹ, những đứa trẻ còn rất vụng về nên không tin 

tưởng, khône an tâm giao cho con bất cứ việc gì. Anh chị có đong tinh với 

quan điểm trên không?

4. Khi trừng phạt trẻ, anh chị thay trẻ phản ứng như thê nào?

5. Theo anh chị, việc cha mẹ sử dụng những hình phạt có tình bạo lực 

sè gây ảnh hưởng gì đối với trẻ?

6. Anh chị có biết hậu quả những lần thất hứa của anh chị với con cái 

hay không?

*  Câu hồi dành cho trẻ

1. Đánh giá của con về quan điểm “thương cho roi cho vọt” của các bậc 

cha mẹ

2. Con cảm ihẩy như thể nào về hành vi mắng chửi của cha mẹ khi con 

mắc lỗi.

3. Khi cha mẹ có những yêu cầu, đòi hỏi quá cao so với khả năng của 

con, con cám thấy như thế nào và mong muốn gì ở cha mẹ.

4. Con có suy nghĩ gì về việc cha mẹ đối xử không công bằng giữa 

các con trong gia đình.

5. Khi bị bô mẹ Irừng phạt, con thưcmg tìm đên ai đê tâm sự.

6. Có ý kiên cho răng “Nguyên nhân cha mẹ trừng phạt con là do cha 

inẹ say rượu’\  Con niỉliT sao vê V kiên đó. Theo con, tronií ỉiia đình ai là nmiời 

thườnu xuyên sa> ?
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Pi iỤ IẠJC SÓ 3

C ân 1. Diêm trun» hình

N Minimuiii Maximuin Mean
Stcl.

[)cviatioii
c I . I niaiig
c i . I 8 so sanh con voi haii 
kliac
c 1. i 5 nhac di nhac lai loi 
lam cua con
c 1.12 vua danh \ ua niaiiti

c !, 10 dung roi lliuoc kc 
gia> dep de danh 
cl  .23 luoii ko bang loiiíi voi 
ket qua litap cua con

c l . 1 7 k.lions> ihuc hien loi
liua voi con
c l  ,2 chui
c 1.8 tat vao ma
c 1.20 bat COII tuan theo nơi
quy khat khe
c 1 . 16 noi nhung loi doa con

cl  .3 quat thao am i 
c 1.22 kliong tin tuona con

c 1.14 than van ke le tat xau 
cua con
c l  .4 luom ntiuyt 
c 1.6 coc dau
c 1. 19 ep con phai hoc tot

c 1. 2 1 doi xu khong cong  
bang giua cac con 
c l  .13 noi nhunu loi xuc 
pliani den con 
c 1.25 noi xau con voi ng tli;m

cl  .5 caii \ c o
c 1.28 khonii bay to su yeii 
tluiong
ci  .24 kho chiu than van khi 
con xin tien chinh daiiíi 
c l . 1 1 vo duoc cai íii duiig 
cai clo de liaiih 
c 1.26 cam khonu ai duoc 
choi \ a  nc \ C)Ì con 
c l , ‘) da dam 
J 1.7 aiai toc
c 1,27 ho roi khonu quan 
t a m  chaiTi s o c  c o n  

V''aliii N ( l ist\ \ isc)

190

190

190

190

190

190

190
190
190

190

190

190

190

190

190
190

190

190

!90

190

190

190

190

190

190

190
190

190

190

1.00 

1.00

1.00

1.00

1,00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00 

1.00 

1.00

1.00

1.00 
1.00
1.00

3.00

3.00

3.00

3.00  

1 1.00

3.00

3.00

3.00
3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00
3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00
3.00

2.00

2.2000 

1.721 I

1.5947

1.5789

1.5632

1.4789

1.4526

1.4474 
1.4263

1.3947

1.3737

1.3526

1.3474

1.3263

1.2632
1.2579

1.2474

1.2421

1.2421

1.2263 

1.1842

1.1368

1.1368 

1.1316

1,0947

1.0684  
1.0526

1.0158

.42663

.65955

.65786

.60121

.88713

.61470

.63859

.60410

.54660

.63160

.51675

.57906

.56846

.57168

.51866

.48448

.56985

.53878

.49795

.51057

.48552

.38793

.40133

,39648

.34346

.27324

.26700

. 12499
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-  'Vo tác  imic dộ

khone hao uii) thinh ihoaim 

Coiint %

ihiKiim xuycn 
Coiint %

c 1.1 manu 
c 1.2 chui
c 1.3 quat thao am i 
c l  .4 liioiii ngu\  t 
c  1.5 cau \ co  
c 1.6 coc  dau 
c l  .7 eiat toc 
c  1.8 tat vao nia 
c  1.9 da dam 
c  1.10 duniỉ roi thuoc ke 
iìiay dep de danh 
c  1.1 I vo  duoc cai gi duníi 
cai  do de danh 
c  I 12 vua danh vua maim

c 1.13 noi nhung loi XLIC 
phain den con  
c  1.14 than van ke le tat xau 
cua con
c l . l 5  nhac di nhac lai ioi 
lam cua con
c l b . 1 6  noi nhung loi doa 
con
c  1.17 kliong thuc hien loi 
hua voi con
c  1.18 so sanh con voi ban 
kliac
c 1.19 cp con phai hoc tot

c  1.20 bat con tiian theo noi 
t |uy khat khe 
c 1.21 doi xu khong cong  
bang giiia cac con 
c 1.22 khong tin tiioniỉ con

c 1.23 luon khong baiiíỉ 
long  voi ket qua htap cua 
con
c 1.24 kho chiu than van khi 
Cion xin ticn clìinli danu

c 1.25 noi \a u  con voi  
n líiioi tlian
c 1.26 cam khonu ai duoc
clhoi va nc \ o i  con
c 1. 1 1  bo roi khong quan
taim chani soc con
c 1,28 klioim bay to su \ cu
thiuoiiu

1 16 
133 
147 
163 
145 
182 
1 14 
178

99 

169 

91 

150 

138 

95 

122 

119 

75 

156 

130 

154 

133

168

155

175

187

167

1.1% 
61.1 % 
70.0% 
77.4% 
85.8% 
76.3% 
í) 5.8% 
60.0% 
93,7%

52.1%

88.9%

47.9%

78.9%

72.6%

50.0%

64.2%

62.6%

39.5%

82.1%

68.4%

81.1%

70.0%

58.4%

88.4%

81.6%

92.1%

98.4%

87.9%

148 
63 
47  
36 
19 
41 

6 
71 
I 1

85

17

88

42

77

65

56

93

21

45

26

48

67

27

20

77.9% 
33.2% 
24.7% 
18.9% 

10.0% 

21.6% 
3.2% 

37.4% 
5.8%

44.7% 

8.9% 

46.3% 

17.9% 

22.1% 

40.5%  

34.2% 

29.5% 

48.9% 

11.1% 

23.7% 

13.7% 

25.3%

35.3%

9.5%

14.2%

6.3%

1 . 6 %

10.5%

40 
1 I 
iO
7
8 
4
T

6

10

18

3

15

22

13

15

10

9

2 1 . 1%
5.8%
5.3%
3.7%
4.2%
2 ,1%
1 . 1 %

2.6%
.5%

3.2% 

2 . 1% 

5.8% 

3.2% 

5.3% 

9.5% 

1.6% 

7.9% 

11.6% 

6 .8%  

7.9% 

5.3% 

4.7%

6.3%

2 .1%

4.2%

1.6%

1.6%
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( ' í ì i i  2: Đicm (rung l)ìiih

N Mininiuin
Maxiimi

in Mcan
Sld.

Dcvialion

c 2 . 1 bo me tranh luan gay 
Iiat cai co truoc mal con

190 1.00 3 .00 Ị.5053 .55155

c2 .3  bo inc luon muon con 
viunu \ e  pliia ho

\9{) 1.00 3.00 1.2737 .56235

c2 .2  ho me giai quyet niau 
thuan hang bao luc

190 1.00 3.00 1.1053 .35557

c 2 . 4  Irut gian Icn dau con  
Valid N (lisUvise)

190
190

1.00 "vOO 1.1053 .35557

- %  c á c  m ứ c  độ

khong bao gio thinh thoang tliuong xuyen

Count % Coiint % Coiint %

c 2 . 1 bo me tranh luan gay 99 52.1% 86 . 45.3% 5 2.6%
gal  cai co truoc mat con
c 2  .2 bo me giai quyct mau

173 91.1% 14 7.4% 3 1.6%
thuan bang bao luc
c2 .3  bo me luon muon con

149 78.4% 30 15.8% 11 5.8%
cluag ve phia ho i
c 2 . 4  trut gian len dau con 173 91.1% 1 14 7.4% 3 1.6%

C â u  3.  Đ iể m  trun g  bình

1 ‘ Maximu Std.
N Minimum in Mean Deviation

c 3 . 8  lang nghe va thuc hien
190 1.00 3.00 i 2 .5947  ị .59002

> eu caii cua bo me
c 3 . 9  con noi chuyen thang

190 1.00 3.00 ! 2 .0 2 1 1 : .82909
than voi  bo me
c 3 . 5  iiiì lantì phuc tuĩiíi

190 1.00 3.00 Ị.6368  1 .65036
Iihunu trong lon g  am  uc 1j ị

c 3 . 1 li su cai lai 190 1.00 3.00 ' 1.2526 .4593i2

c 3 .3  khong nghe theo bo
190 ' 1.00 3.00 1.2053 .46573

m e i
c 3 . 2  thuc hien choĩi í idoi 190 1.00 3.00 : 1.1789 .44790
c 3.4 uia vo nhu khong ntilìC

190 1.00 3.00 1.1632 .39802
thay bo Iiie noi gi
c 3.7 khoe loang cho den

190 1.00 3.00 1.1316 .35419
khi co  imuoi benh vuc
c 3 . 10 to ra bat can khoni^ 190 1.00 3.00 ' 1,1 105 .36135
q uan tani
C Ì . 6  doa dam dua ra nluirm

190 1.00 3.00 1.0895 .3041 1
>(CU cau

V 1 1 co y dinh bo nha di 190 1.00 3.00 1.0632 .26470
V alid N (listvvise) 190

98



- % các inức độ

klionii bao íiio 

Count %

lliiiìh tlìoanii 

Counl %

tluioiig xuycn 

Coiiiil %
l’3. I li su cai lai 
C Ĩ . 2  tlìiic liicii chonu doi 
c > > klioim nuhe theo bo 
ine
c3.4 uia \ o  nhu klionu nghe 
thay bo nie noi ui 
c3.5 im laim phuc tiiim 
nhunii trong long ain uc 
c3.6 doa dani dua ra nhunii 
>cu cati
c3.7 khoe toanu cho den 
khi co nmioi bcMìh vuc 
c3.8 larm nghe va ihuc hien 
ycii cau cưa bo me  
c ĩ } )  con noi chuyen thaníi 
than voi bo me  
c 3 . 10 to ra bat can khoníi  
quan tam
c3.l 1 co y dinh bo nha di

144 75.8% 44 23.2% -) . 1.1%
161 84,7% 24 12,6% 5 2.6%

156 82.1% 2 9 15.3% 5 2.6%

161 84.7% 27 14.2% 1 1.1%

87 45.8% 85 44.7% 18 9.5%

174 91.6% 15 7.9% 1 .5%

166 87,4% 23 12.1% 1 .5%

10 5.3% 57 30.0% 123 : 64.7%

63 33.2% 60 1 3 1.6% 67 i 35.3%

i72 : 90.5% : 15 ^ 7.9% , 3 ị 1.6%

179 94.2% 10 5.3% ' 1 : .5%

Câu 4. Đ iề m  trung  bình

N Minimum
Maximu

m Mean
Std.

Deviation
c4.8 do con lam viec sai 
mac loi

190 1.00 3.00 ỉ 2 .0789 .59901

c4.5 bo me nghi rang hinh 
phat lam con ticn bo

190 1.00 3.00 1.8526 .82255

c4 ,9  con lam bo me buon 

c4 .19  do con bi diem kem

190 1.00 3.00 1.8263 1

Ị

.68726

hay nc trong lop 
c4.15 bo nie nhac nho

190 1.00 ; 3.00 1.6316 : .60950

nliicu lan con khotig lam 
tlico
c 4 . 18 do con cai nhau voi

1 9 0 1.00 3.00 1.6000 .63246

anh chi em tronti gia dinh 1 9 0 1.00 3.00 1.5842 ^ .66727

c 4 . 14 do COII di choi khoiig 
xin pliep

1 9 0 1 . 0 0 3.00 1.5842 .60050

c 4 . 1 7 do con niỉhich I i go in  

t r cn  l o p
1.00 3,00 1.5211 .61470

c4,2 do bc' mc qua tiong 
linh

1 9 0 1.00 3.00 1.3895 .54033

c 4 . 1 6  dci con doi mua do 
i n a  kÌKiniỉ  d i int i

1 9 0 1.00 3.00 1.3579 .59834

c 1.13 do bo mc darm dau 
d a u  v e  conu \ icc

190 1 . 0 0 3.00 1.3263 ,55286

c4.4 con lam ho nie Iiiat 
t h c  d i c n

|1)() 1 . 0 0 3.00 1.3263 .52336
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l4. > ilo tac cldim cua nuuoi 
kliac

l ‘)() 1.00 2.00 1.1895 .3‘)2<)2

c4 6 con \ a  ho mc khonu 
luiỊ) tinh nhau

190 1.00 3.00 1.1 158 .35226

c 4 . 12 do ho me no nan 
ehua tra duoc

190 1.00 3.00 1.0947 ,34346

c 4 . 1 do ho me sav ruoii 190 1.00 3,00 1.0947 .32769
c 4 . 10 bo Iiie trut gian len 
claii con

190 1.00 2.00 1.0895 .28618

c4.7 do con klioiiíi phai 
con cua bo me

190 1.00 3.00 1.0421 .24841

c 4 . 1 1 do bo me khoiig veu 
con

190 1.00 2.00 1.0105 .102 33

Valici N {listvvise) 190

- % các  mức độ

kliong bao gio thinh thoaim tluiong xuyen

Count % Count % Count %
c4.1 do bo ine say ruou 174 91.6% 14 7.4% 2 1.1%
c4.2 do bo me qua nong  
tinh

121 63.7% 64 33.7% 5 2.6%

c4.3 do tac dong cua nguoi  
khac

154 81.1% 36 18.9%

c4.4 con lam bo me mat the 
dien

133 70.0% 52 27.4% 5 2.6%

c4.5 bo ine nghi rang hinh 
phat lam con tien bo

80 42.1% 58 30.5% 52 27.4%

c4.6 con va bo irie khong  
hop tinh nhau

170 89.5% 18 9.5% Ị 1.1%

c4.7 do con khong phai con 
cua bo me

184 9 6 . 8 % 4 2.1% 1.1%

c4.8 lio con lam viec sai 
niac loi 27 1 4 . 2 % 121 63.7% 42 22.1%

c4.9 con lam bo me buon
64 33.7% 95 50.0% 31 16.3%

c- ị . io  bo mc trut Iiian len 
daii con

173 91.1% 17 8.9%

c4.Ị 1 do bo me kliong veu 
con

!88 98.9% 1.1%

c 4 . 12 do bo me no nan 
chua tra duoc

175 92.1% 12 6.3% 3 ■ 1.6%

c 4 . 13 do bo me dang dau 
daii vc coim viec

136 7 1 . 6 % 46 2 4 . 2 % 8 4.2%

c 4 . 14 do COII di choi khoiig 
x i n  plicp

9 0 4 7 . 4 % 8 9 4 6 . 8 % 11 5 . 8 %

c 4 , 15 bo Iiie n h a c  Ii l io

n l i i c u  lan c o n  k h o i m  lani 91 4 7 . 9 % 8 4 4 4 . 2 % 15 7.9%
t l io o

c 4 . 1 6  ( io  con ( ioi  imia do 
n i a  kluMm cl i i im

13 4 7 0 . 5 % 4 4 2 3 . 2 % 12 6 . 3 %

c 4 , 1 7 d o  c o n  Iit ihicl i  i m o m  

t rci i  l o p
103 5 4 . 2 % 75 3 9 . 5 % 12 6 . 3 %
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.4, s do con cai nhau voi

.inh chi cm troim gia dinh ‘)8 5 i .6% 73 38.4% 19 10.0%

c4.
ha\

di> con bi tiicm kcni 
IIC troim lo p

83 43.7% Q4 49.5% 1.1 6.8%

Cân 5. Tính %

Valid Cumulative
Frequenc\ Pcrcent Percent F’ercent

Val Id ton ihuoim lliaii 
the

16 8.4 8.4 8.4

ton lliiiong tin
37 19.5 19.5 27.9

than

ton tliuoĩig ca tliaii
137 72.1 72.1 iOO.O

tlie va tinh than

1 otal 190 100.0 . 100.0

Câu 6: Điểm trung bỉnh

Maximu Std.
N Minimum : m Mean Deviation

c 6 . 10 tim ai do de tam su 190 1.00 ^ 3.00 1.9842 .75926
c6.8 so hai voi nhung hinh 
phat cua bo me

190 1.00 3.00 1.8579 ; .67910

c6 .1 5 xau ho tliat vong ve  
ban ttian

190 ; 1.00 ' 3.00 1.8000 i .68390

c 6 . 14 cani thay tui than 190 ; 1.00 3.00 ị 1.6316 i .63500
c6.22 cliot vui chot buon 190 1.00 3.00 1.5474 : .62180
c6.2 choi  dua khonẹ thay 
vui

190 ■ 1.00 ■ 3.00 1.5368 .65563

c 6 . 1 1 mat Iigu 190 Ị 1.00 3 .00 J 1.5263 ; .64803
c 6 . 18 doc triiycn choi game

190 1.00 3.00 : 1.5211 .66434

c 6 . 13 chan an 190 1.00 3.00 1.5000 .60640
c6.21 cani giac co don 
kliong ai yeu thuong

190 1.00 3.00 1.4895 .63195

c 6 . 16 trong loiiíỊ ain uc 190 1.00 3.00 1.4737 .63149
C 6 . 2 4  c a n i  t h a y  n i o i  i m u o i  

xuim quanh \ a  lanli
190 1.00 3.00 1.321 1 .52158

c(). 17 dc í>at cong tiiaii du 
voi imudi xiiim tỊiianli

190 1.00 y . o o 1.2842 .53774

cU.  1 tu nhot minh \ a  ko nc 
\u i  ai

190 1.00 3.00 1.2789 .54538

c(i. 12 caim tliaim dau oc 190 1.00 3.00 1,2684 .47870
c6.2l) doi Idi cho so |:»liaii 190 1.00 3.00 1.2632 .57663
c(i. l khoní> tap trunu \ ao 
bat cu \ iec lii

l ‘)0 1.00 3.00 1.257Q .52636
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I 6  da l ì c i n t io  \ a l  

( 6  19  c a m  u l ic l  hai i  thai i  

l 6  1 t r a nh  í*íip \uo\ t m u o i  

l6  7 tu laiiì dau co ílic 

c 6  2 5  g l ì c t  b o  n i e

6 uay go daíilì nhau voi 
han khac
l6.5 chan hoc klìoiìu lam 
l)ai tap
CÒ.23 uoc ui minh khong  
Ị)lìai con cua bo nie 
Valid N (listvvise)

l‘)() 1.00 3.00 1.2368 .48437
l ‘)() 1 .()() 3.00 1 . 2 1 5 8 . 5 1 5 1 3

1 W 1 i)0 3J)() 1 . 1 9 4 7 .45886
1 ‘)0 1.00 3X)() 1 . 1 7 8 9 .43593
1 0 0 1.00 3.00 1.1368 .42689

190 1.00 3.00 1 . 1 3 1 6 .38291

1 9 0 1.00 3.00 1.1 158 .39476

l ‘K) I.oo 3.00 1.1000 . 3 1 7 9 0

190

-  V o các m ức độ

khong bao gio 

Counl %

thinh thoane  

Count %

thuong \u v en  

Count %

c 6 . 1 tu nlìot minh va ko nc 
voi ai
c6.2 choi dua khong thav
Vlli
c6.3 tranh gap moi níiuoi 
c6 . 4  khonụ tap trung vao  
bat cu viec gi 
c6 . 5  c h a n  h o c  k h o n g  l a m  

bai tap
c6.6 gay uo danh nhau voi  
ban khac
c6.7 tu lam dau co  the
c6.8 so hai voi nhung liinh
phat cua bo me
c6.9 da nem do val
c6 .1 0 tim ai do de tam su
c 6 . 1 I mat ngu
c 6 . 12 cang thang dau oc
c6.13  chan an
c 6 . 14 cam thay tui than
c 6 . 1 5 xau ho tliat vong ve
ban than
c 6 . 16 trong long am uc 
c6. Ị 7 de uat gong uian du 
voi nuuoi xung quanh 
c(>. 1 8 cioc truyen choi ganie

C<>.Ị9 cani ulict ban ihatì 
c(k20 doi loi cho  so phan 
c<>. 2  1 c a i n  l ĩ i a c  C(1 d o n  

kỉìonii ai ycu lliuonu 
c(>.22 cliol \ iii  cliot buon 
c t > . 2 ĩ  uoc ui minh khonu 
phai con cua bo IIIC 
CÍÌ.24 cam tha) moi nuuoi  
x t i i ì U  q u a t ì l i  \ a  l a i i l i

146 76,8% ; 35 18.4% 9 4.7%

105 55.3% j 68 35.8% 17 8.9%

158 83.2% ị 27 14.2% 5 . 2.6%

149 78.4% 33 1 7.4% 8 4.2%

173 91.1% ]2 6.3% 5 2.6%

168 88.4% ^ 19 10.0% 3 1.6%

160 84.2% : 26 13.7% 4 2.1%

59 31.1% Ị 99 52.1% 3 2 16.8%

1 5 0 78.9% : 35 18.4% 5 2.6%

56 29.5% 81 42.6% 53 27.9%

106 55.8% 68 35.8% 16 8.4%

142 74.7% 45 23.7% 3 1.6%

1 0 6 55.8% 73 38.4% 11 5.8%

86 45.3% 88 46.3% 16 8.4%

6 7 35.3% ^ 94 49.5% 29 15.3%

1 14 60.0% 62 32.6% 14 7.4%

144 75.8% 38 20.0% 8 4.2%

1 0 9 57.4% 63 33.2% 18 9.5%

158 83.2% 23 12.1% 9 4.7%

153 80.5% 24 12.6% ì ĩ 6.8%

1 1 1 58.4% 65 34.2% 14 7.4%

‘)9 52.1% 78 41.1% 13 6.8%

172 ‘)().5% 17 8.9% 1 ,5%

134 70.5% 51 2 6 . 8 % 5 2 . 6 %
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' 6.25 ịiliel bo nic 170 89.5% 14 7.4% 3.2%

( ảii 7. Tính %

Krcquency Percent
Valid

[V̂ rcent
Cumulative

Percent
Valid khonu quan tam 

ain Li cho qua 
lanii nuhe va 
khen 
loíal

5 2.6 2.6 2.6
20 10,5 10,5 13.2

165 86.8 86.8 100.0

190 100.0 100.0

- Tirơnịị quan ỉỊÌữa bạo lực thê chát và phan ứng của cha mẹ khi con làm 

việc lót.

Chi-Square Tests

Value d f
Asymp. Sig.  

(2-sided)

Pearson Chi-Squarc i l . 7 4 2 ( a ) 2 .003

Likelihood Ratio 8.300 2 .016

l,inear-by-Linear

Association
3.845 1 .050

N o f  Valid Cases 190

Symmetric Measures

Asvinp.

Std. Approx. Approx.  

Valuc Error(a) T(b) Sig.

liiterval by Pearson's R 

Inteival

( ’>rdinal bv Spcarinaii 

Ordinal Correlation 

N oỉ' V'alid Cases

-.143 ,085 -1.976 ,050(c)

- .194 .100 -2.718 ,007(c)  

190
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-  T i r o n í Ị  i Ị u a n  í ỉ i ữ a  h ạ o  lực íinlỉ thân vù Ị ì ỉ ì a n  í n i ị Ị  cua cha mẹ khi con lùm 

thi\>'c việc tòt.
Chi-Square Tests

Value df Asvnip. Siu. (2-sided)

l’carson Chi-Sí]uarc 7.385(a) T .025

l jke l ihood Ratio 5.997 1 .050

I ji iear-by-l . incar  

Association
1.857 I .173

N o f  Valid Cases 190

Svmmetric Mcasures

Asymp.  Sld. Approx. Approx.

Value I Error(a) ! T(b) : Sig.

Intcrval by 

Intcrval

PearsotVs R
-.099 ! .079

i
i

1 -1.366
ỉ

■ I74(c)
ị

Orcinal by 

Ordiiial

Spearman

Correlation
-.143 .093 ! -1.986 -049(c)

ị

N of Valid Cases Ị 90 ị
1

1

Tương quan giữa hạo lực thê chất với hậu quả hiểu hiện qua hành vi

Chi-Squarc Tcsts

Value d t

A sym p . Sig. 

(2 -s ided)

E xact Sig. 

(2 -s ided)

Exac t Sig. 

(1 -s ided)

P carson  C h i-S q u a rc 4 .1 60 (b ) 1 .041

C o n tin u i ty

C o rrec t io n (a )
2 .583 1 .108

l , ikeỊ ịhood  Ratio 3 .228 1 .072

ỉ isher 's  Kxacl ĩo s t .064 .064

1 jncar -bV "l  j i ì c a r  

\ s s o c ia l io n
4 ,138 ! .042

N o f  Valid  C ascs 190
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s> m mct ric M  casII res

Valuc

A synip.

Sld.

í- rror(a)

A pprox .

T(b) A pprox .  Siti.

Inicrvaỉ by In tervaỉ Pcarson 's  R .148 2.051 .0 4 2 ( 0

( )rdinal by O rd in a l S pearn ian  C orrc la tion .148 .099 2.051 ,042(c)

N o t  V alid  C a se s 190

- TươnỉỊ quan ^iữa hạo lực tinh thần với hậu quà biêu hiện qua cam xúc.

Chi-Square Tests

V alue dí'

A sym p. Siu. 

(2 -s idcd)

P earson  C h i-S q uare 2 5 .6 84 (a ) .000

L ike l ih oo d  Ratio 14.284 .001

L in ca r -bv -L inea r

A ssoc ia t ion
17.532 ! .000

N o f  V alid  C ases 190

Symmetric Measures

V alue

Asyrnp.

Std.

[: rror(a)

í

A pprox . 

i T(b)

i

A p pro x .  Sig.

InlervaỊ hy In terval Pearson 's  R .305 .1 10 4.384 .OOO(c)

O rdina! by O rd ina! S pea rm an  C orre la lion .253 .101 : 3 .586 : .OOO(c)

N o f  Valid  C a se s 190
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